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Önzés és pusztulás.
A kapitalista világ mai uralmá

ban nagyon kirívó, kiáltó helyte
lenségek fordulnak elő, amelyek
ből olyan módon tűnik elő az ön
zés, hogy a mások romlásával 
éppen nem látszik semmit törődni.

Pedig az emberi társadalom fenn
állásának akkor van meg a jogo
sultsága, ha azt az erősek n e m: 
alka mázzák monopólium gyanánt a 
gyöngék kizsákmányolására, pusz
tulására.

Mert ha a mai társadalom csak 
abban külömbözik a múlt évezre
dek rabszolgaságától, hogy éppen 
erőszakkal nem lehet többé rab
szolgaságban tartani milliónyi em
bertársunkat, de a tőke és vele 
összefüggő formális jogok erejével 
megvonhatjuk tőlük a megélhetés 
föltételeit, akkor csak ott vagyunk, 
ahol az a bizonyos mádi izraelita.

A mai társadalmi életben olyan 
furcsaságok fordulnak elő, a me
lyekről ,más időben hallani sem le
hetett. És ezek a furcsaságok, ezek 
a kirívóan kiáltó dolgok mind arra 
irányulnak, hogy az emberiség 
szegényebb rétegeit kényszerítsék 
a tökének nagyobb adófizetésére.

Közszükségleti cikkek, élelmisze
rek árait mesterséges módon akar-j 
ják felsrófolni egyes őriző embe-j 
rek vagy érdekcsoportok, a maguk 
busás hasznára.

A mai világ több példáját mu
tatja a rikító Önzés kizsákmányoló 
munkájának azok rovására, a kik 
rá vannak szorulva az illető köz
szükségleti cikkekre.

Ilyen árfelszoritó trükkök nálunk 
is ismeretesek bizonyos kartellek 
működéseiben, amelyek pl. a szén
nek, a vasnak stb. árait tartják 
magasan azáltal, hogy közös elha
tározással nem hozzák forgalomba 
az illető árucikkeket, csak megfe
lelő magas áron.

Ezek ellen próbálkoznak az ál
lamok küzdeni, mert az állam avat- 
kozhatik csak be sikerrel az ilyen, 
éppen nem önzetlen szöveikezetek 
titkos müveibe s az államnak mód
jában áll itt az árakat a normáli
sabb nívóra leszorítani.

Hanem ezeken az ismertebb 
trükkökön kivül újabb trükköket 
eszelt ki a kapzsiság az árak fel- 
srófolására.

Néhány évvel ezelőtt Brazília 
kávéíermelői szövetkeztek és mivel 
sok kávé termett s ezért az ára 
alább szállott: a kávétermés jó ré
szét a tengerbe dobták vagy el-

égették, hogy az áru kevesebb 
mennyisége mellett nagyobb árakat 
érhessenek el.

Hasonlót próbáltak a búzával is 
az argentinjai nagy termelők. Ha 
sok termett, annak egy részét el
pusztították az árak magasabb ní
vón tartása végett.

Ugyanígy történt a gyapotterme- 
iéssel is. Sok veit a gyapot, leszál- 

| lőtt a pamut nyersanyagának ára. 
j A nagy termelők hajóteher számra 

elégették a gyapotot, hogy a meg
maradt árut drágábban adhassák el.

A múlt hetekben az a hallatlan 
eset történt Európa nyugati részén, 
hogy egyik heringhalászhajón fél
millió hal került zsákmányra és 
igy áresés fenyegette a tőkést. 
Ezért a félmiiló heringet vissza
dobták a tengerbe, hogy ne kell
jen olcsóbban adniok a halakat.

Ilyen hallatlan trükkök fordulnak 
elő mostanában és valljuk meg az 
igazat: a tőkés világ önzését nem 
mutatják fel kedvező színben azok 
előtt, akiknek nincs üzletbe fektet
hető tőkéjük.

Éppen a mai általános nyomorú
ság napjaiban, amikor embermil
liók kereset nélkül hányódnak az 
élet huliámain, amikor maguk az 
államok arra kényszerülnek, hogy 
a gazdasági nehézségek miatt le
szállítsák az alkalmazottak fizeté
seit : az általános nyomorúság, a 
közgazdasági pangás és bizonyta
lanság napjaiban kiáltó ellentét 
színében tűnnek fel a tőkeerős em
berek és társaságok ilyen trükkjei. 
Elpusztítják az élelmi cikkeket ton
naszámra, amikor az éhes embe
rek milliói a nyelvüket öltögetik ki, 
hogy ehessenek valamit.

Nem tudják-e nagylelkű gesz
tussal, emberi érzéssel odaadni az 
éheseknek azt, amit áremelés cél 
jából megsemmisítenek?!

Nem volna-e jobb azt a sok el
pusztított gyapotot is kiosztani in
gyen a világ szegény, rongyos és 
mezitelen népei közt, hogy azokat 
megóvják a hidegtől, a megfagyás- 
tól ? ! . . .

De hát sajnos: sok emberben 
hiányzik az emberi érzés, hogy a 
nyomorgókat humánusan segítse 
nagy bajaikban,elhagyatásukban!...

Nem jó világot vetnek az ilyen 
trükkök az emberi társadalomra és 
egyáltalán nem segítik elő a tőkén 
alapuló kapitalista társadalmak fen- 
maradását. Pedig arra még szük
ség volna, mert ezen az alapon áll

és épült az egész müveit társada
lom.

Jó lenne gondolkozni ezeken a 
furcsa bajokon, amelyeket a mai 
gazdasági válság korszaka vetett

felszinre és segíteni rajtuk, amig 
nem késő.

Mert az önzés nem tarthatja fenn 
az emberi társadalmakat, csak az 
igazi jóakarat és szeretet. **

Az ínségesek megsegítése.
A gyűjtés munkája folyamatban. — Február 5 én matiné és 

teadéiután a sztikölködők javára.
A városunkban ez évben is akcióba 

lépett szociális bizottság serényen végzi 
emberbaráti munkáját. A megsegítésre j 
szoruló sztikölködők, Ínséget szenvedők 
kataszterét összeállítottak s abból meg- 
állapittatott, hogy kétezren felüli azok 
nak a száma, akik önhibájukon kivül 
élik a páriák szomorú életét: didereg
nek a keményre fordult tél fagyában és 
nélkülözik a mindennapi betevő falatot.

A már ismertetett gyűjtési munka fo
lyamatban. A már beszolgáltatott gyűjtő- 
ivekből megállapítható, hogy az ered
mény alul marad a tavalyin. Ezzel szá
molt is a bizottság, nem gondolt azon
ban arra, hogy — amint ez a gyűjtök 
beszámolásából kitetszik és elszomori- 
tóan konstatálható — legyenek olyan 
szőrösszívű emberek, akik jómóduságuk 
dacára, vagyoni viszonyaikkal egyáltalán 
arányban nem álló módon adakozzanak j 
vagy éppen a legridegebben elutasítsák 
az e végett őket felkereső gyűjtőket s ; 
ezzel szívtelenségükről állítsanak ki ön-i 
maguk számára bizonyítványt.

l.yen körülmények között a szociális 
b zottságnak minden lehetőséget meg 
kell találnia a megsegítésre szükségelt 
anyagi erők megteremtésére és alkal
makat kell keresnie s adnia a jószivü 
emberek emberbaráti áldozásának lero
vására.

Az e célból megszervezett propaganda 
bizottság, élén Sichert Károly gyárigaz- 
gatóval, a jótékonyság nemes munká
jában mindig elöljáró helybeli nöegyle- 
tek, leánykörök és egyházak szeretettel
jes, szives segedelemre sietésével ko
moly megbeszéléseket folyiatott a meg
segítő mozgalom kiszélesítésére és f. 
hó 26 án tartott értekezletükön elhatá
rozták, hogy a jótékonysági matinét és 
a teadélutánt ez évben is megrendezik.

A jótékonysági nap február 5 én, 
vasárnap lesz, amikor is a matinét 
délelőtt 11 órai, a teadélutánt pedig 
5 órai kezdettel tartják mega „Tatra" 
szálló nagytermében.

A matiné nivós müsorszámokat (al
kalmi beszéd, zene, ének, szavalat) ölel 
fel, a teadélután pedig büffével lesz a 
jétékonycélra egybekötve. Részletes prog- 
rammot jö ő számunkban hozunk. Ezen
kívül március hónapban egy nagyobb- 
szabásu kulturestély megrendezése is 
tervbe vétetett.

A február 5-iki teadélután büfféje 
számára szükséges süteményt, szendvi
cset stb. a nemesszivü közönség ada
kozása utján gyűjtik össze s e célból 
az erre szives készséggel vállalkozott 
hölgyek járják be a várost. Az embersé
gesen gondolkozó, szerető szivü, a nyo
mor borzalmait elhessegetni emberbaráti: 
kötelességüknek ismerő, jóleikü ember 
testvéreinket kérve kérjük, hogy teljes j

megértéssel fogadják a hozzájuk evégett 
bekopogtató hölgyeket és jószwvel ada 
kozzanak abból, amit nekik Isten adott. 
Az e célra elkészítendő sütemények, 
szendvicsek stb. febr. 5-én d. e. 10—12 
óráig és délután 2 órától a „Tatra“ 
kistermében vétetnek át.

A legszélesebb mederben folyó em
berbaráti munka sikerét a jóakarat m- 
ber reménykedésével biztosra vesszüí s 
hisszük, hogy a válságos helyzetből egy 
megélhetést biztositó jobb időbe ment
hetjük át Ínséget szenvedő, szerencsét
len, szegény embertársainkat.

A javaslat már készen van s a 
használati cikkek árai felett való 
állami ellenőrzést van hivatva be
vezetni.

Az eiső szakasz a hadiuzsora 
megbüntetéséről szóló 1919. októ
ber 17 én kelt törvény, valamint 
ezen törvény novellájának hatályát 
a háború idejére korlátozza. Ha 
szükségesnek mutatkoznék, hogy a 
lakosságot háborús időn kivül is 
fokozottabb védelemben részesít
sék az uzsora ellen, akkor ezeket 
a törvényeket és rendeleteket egy
szerű kormányrendelettel újra ha
tályba lehet helyezni.

A második szakaszban ilyen 
szükségleti czikkeknek minősitik 
mindazokat, amelyek az emberek 
és háziállatok élelmezésére szol
gálnak, továbbá a ruházkodás, fű
tés, világítás és lakás céljait szol
gáló ingó tárgyakat, valamint nyers
anyagokat, félgyártmányokat, mű
szereket és segédeszközöket, ame
lyek az említett tárgyak készíté
sére és a mezőgazdasági üzem, va
lamint a kisipar üzésének céljaira 
szolgálnak. Az ellenőrzést az élel
mezésügyi minisztérium és a poli
tikai hatóságok végzik.

A harmadik szakasz felhatal
mazza a hatóságot, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket és 
kutatásokat (az üzleti könyvekbe 
való betekintést, a termelési hely 
átkutatása stb.) és megokolt gyanú 
esetén lakások és ezek mellékhe
lyiségeinek átkutatására is.

Vadászest 1933. február 11-án a „Tátrában."
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A negyedik szakasz arra köte
lezi a kisiparost, hogy áruit illetve, 
az élelmiszereket és italokat a vevő 
által könnyen megközelíthető üzlet- 
helyiségekben vagy a piacon köny- 
nyen látható helyen tartsák és mi
nőség és súly szerint megjelöljék.

Az ötödik szakasz felhatalmazza 
a hatóságot, hogy szükség esetén 
intézkedéseket tegyen arra nézve, 
hogy a piacot kellő mennyiségű 
élelmiszerekkel lássák el. A ható
ságok a termelőknek és kereske
dőknek megtilthatják, hogy bizo
nyos mennyiségen túl halmozzanak ! 
fel készleteket.

A hatodik szakasz a büntető 
szankciókat tartalmazza, amelyek 
szerint a törvény ellen vétőket 50000 
koronáig terjedhető pénzbüntetés
sel vagy hat hónapig terjedhető 
börtönnel lehet büntetni és külö
nösen súlyos esetekben ez a két 
büntetés egyszerre is kiszabható, 
különösen lánckereskedő, tulmagas 
árakat követelő kereskedők és 
olyan személyek ellen, akik tulma
gas lakbéreket követelnek.

A hetedik szakasz az iparjogo
sultság megvonásával foglalkozik.

A rimaszombati izr. hitközség 
kulturestje.

A Kereskedelmi Testület dísztermé
ben zajlott le folyó hó 21-én a második 
rimaszombati zsidó kulturest, igen elő
kelő és nagyszámú közönség jelenlétében. 
Minden jel arra mutat, hogy a kis cse
mete, melyet az izr. hitközség elnöksége 
elültetett, gyökeret fogott, lombosodik 
és néhány év alatt terebélyes fává nö
vekedik. Örvendetes jelenség, hogy vá
rosunk keresztény társadalma is meleg 
érdeklődést tanusit a zsidó megmozdu
lás iránt.

Az estély Klein László joghallgató 
hegedű és Szántó Andor gyógyszertan- 
hallgató zongorajátékával kezdődött. 
Qoldmark : Air, dalművét adták elő. A 
rádió, mint tudjuk, a nagy, a nehéz és 
művészi zenét viszi a családi házakba, 
de nekünk igazán jobban tetszik a mi 
édes gyermekeink szép, nyugodt, anda

lító muzsikája. így vagyunk a két derék 
fiatal emberrel is. Becsületes, jóravaló 
törekvésük szivünkig hatott. — Később 
Szántó Andor maga játszott zongorán : 
Rubinsteinnak egy bájos melódiáját adta 
elő mély érzéssel, rutinnal és ügyes 
technikával. Majd ismét Klein Lászlóval 
együtt játszta Zimbalist preludejét és 
Mendelssohn tavaszdalát. Minden dicsé
retünk és elismerésünk övék. A lelkes 
hallgatóság zajos tapsokkal honorálta a 
nem mindennapi élvezetet.

Dr. Weinberger Rezső, a hitközség 
elnöke, a thora : az ó-testámentum eti
kájáról tartott magas koncepciójú sza
bad előadást. A szellem, a tudás fáklyá
jával messze bevilágított a 4000 éves 
elsárgult fakó foliánsok zegzugos út
vesztőjébe. Előadása stílusában előkelő, 
meglátásaiban bölcs és meggyőző, for
májában elejétől végig művészi volt. 
Állandóan lekötve tartotta a közönség 
figyelmét és meggyőzte a hallgatóságot 
arról, hogy a biblia : a könyvek könyve, 
bármit is mond a modern irodalom. — 
Aki ezt a könyvet nem szereti, az nem 
lehet mélyen gondolkozó és igazán érző 
ember.

A közönség hosszasan ünnepelte Dr. 
Weinberger Rezsőt előadásának befeje
zése után.

Perl Ilonka, Kiss József két megkapó 
versét adta elő nagyszerű drámai erő
vel és mély érzéssel. Az elsőnek cime : 
Dal a szegény Arje-ről, a másodiké:; 
Csók. A közönség vele szemben is igen j 
hálás volt. A tapsvihar nem akart meg- ; 
szűnni.

❖  He
Ismerve Dr. Weinberger Rezső puri

tán egyszerűségét és irtózását minden 
ovációtól, nem kísérlem meg azon mun
kateljesítmény ecsetelését, amelyet az.: 
estélyek sikere érdekében teljesen egye
dül kifejt. Ezen leikéből lelkedzett édes, 
gyermeke nagyra növesztését már 1926 
bán kezdeményezte, de a végzet más
képen döntött. Azonban a leányzó nem 
halt meg, csak szunyadt s hogy Dr. 
Weinberger 1932-ben újra a hitközség 
elnöki székébe ült, a régi eszme uj 
életre kelt és virágzásnak indult.

Dr. Weinberger mélymedrü elgondo
lását körülbelül a következő szavakban 
foglalhatjuk össze : Ne hagyjuk elaludni 
az élet sivárságában és viharaiban a 
vallásnak a mécsét, melyet szivünkben 
gyermekkorunk ápolói meggyujtottak. 
Tudd meg ember, hogy van messzeség, 
melybe a lélek nem repül, magasság, 
melyből visszaszédül a földre, mélység, 
melybe le nem száll, titok, meiyet föl

nem ér a véges ész. A vallás megleb
benti a titoknak fátyolét: higyj, óh em
ber,— tudnod nem adatott!

Schlosz Lajos.

A  „Vadászest.“
Szokatlan rendezésbe fogott a hely

beli Vadásztársaság. Február hó 11-én 
esti 8 órai kezdettel a „Tátra" szálló 
emeleti nagytermébe egy „Vadászest“-tel 
lép a közönség elé. Hogy műsora men
nél tökéletesebb legyen, szép programm- 
jának betöltésében az Eperjesen meg
jelenő „Vadász!ap“ szerkesztősége tá
mogatja, melynek ragyogó tollú főszer
kesztője Jurán Vidor (Orosz Sándor), a 
mindég jókedvű s bájos vadászrajzaival 
a határon is túl nőtt társszerkesztője, 
Lamparter Jenő, valamint e lap komoly, 
tudományosan képzett belső munkatársa 
Zsilinszky Győző lépnek a közönség 
elé mély szántásu előadásaikkal. Jurán 
Vidor „A Magas-Tátra zergéi“ cimü 
felolvasását Bethlenfalvy Ernőnek a tát
rai állatvilág legnagyobb tanulmányozó
jának 28 eredeti fényképfelvétele, vala
mint a Karpáten-Verein gyönyörű fel
vételeinek vetítésével kiséri, mely fel
olvasás elvezet minket a Magas-Tátra 
titokzatos állatvilágába, elénk vará
zsolja a Tátra ragyogó szépségét, felejt
hetetlen emléket hagyva szivünkben.

Ennek a keretnek betöltéséhez kész
séggel odaálltak a szereplők sorába a 
mi bájos szépségeink is s a vadászat 
istennőjének megszemélyesítője, Rosen- 
berg Lotti, mint Diana tüneményes jelen
ségnek ígérkezik, mig a magyar dal inter
pretálásában Matolcsy Magda énekszáma 
és Smál Baba zongora kísérete, valamint 
a költészet legnehezebb termékét is ját
szi könnyűséggel előadó, kitűnő sza
való tehetségű Urbányi Klári vadász
versek előadásával fogja emelni ennek 
a szép estnek nívóját, melyet Hubertus 
marcona alakja zár majd be.

Az élőképek elrendezésében kiváló 
festőművészünk, Makovits Jenő segéd
kezik a vadászok gárdájának, Keresik 
László pedig, mint vetítő és fénymester 
fejt ki minden köszönetét megérdemlő 
buzgalmat.

Amikor először került szóba a „Va
dászest" gondolata, sokan azt hitték a 
közönség körében, hogy az afajta Cow
boy mutatvány lesz, ahol a szereplők 
részben a közönség közé, részben pedig 
a közönség a szereplők közé fog lövöl
dözni s amig ez a lövöldözés tart, a 
terembe különféle állatok fognak ide-oda 
futkározni, bőséges vadászzsákmányt

Ígérve az estélyt követő vadászvacsorá
hoz. Volt olyan érdeklődő is, aki a 
„Vadászest" fénypontját a vacsorában 
látta s ennek programmját párolgó pör
költ, tokányos és vértől csepegő büftök 
szeletekből állította össze. Mindenesetre 
érdekes és szokatlanul izgató úgy az 
első, mint pedig a második kombináció, 
azonban a vadászok társadalma ezt 
egészen máskép gondolta el s habár 
eleme és mindene a fegyver s az erdők 
rejteke, a néma alkony s a lombok ezer 
suttogása, mégis gyöngyök szunyádnak 
az ő lelkűkben is s ezeket a gyöngyö
ket viszik a közönség elé a február 11-iki 
Vadászesten.

Képek a Tátrából.
Múlt kedden délután szép számú kö

zönség előtt mutatta be a Karpathen- 
I véréin a reálgimnázium fizikai előadó
termében Grosz Alfréd késmárki tanár
nak, a kiváló tátraturistának uj diapozi- 
tivjeit a Magas Tátráról, melyekhez ér
dekes magyarázó szöveget a kárpát
egyesület helyi osztályának elnöke : ifj. 
Rábely Miklós olvasott föl.

A bemutatott képek közül az elsők 
azt a pazar látványt varázsolták sze
meink elé, melyet a Tátra csipkézett 
gerince távolabbi hegyek csúcsáról — 
pld. a Gyömbérről — nyújt. Majd 
a Tátra nyugati és keleti előhírnökei: 
a Rohács-csoport (Liptói havasok), illet
ve a Bélái mészkőalpok következtek.

Ezután megjelentek előttünk teljes 
pompájukban a leghatalmasabb csúcsok: 
a Geriach, Lomnici, Jégvölgyi, Tátra- 
csúcs vagy Nagy Viszoka, Ganek : a 
Tátra tavai : Csorba-tó, Zöld-tó, Fagyott- 
tó, Békás-tavak. Különösen megkapó 
látványt nyújtottak a Hicscó-tavak a 
Hlinszka-toronyról nézve.

Ezalatt a kisérő szöveg azokkal a 
geológia viszonyokkal foglalkozott, me
lyek a Tátra mai alakját megadták.

| Ebben jelentős szerepet játszottak a 
gleccserek, melyek egyes völgyteknők 

! falait valósággal függőlegesen csiszolták 
le. Ugyarcsak a gleccsereknek köszön
hetők a Tátra glaciális eredetű tavai,

Megelevenedtek előttünk a téli Tátra 
i szépségei. Néhány kép tárgyát a tátrai 
síelésből, sziklamászásból és gerincz- 
lovaglásból merítette. A Tátrának nagy 
előnye van az Alpokkal szemben a 

t lavinaveszélyt illetőleg, amennyiben — 
amint az az előadásban részletesen ki 
volt fejtve — a Tátrában a lavinakép
ződés minimális és csak néhány ponto
san meghatározott helyre szoritkozik.

Pihenés.
Visszajöttem válaszúiról,
Elfáradt a lábam, lelkem...
Oly jó most e kicsiny zúgban,
Honnan a világba zúgtam,
Megpihenni elfeledtem

Ahol jártam, ahol keltem,
Darázs dongott vad virágon,
Kigyó fészkelt selyem fűben ...
Csillagos ég ködbe tűnt el...
— S elmúlt, mint egy gonosz álom.

Se barátom, se testvérem :
Itt gubbasztok feledésben ;
Csak emlékim rajzanak be 
Minden kicsi kis szögletbe
— S csak most látom, hogy elkéstem...

Elkéstem a boldogságról,
Dicsőségről lemaradtam.
Tenyeremből kifoly minden 
(Szivemben van arany-kincsem)
S a tarisznyám bevarratlan...
így van ez jól: emelt fővel,
Üres zsebbel, tele szívvel,
Mint Krisztus a lator-hadban :
Ha hátamhoz halál dobban,
Nem riadok, mikor hiv el...
— Itt ülök a régi zugban,
A szivemen muzsikálok,
Sok el nem sirt sóhaj-nóta 
Hal bele a hangfogóba :
Eltűnt élet; elmúlt álmok...

Telek A. Sándor.

A  csomag*
Mindig két órakor haladt el az ablakunk előtt, 

az udvaron át, ahol közösen laktunk. Mi már az 
ebéd utáni lebzselést végeztük, mikor ő rendesen 
hazajött. Ismerni, annyira-amennyire, ismertük már. 
Még pedig egy perpatvarból kifolyólag. A feleségem 
macskája tudniillik megkergette az ő feleségének 
kedvenc galambjait. Mire az ő felesége inzultáiía az 
én feleségem kedvenc macskáját. Nem maradt más 
hátra, minthogy a férfiak intézzék el a perpatvart. 
Sikerült is elsimítani azt a kényes ügyet — legalább 
is én abban a hitben vagyok, hogy kielégítően. Gon
dolom, hogy ő is ebben a hitben van. A feleségem 
azonban nem volt és ma sincs megelégedve az el
intézéssel. Ha alkalom adódik, kifejezést is ad ebbeli 
elégedetlenségének. Gondolom, hogy ő is (t. i. a szom
szédom) hasonlóképpen nyerte meg a felesége tet
szését ebből az affaireből kifolyólag. Mi minden
esetre elintéztük a perpatvart kölcsönös bemutatko
zással és kézfogással. Hát azóta ismerjük egymást.

Rendesen két órakor jött haza. Május óta (ak
kor költöztünk az uj lakásba) mindennap észrevettük 
és mindennap szenteltünk neki egy-két percet sem- 
miskedö társalgásunkból. Giraldi-kalapot, lüszter- 
kabátot t's pepitanadrágot viselt. Ha nem csalódom, 
május óta mindig ugyanazt az egyet. A cipője kíno
san tiszta volt. Szürke felöltőjét a karján hozta gon
dosan összehajtva. Legtöbbször szegfű piroslott a 
gomblyukában.

Ami azonban a legjobban feltűnt és nekem 
utóbb a legtöbb kellemetlenséget okozott, az volt, hogy 
nagyon gyakran hozott csomagot magával. Szaksze
rűen elkészített kisebb-nagyobb csomagot, amilyent 
csak kereskedő segédek tudnak remekelni és ami
lyent csak azok visznek magukkal, akik bevásárolni 
voltak. A feleségem eleinte egészen tréfásan, később

félig tréfásan és a végén minden tréfa néikül tett 
célzásokat a szomszéd csomagjaira, de főként arra, 
hogy én mindig csomag nélkül jövök haza.

Igen bosszantott a dolog. Néhányszor megkér
deztem tőle :

— Mi jót hoz, szomszéd ur ?
— Hát, kérem, a feleségem régen vágyik egy 

vázára. Most kedvem szottyant és megvettem neki. 
Miért ne örüljön neki? Nem igaz?

Máskor valami szép gyümölcsöt látott és azt 
vette meg, majd valami szövetet, máskor cipőt és 
igy tovább. És mindig igy mondta : Miért ne örüljön 
neki? Nem igaz? — Mit tehettem, mindig igazat 
adtam neki.

Kutattam, utána lestem. Megtudtam egész múlt
ját. Ismertem már a családfáját negyediziglen, úgy 
apai, mint anyai ágon. Katona volt. Bécsben. Adós
ságok. Műöngyilkosság. Kilépés. Koplalás. És a vé
gén biztosítási tisztviselő. De mindennap csomag? 
Ézt nem tudtam megfejteni.

Végül is a szerencse jött segítségemre. Este 
későcskén jöttünk haza a feleségemmel együtt. A 
szomszéd ablakai világosak. Benézek az ablakon és 
kevés hijja, hogy sóbálvánnyá váltam. Ott látom a 
szomszédot töménytelen kibontott és ki nem bontott 
csomag között. Láthatólag nagyon el volt foglalva, 
mert nem figyelt fel és igy bátran kilestem, hogy 
mit csinál. Papirost szortírozott. A javát — csoma
golásra alkalmast — külön halomba rakta, a hulla
dékot pedig — nyilván tűzgyújtás céljaira — szintén 
külön.

Az irodában, ahol alkalmazva volt, időnként 
hazahozta a kimustrált nyomtatványokat és papír
hulladékot.

Másnap tizenhat kiló papirost adott el a fűsze
resnek, tiz lejért kilóját. Kovács Sándor.

Az 0. T. E. és a Rimaszombati Dalegylet
közös műsoros táncmulatsága az Járási Ipartársulat székbázában 1933. február bő 18-án.
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Örvendetes tényként kell leszögez
nünk. hogy az aktiv turistákon kívül 
számosán jelentek meg az előadáson 
azok is, akik a turisztika örömeit csak 
mások elbeszéléseiből ismerik. Meg va
gyunk győződve, hogy ilyen előadások 
rendezése és látogatása elősegíti a tu
risztikának és síelésnek olyan széles 
rétegű elterjedését, amelyet Közép- 
étire pa többi országaiban már az elmúlt 
é ve k 'folyamán elért. Sz.A.

k i előzékeny ember
a moziban csodálatosan kellemes per
ceket szokott szerezni. Ismered ugy-e 
ezt a fajtát, aki melléd telepszik és 
hogy tájékozottságát fitogtassa, előre el
mondja a vásznon pergő jeleneteket.

Ó nagyon kedvesek ezek az emberek 1 
Titkos vágy hajtja őket, hogy megértes
sék veled a képek lényegét, nehogy 
egyetlen filmkockát is elmulasszál, de 
meg azt is szeretnék minden egyes 
alkalommal bemutatni, hogy ők már 
ismerik ezt az egész darabot, nekik ez 
smafu, ők csak azért jöttek, hogy a kö
zönség gyönyörében gyönyörködjenek s 
hatalmas szolgálatkészséggel mindent 
kitálalnak jó előre.

Félhangosan beszélnek, hogy minden
ki m eg tud ja : ők már látták e filmet, 
ó, nem itt Rimaszombatban, sem Komá
romban, ők látták ezt Pesten, Pozsony
ban, talán Prágában, mindenesetre lát
ták s te most irigyelheted őket.

Ha Harry Piel kiugrik a robogó vo
natból, ő eiőre kikiáltja, hogy a kalan
dor egyenesen a rendőrség autójába 
fog hullani, Marlene Dietrich kilép a 
kapun, kénytelen vagy jóelőre megtudni, 
hogy a sarkon várja öt tőrrel a kezé
ben egy féltékeny amorőzó, ha az isteni 
Liedtke elmosoiyintja magát, ő félre nem 
érthetően fülébe súgja szomszédjának, 
hogy micsoda jó mondást fog a Harry 
elpöttyenteni.

Mindent tud, ez nem volna baj, de 
mindent előre tud.

Valahány mozi van, mindegyikben ta
lálkozol ezzel a típussal. A nézőtér 
bármely sarkában ül, félhangon bemon
dott híreit mindenki meghallja s így 
rontja mulatságodat. Pedig ő jót akar... 
Segíteni szeretne rajtad, netalán, ha nem 
értenéd a darabot, ő jóelőre megma
gyarázza, mert hisz, Istenkém, ezek a 
mai filmdarabok, ugy-e olyan rettene
tesen bonyolultak, hogy külön logarit
mustábla kell ezeknek az egyszerű 
másságoknak és szimpla szentimenta- 
lizmusoknak a megértésére.

Ö a jólértesült, ő a mindenttudó, a 
kikiáltó, a szórakoztató.

Hogy miért nem akad jegyszedö, aki 
csendesen kiemelje az ablakon?! Leg
alább őt is érje váratlanul valami ese
mény.

Kedves Uram ! Aki a múltkor mind
nyájunknak tiz lépéssel előre mesélted 
a Harry Piel titkait, kedves hölgyem, 
aki egy lófejjel előre jártál Marlene 
Dieírichnek és Grete Garbónak, légy 
szives, köss a nyelvedre egy jó öreg 
csombékot. Legalább amig a moziban, 
vagy a színházban ülsz. Ne gondold, 
hogy különb színésznő vagy Bajor Gi
zinél s jobban tudod a szerepkönyvet, 
mint Csortos...

Egyáltalán: ne gyere moziba, ha már 
láttad a darabot. írj újat, vagy menj 
speakernek a hetipiacra. (thyvi)

M E G H Í V Ó .
A Rimaszombati Polgárikör Sport-

szakosztálya folyó hő 29-én d. e. 10 
órakor tartja folyó évi

rendas és tisztújító k ö z g y ű lé sé t ,
melyre a t. tagokat ezúton is szives meg
jelenésre kéri a vezetőség.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári jelentés.
3. Pénztári jelentés.
4. Uj tisztikar választása.
5. Indítványok.
A tagok figyelmét felhívjuk arra, hogy 

szavazati joguk csak azon tagoknak van, 
akik 1932 évi havi tagdij szelvényeiket 
heváltották, illetőleg a közgyűlésig be
váltják.

Rimaszombat, 1933. január 19. 
Neumann László Vajda Zoltán

titkár. ügyv. elnök.

Farsangi naptár.
Február 4. Magyar gimnazisták estélye 

a Tátra-szálló emeleti nagytermében, 
este 8 órakor. — Rimaszombati ME 
sportklub táncmulatsága az ipartár
sulatban.

Február 11. A Rimaszombati Vadász- 
társaság műsoros estélye a Tátra- 
szálló emeleti nagytermében, este 
fél 9 órakor.

Február 12. Rimaszombati Magyar Da
lárda hangversenye a Polgárikörben, 
este fél 9 órakor.

Február 18. Kereskedelmi Testület ál- 
á ros  jelmezbálja a „Tátra" szállóban 
Február 18. Tüzoltómulatság a Ipar

társulatban, a Rimaszombati Magyar 
Dalárda közreműködésével.

H ÍR E K
Győry Dezsőnek írok

ma, Dodókám Neked küldöm ezt az íráso
mat, szívből, örömmel, mert közel simulsz 
a szivemhez és lelkendezve örül a lelkem 
annak az elismerésnek, amelynek babérját 
homlokodra koszorúba fonta az itteni leg
felsőbb magyar Irodalmi fórum azokért az 
érdemekért, amelyeket Írásaiddal, a magyar 
Ifjúság munkára ébresztésével, új utakra te
relésével, újarcúvá tételével szereztél. Az 
első irodalmi nagydíj, a frissen zöldelő ba
bérkoszorú méltó helyre, gondtól verejtékes, 
a magyarság szebb, jobb emberi életéért, 
küzdő tollharcos tiszta homlokára került 
Nálad, aki nyílegyenesen haladtál mindig a 
cél felé és elhivatásod felismerésével a meg
próbáltatások és megkisértések ellenére is 
megtántorithatatlanúl álltad mindig azt a 
posztot, melyet a reánk vigyázó, jövőnkkel 
törődő nagy Ügyelő kijelölt végzésében szá
modra. A becsülettel végzett, teljességes 
magyar munka dolgosát, a tisztán ragyogó 
magyar toll vitéz harcosát látom némikép 
megjutalmazva ezzel a soha el nem száradó 
babérkoszorúval, Dodókám és a Téged szá
raz fekete kenyéren tengődő nagy magadra 
hagyottságodban ért megjutalmazó elisme
rés fölötti tiszta örömben az elindulásnál 
célbafutásod biztos reményével ott állott 
régi barát szeretetteljes őszinteségével szo
rítom meg a kezedet.

3 / t a r k u s  _£ á s z I g .

Hm . . .  hm,
nekem ne mondja, Asszonyom, hogy a 
fin de siele világának laza erkölcsei a 
Ma nőjénél már kevésbbé éreztetik hatá
sukat.

Nekem ne mondja, Asszonyom, hogy a 
kor szelleme teremti meg azokat a fur
csaságokat, melyeket egyenesen a nőies
ség rovására ir a jobb ízlés és ne akarja 
elhitetni velem, hogy e ferde kinövések, 
félszegségek és kificamodások végered
ményben nekünk, férfiaknak tetszenek.

Nem, édes Asszonyom, maga téved. 
Téved s ebben a tévedésében elfogul
tan is ítél.

Mert, asszonyom, nagyon jól tudja, 
nem vagyok prűd, aminthogy a férfiak 
csaknem százszázalékosan nem ilyenek, 
de a magam és — óh, bátorság — az 
egész férfinem nevében merem állítani, 
hogy a nőiességet le nem vetkőző, semmi 
múló hóbortos divat kedvéért fel nem 
áldozó nő nekünk jobban imponál, tetszik 
és meghódít, minden fiuskodó lánynál, 
férfiaskodó asszonynál.

Asszonyom, szellemes, kedves, modern 
Asszonyom, higyje el ezt nekem.

f

Az iskolák félévi vakációja a folyó 
tanévben kivételesen február 1—5-ig tart.

Felhivá8 a kath. ifjúsághoz. A Ka- 
ritasz egyesület kebelében megalakul a 
Kath. ifjak Köre. Az alakuló gyűlés 
1933. január 29-én (vasárnap) délután 4 
órakor lesz a kath. szobában (a kántori 
lak mellett). Fölkéretnek a kath. ifjak : 
tisztviselők, iparosok, kereskedők, al
kalmazottak, segédek, inasok, hogy az 
ügy fontosságára való tekintettel, minél 
többen jelenjenek meg.

A rimaszombati hősök emlékműve 
alapjára gyűjtött összeg, — amint ezt 
f. évi 3-ik számunkban közöltük — leg
utóbb 52.920 koronát tett ki. Azóta, amint

erről Szoyka Pál, a szobor bizottság 
pénztárnoka bennünket értesít, újabb 
adományokból 5060 korona gyűlt egybe, 
úgy hogy az összeg 20 korona hiján az 
58.000 koronát érte el.

A magyar gimnázisták február 4-én 
tartják műsoros estélyüket. A válto
zatos müsoru és sikeresnek Ígérkező 
előadást tánc követi. Tekintettel a már 
most megnyilvánuló nagy érdeklődésre, 
ajánlatos helyekről minél előbb gon
doskodni. A rendezőség ezúton is közli, 
hogy aki tévedésből nem kapott meghí
vót, azt reklamálhatja január 30-től 
kezdve minden nap. d. u. 5 és 7 óra 
között a „Tátra" szállóban a pénztárnál.

A kereskedelmi Testület és Keresk. 
Alkalmazottak álarcos jelmezbálja 
(február 18). A Kereskedelmi Testület, 
karöltve a Kereskedelmi Alkalmazottak 
helyi egyesüleletével rendezi hagyomá
nyos álarcos jelmezbálját február 18-án a 
„Tátra" szálló összes termeiben. — A 
nagyszámú rendezőbizottság a bál sike
re érdekében nagyarányú és élénk pro- 
pagativ akciót indított meg és igy re
mélni lehet, hogy egyike lesz az évad 
leglátogatottabb és legsikerültebb bál
jainak.

A Rimaszombati Bank előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

A Rimaszombati Izr. Nőegylet tea
estélye. E hó 14-én este tartotta meg 
az Izr. Nőegylet a Tátra szálló nagyter
mében jótékonycélu műsoros teaesté
lyét, mely fényes erkölcsi eredményével 
egyike volt az évad legsikerültebb mu
latságának. Ezen mulatságon képviselve 
volt a Rimaszombat és Vidéke jótékony 
Nőegylet is 12 taggal, özv. Samarjay 
Jánosné elnöknövel az élén, valamint a 
„Zivena" nőegylet, Hanesz Emüné el
nöknő vezetésével. A jóhangulat emelé
séhez nagyban hozzájárultak a táncok 
között előadott müsorszámok. Elsőül 5 
kisleányka: Braun Veronka, Heimlich 
Bözsike, Kardos Liliké, Grossz Liliké és 
Klein Editke jöttek a színpadra lift- 
boyoknak öltözve és sok bájjal, aranyos 
kedvességgel táncoltak el egy tánckom- 
poziciót, melyet a közönség tapsaira 
meg kellett ismételniök. Második műsor- 
szám a Seidner Márta spanyoltánca volt, 
aki már külső megjelenésével és stílu
sos toalettjével is a vérbeli spanyol nő 
illúzióját keltette. Temperamentumos 
tánca frenetikus hatást váltott ki a kö
zönségből. Harmadik mílsorszám az 
Altmann Ferencz és Altmann Böske 
„Tanganilla" tánca volt. Ez a táncospár 
a mozdulatok diskrét elegánciájával lej
tette a legmodernebb szalontáncot, ma
gasan kiemelkedve a műkedvelő tánco
sok színvonalából. Sikerük bizonyitéka 
a szűnni nem akaró taps volt. Végül dr. 
Morvái Zoltán következett aktuális stró
fáival, melyekkel hangos derültségben 
tartotta hallgatóit, szellemes és találó 
strófái a közönség nagy tetszésével ta
lálkoztak. A konferansie szerepét Lusztig 
László és Goldner László ügyesen látták 
el. A mulatság a hajnali záróráig tartott, 
melynek sikere a szereplőkön kivül dr. 
Haas Andorné, az egylet elnöknöje és 
Szántó Emilné, a vigalmibizottság elnök
nője nagy agilitásának és körültekintő 
gondosságának köszönhető. A tiszta jö
vedelem nagyrésze a szükölködök fel
segélyezésére lett forditva.

Részétköszönet.
Mindazoknak, kik boldogult jó férjem, il

letve forrón szeretett jó apánk elhunyta al
kalmából mélységes fájdalmunkat részvétük 
kifejezésével igyekeztek enyhíteni, avagy a 
végtisztességtételen megjelenni szívesek vol
tak, továbbá a helybeli mészáros- és hentes 
uraknak a ravatalra helyezett virágcsokrok és 
koszorúkért ezúton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1933. január 27.
Özv. Hrivnák Andrásné 

és gyermekei.
Vadászfegyvert loptak. Zurik Sá

muel klenóci gazdálkodónak a Polyánán 
lévő nyári tanyáját, amely a téli hóna
pokon lakatlan, ismeretlen tettes fel
törte és onnan egy kétcsövű Lancaster- 
vadászfegyvert, valamint egy nyolcad 
kilogramm lőport és tiz darab töltényt 
lopott el. A helyi viszonyokkal tökéle
tesen ismerős betörő az egyik ablak 
felfeszitésével jutott be a tanya szobá
jába s hogy látogatását kizárólag a va
dászfegyvernek szánta, bizonyltja az, 
hogy az élelmiszerekhez egyáltalán nem 
is nyúlt. A tettest a hivatásos vadorzók 
között keresik.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, január 28-án és 2o-én 
ez idény legérdekesebb, legeredetibb, legszelle

mesebb németül beszélő vígjáték :

Hokusz—pokusz
Fősz : Willy Fritsch, Lillán Harvey, Oskar Ho- 

molka, Ottó Walburgb, H. Halm, Kurt Lilién.

Szerdán és csütörtökön február 1-én és 2-án pom
pás Ufa nagyfám, melyben a kiváló Renáta Mfll- 

lar és Hermán Tbimig újból bemutatsoznak:

Egy kis ballépés
Fősz.: Renata Müder, Hermán Tbimig, H lde 
Hildebrand, Ottó Walburg, Szabó Oszkár. — 

Rendezte : Keinnold Scbdnzel.

Nagyarányú passzus hamisítást 
lepleztek le Susányban. A rimaszom
bati járási nyomozó csendőrállomás 
hetek óta nyomoz abban a messzeelá- 
gazó és nagyarányú marhalevél hami
sítási bűnügyben, amelynek centrumát 
Susány közsségben leplezték le az év 
elején s amelynek során kilenc gyanú
sítottat vettek őrizetbe és szállítottak 
be a rimaszombti ügyészség fogházába. 
A vizsgálóbirónál történt kihallgatások 
végeztével hat gyanúsítottat hétfőn sza
badlábra helyeztek, Cselinszky István, 
Kovács Gyula és Illés Jánost pedig, 
akiket mint értelmi szerzőket vettek 
őrizetbe, szerdán ugyancsak szabadlábra 
helyezték kaució ellenében. A gyanúsí
tottak ellen természetesen az eljárás 
tovább folyik.

A „Vadászest" iránti érdeklődést mi 
sem igazolja jobban, minthogy az arra 
készülők több helyen magán táncórá
kat vesznek a modern táncok elsajá
títása végett.

Agyonveréssel és bombával fenye
gették meg anonym-levélben a gócsi 
jegyzőt. Bartsch Aurél gócsi körjegyző 
a múlt napokban alsósajói postabélyeg
zővel ellátott anonymievelet kapott, a 
melyben agyonveréssel és bombával 
fenyegetik meg arra az esetre, ha a 
községben rendet nem csinál és a birót, 
aki ellen sok panasz van, azonnal el 
nem távolítja a község éléről. A tinta
ceruzával, kezdetleges stílusban és sze- 
pességi szlovák nyelven irt fenyegető 
levéllel kapcsolatban a csendőrség szé
leskörű nyomozást indított, eddig azon
ban nem sikerült a titokzatos levélíró 
nyomára akadni,

Ipartársulati közlemények:
1. Munkásbiztositói járulékok fize

tése a saizoniparban alkalmazott ta- 
noncok után. A bratislavai országos 
munkásbiztositó pénztár 74/1932 számú 
körlevele értelmében nem kell biztosí
tási járulékot fizetni az időszaki iparnál 
— nevezetesen az épitő iparnál — al
kalmazott olyan tanoncok után, akik a 
holt időszakban alkalmazva nincsenek 
és nem élveznek természetbeni járandó
ságot sem. A tényleges munkamegsza- 
kitást köteles azonban minden munka
adó az illetékes kér. munkásbiztositó 
pénztárnak 6 napon belül bejelenteni. 
Ezzel azonban a szerződéses tanviszony 
nem szakittatik meg, hanem az érintet
lenül továbbra is megmarad.

2. Figyelmeztetjük tagjainkat, hogy a 
forgalmi adóvallomásokat folyó hó 31-ig. 
a jövedelmi adóvallomásokat pedig febr, 
hó végéig kell benyújtani.

Ezúton is figyelmeztetjük tagjainkat, 
hogy a vallomások kitöltésére nagy gon
dot fordítsanak, lehetőleg másolati pél
dányt tartsanak meg és komplikáltabb 
esetekben vegyék igénybe az ipartársu
lati adótanácsos szaktanácsát.

3. Felhívjuk tagjainkat, hogy adóhát
ralékuk behajtására kitűzött adóhivatali 
árverésekről az ipartársulatot minden 
egyes esetben jóelőre értesítsék, hogy 
annak megfelelő módon való megaka
dályozására megfelelő idő legyen.

4. Közöljük az építési iparhoz tartozó 
tagjainkkal, hogy tanoncok, felsőbb ren
delkezés következtében, csak négy évre 
szerződtethetnek. Enné! kisebb időre 
tanonc félfogadását nem engedélyez
hetjük.

5. Felhívjuk a segédeket tartó tag
jainkat, hogy segédjeiket a félfogadástól 
számított 8 nap alatt a társulatnál je
lentsék be, mert ellenesetben az alap
szabályok respektálása érdekében rend
bírság kivetését vagyunk kénytelenek 
az elöljáróságnak javasolni.
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Ismeretterjesztő előadások. Az áll. 
el. leányiskola szülői egyesületének és 
tantestületének rendezésében dr. Eszenyi 
Gyula városi főorvos novemberben a ra
gályos betegségekről tartott ismeretter
jesztő előadást f. hó 23-án pedig dr. 
Fürchgott menhelyi igazgató-főorvos a 
gyermekek testi neveléséről beszélt, a 
nagy számban megjelent és élénk érdek
lődést tanúsító szülőknek.

A tiszolczi szövetkezet fosztogatói
ra bizonyult a Buck-féle pince meg- 
dézsmálása is. Jelentettük, hogy a ti- 
szolci vasgyári szövetkezet kárára a 
napokban elkövetett betörés tetteseit a 
csendőrségnek sikerült Rosiár János,, 
Molek Emil. Mizerák György, Plichta 
András és Bohus Marcel munkanélküli 
iparossegédek személyében kinyomozni 
és őket az államügyészségnek átadni. — 
A megejtett házkutatás alkalmával a lo
pott holmik egy része előkerült s a 
csendőrök kezére jutott egy boros dem- 
jon is, amely a Buck Sámuel tiszolczi 
vendéglős kárára a múlt év júniusában 
elkövetett pincefoszíogatásból számazik. 
A vallatóra fogott kompanisták töredel
mesen bevallották, hogy a Buck-féle 
betörést is együttesen követték el. Nincs j 
kizárva, hogy a hurokra került betörök 
lelkét még más, eddig fel nem deritett 
betörések elkövetése is terheli.

C S A R N O K .
A  túró.

Irta: Plentzner Frigyes.
A vadászok társadalmában kifejlődött 

hetykélkedést senki sem veheti rossz 
néven. Ennek a hetykeségnek az alapja 
elsősorban annak ikertestvére, a büsz
keség s ennek magátóiértetődő követ
kezménye, az önbizalom. Hogyis ne 
bizna önmagában minden zöldkabátos, 
hiszen fegyver lóg a vállán s igy meg
jelenése a felfegyverzett egyéniség, aki
vel nem jó csak úgy félvállról kukori- 
cázni : bármelyik percben lehet ő tá
madó, vagy védő. Egy felfegyver2ett erő 
pro és kontra, ami az egymásiránti elő
zékenységnek — mondjuk — respek- 
tusnak szülő oka. Az önbizalomnak ily 
fokú kifejlődése büszkeséggel tölti el 
ennek a kis társadalomnak a szivét.

A legtöbbjén ez meg is látszik, oly 
peckesen viszi puskáját a vállán, mint
ha Lovcsen elleni offenzivára indulna, 
pedig ez a jámbor csak egy valamire 
való nyulat szeretne lőni. Van azután 
olyan, akinek fegyvere ide-oda lóg, ha
nyagul cipeli, azonban ebben a hanyag
ságban ott szunnyad a néma kihívás, 
hogy ime: nézzetek ide, mi van nekem! 
A harmadik típusa ezeknek a felfegy
verzett jámbor adófizetőknek az, akinek 
teher a fegyvere, s az első percben 
tiltakozva bár, de szívesen átengedi 
annak cipelését valamelyik ambiciózus 
fegyverhordozónak, mondjuk egy top
rongyos hajtónak, aki ettől a perctől 
kezdve strammlépésekkel, duzzadó mel
lel baktat a sor végén, mindenkire rá
mosolyog, aki őt észreveszi. Ő az át
plántált önbizalom, kit azonban meg
bízója élénken szemmel tart, nehogy 
büszkeségén csorba essék. Igen, mert 
minden vadászember büszkeségének 
tárgyára, a fegyverére felette büszke is.

Lehet az Krupp- vagy Böhier-zcélból 
készült, ezüstveretü, vésett remekmű, 
avagy nagyapáinktól örökölt csattogó 
„flinta1*, a vadászember éppen olyan 
büszke rá, mint az arabs a lovára, vagy a 
lapp tarandszarvasára. Felragyog az 
arca, ha az idegen észreveszi fegyveré
nek valami szépségét s bőbeszédű ma
gyarázattal palástolja e szépségeken 
esetleg előforduló s ott éktelenkedő 
rozsdafoltokat, mondván, hogy igy- 
amugy a forradalom...... földbe volt ás
va ...... fán lógott........hónapokig a víz
ben feküdt stb. stb., azonban azt böl
csen elhallgatja, hogy a tavalyi eső 
után lusta volt megtörülni szeretett 
fegyverét s most annak legszebb gra- 
virozását az idők vasfoga, a rozsda 
marja. Arról természetesen legtöbb szó 
esik, hogy ezeknek a vállon hordott 
néhány csövű büszkeségeknek mekkora 
a hordképessége és ölő ereje. Szemreb
benés nélkül purcliznak a nyulak 80— 
100 lépés távolságról az odatartott 
„moslékkeverők“ nyomán, mig a fino- 
mabbja oly sok és magas ősöket szám
lál, hogy jelenlegi boldog birtokosa 
csak kézlegyintéssel távolit el magától 
minden afajta földi lehetőséget, hogy ö

számokban lenne képes kifejezni magas 
„pedigréjü“ puskájának képzeletet felül
múló képességeit.

Ami pedig a fegyverek illetőségi he
lyét illeti, az oly komplikált, hogy a 
jámbor érdeklődőnek ugyancsak elő kell 
vennie földrajzi tudását, hogy ezeknek 
a nehány csövű kis szörnyeknek szülő
helyét el tudja helyezni valahová Euró- 
pe térképén. Gondolatban bizonyára 
elkisérheti büszke útjukat Belgiumtól, 
Angliától, Németországtól, Páris, Liege 
és Weiperten át egészen eddig, ahol a 
rémült nyulak futását serkentő, tomboló 
szerszámmá aljasultak. Mind büszke 
sas, mely ég felé repült s itt állt meg 
a krízistől kiaszott, gyönge vállunk zör
gő csontjain.

A fegyverek tárháza mellett nem ki 
sebb csodálat tárgyát képezik a külön
féle cipők.

Cipők ? ? Dehogy !!
Vadászlábbeliek, bakkancsok, originál, 

igazi arisztokratái a járdakoptató hit
vány mokaszinoknak, melyeknek csak 
egy a tragédiájuk, hogy a gazdájuk be
szél önmaguk helyett.

Ezek a vadászcipők nem olyan közön
ségesek. Az egyik térdiggombos, a má
sik ugyanaddig fűzős. A harmadik bo
kán felül csattos, a negyedik ugyan 
addig posztós. Az ötödik elől posztós 
és hátul gumis, a hatodik mindenütt 
gumis és belül szőrös stb. stb. Ki tudná 
mind felsorolni, amit a vadászok büsz
kén mutogatnak. Egyben azonban min
den vadászember egyenlő t. i. egyiknek 
sem ázik át a bakkancsa, valamennyi 
„kipróbáltar." vízmentes !! Ha azután 
úgy hozza magával a sors s egy kis 
lucskon kell átgázolni, a halk lépéseket 
különös szortyogások kisérik, mely szor- 
tyogásokat a cipők nyelvén csak a jó 
öreg Bafa érti meg s az egyik vadász 
lábán nagyot szusszantva mosolyog: 
neki ugyan dudálhatnak, ezen ő már 
régen túlesett......

A csodálkozásoknak és észrevételek
nek kölcsönös kicserélődése után meg
indulnak a hajtások, melyeken bősz 
durrogásokkal halálra rémitik a hajtók 
behemód ordításával amugyis eszeve
szett menekülésre serkentett szegény 
apró vadat s a földhöz toppantott ci
pészremek talpaknak meleget varázsoló 
hatása közben minden vadászemberben 
olthatatlan vágy gerjed a legszebb haj-1 
tás : az ebéd után.

A déli harang csendültével, melynek | 
hangjai a legközelebbi falu tornyából; 
megváltásképen zsongauak át a néma 
erdők felett, haik korgások kelnek a 
felfegyverzett erő minden egyes tagjá
nak gyomrában s türelmetlen ácsorgás- 
sal tipegnek ide-oda. Van olyan, aki 
elhagyja standját (lásd : deckung, fede 
zek, a vadak ellen) s mohó vággyal 
bogozza ki hátizsákjának csendes csa
ládi körben jól begöbözött zöld zsinór
jait. A féltve őrzött mordály ott lóg, 
csak úgy odacsapva, egy cingár töl- 
gyecske vékonyka ágacskáján — egye 
fene, ha leesik — a dicséretekkel tulhal 
mozott kárpáti bakkancs ott párolog a 
pattogó tűz perzselő zsarátnoka mellett, 
s csapot-papot elfeledve, ott párolog 
Anyuka főztje is a tágas szájú étel- 
thermos felnyitott száján, a felfegyver
zett erő didergő térde között. A szegény, 
rémült vadak előbb még oly félelmes 
ellensége mohó étvággyal absorbeálja 
a jó otthoni pörkölt, vagy töltött ká
poszta ész- és gyomorbontó falatjait.

Lassan „körglédába" gyülekezik az 
egész vadásztársaság, mely körnek, ter
mészetesen központja a tűz. A kör rá
diuszai ? A tűz felé kinyújtott rövidebb 
vagy hosszabb lábak, melyek csak ak
kor lesznek hirtelen és fürgén berántva, 
ha a vadászszék, mely rendesen egy
lábú, meginog. A kinyújtott két láb kö
zött tátong a hátizsák s felelte két 
majszoló ajak. Ez a majszolás minden 
esetben csendesen indul meg, villan a 
b:cska, tűnik a rántott hús, csirkecomb, 
parizer-szelet s csakis ezeknek az első 
falatoknak hirtelen eltűnése után indul
nak meg a bőszebb vagy gyöngédebb 
kinálgatási rohamok.

— Kóstold meg ezt, milyen finom !
— Tessék, parancsolj, kérlek, ebből a 

kacsából!
— No, ebből a sonkából bizonyára 

fogsz enni !
És igy tovább.
Az első éhroham le csillapulta után az 

eddig csupán le és felfelé dolgozó ke
zek kezdenek jobbra és balra járni s

hol innét, hol onnét csipegetik az oda- 
kinált Ínyenc falatokat.

Apró kerek dobozok kelnek útra, me
lyekbe szép simára van belepréselve 
a túró.

Túró nélkül vadászebédet elképzelni 
nálunk lehetetlen.

A túró adja meg az ebéd finomságát, 
a finom túró adja meg az ebéd izét, 
csattanóját s ennek utolsó ize a száj
ban, adja meg a délutáni hajtás ered
ményét, mert nem minden nélkül való 
az, hogy valaki keserű vagy jó száj
ízzel hagyja el a pattogó rőzse lobogó 
lángjait. A túrótól uj erőre kap a fegy
veres büszke alany, vagy mondjuk igy: 
„felpuskázott" erő, a jó túró dopping, 
mely mesebeli tettekre kényszerit. A 
vergődő nyúl halála hófehérebb, ha jó 
turóizzel a szánkban kisérjük utolsó 
sóhaját, a fácánkakas röpte enyhébb, ha 
túrószagot hajt felé a szél !

A jó túró presztízséért verseny folyik, 
késhegyre dicséri mindenki a magáét:

— Parancsold, kérlek, ezt a túrót. 
Príma !

— Köszönöm szépen. Talán Te eb
ből?...

— No, bocsáss meg, hát ez csak nem 
túró. Sokkal jobb az enyém. Hol vet
ted ?...

— Ez kérlek „hegyi" tuió. És a tiéd?
— Az enyém „lapáji". Van azonban 

Józsinak, az „alföldi" túró. Nagyon di
cséri, hogy igen jó.

— No, kérlek, hát kóstoljátok meg 
ezt a hegyi túrót, mely állítólag nem jó !

— Hát kissé száraz, de azért marad
hat. Hol vetted?

— Paálnál.
— Ne beszélj — szól a „lapáji" — 

én is ott vettem.
— Mit, ezt a túrót?
— Hát persze ezt s nekem azt mon

dotta, hogy „lapáji".
— Nekem meg azt mondta, hogy 

„hegyi". Mégis csak a Józsié a legjobb, 
az biztos, hogy az övé „alföldi", józsi
kám kérlek, hol vetted?

Józsi mély beszélgetésbe mélyedve 
felfigyel a kérdésre s csak úgy futólag 
odaveti :

— Paálnál !
Már nem kérdeznek semmit, már nem 

szólnak egy szót sem, bodor cigaretta I 
és pipafüst gomolyog a levegőben s aí 
délutáni hajtás alatt sokan azon gon-1 
dolkodtak, hogy ugyan melyik túró a i 
legjobb: a „hegyi", „lapáji" avagy az 
„alföldi"?

A szerkesztésért és kiadásért feielös: 
Rábel y  Károl y laptulajdonos.

Egy jó házból való fiú szlovák és
magyar nyelvtudással a

B R Ü N N E R  E M Á N U E L
rőfös és divatáru céghez

tanulónak azonnal felvételik.
Gyógyborok,
Tápszerek,
Gyermekápo-
lási-czikkek

a BOKOR-drogériában,
AUTÓ-, motorkerékpár-, traktor
i g  és benziomotorjáoak

g e n e r á l - j a v í t á s á t ,  
h e n g e r cs iszo lá st stb.

SERESS és DDDA-nál
(Central-Garage Tornaija).

a TATRA automobil-gyár h i v a t a l o s  
javitóműnelyében eszközölje!

Alkatrészek : gyári áron.
Preciz munka : jutányos áron. 

Külön épület- és géplakatos osztály! 
#  Artézia mélykűtfúrás. —  Vízvezeték berendezések. %  

Kérjen árajánlatot

zálogházamat Komensky-uícza 
25. számú házba helyeztem át,
ahol mindennemű értéktárgyra a 
legmagasabb kölcsönt folyósítom, 
előnyös feltételek mellett.

A rimaszombati zálogház,

Ápritott tűzifa.
Első osztályú b ü k k h a sá b fá b ó l

métermázsánként 
Kő 12 — házhoz sz á llítv a

kapható Scháchter Mór fakereske
désben, vasúti állomással szemben.

Újonnan épült: 3 szoba, előszoba, fürdő
szoba, konyha, mosókonyhából álló

ház eladó,
kisebb kerttel magános udvarral. Eset
leg bérbe is kiadó. Felvilágosítással 
Majoros építőmester szolgál Rimaszom
bat Forgách-utca 1378. szám alatt.

Kiadó lakás.
A Losonci-utca 21. szám alatti házban 
február hó 15 étől kiadó két nagyobb 
szobából álló lakás, konyha és élés
kamrával s a hozzátartozó mellékhelyi
ségekkel együtt. — Ugyanott egy kis- 
sebb két szobás lakás is kiadó. — Ér
tekezni lehet ugyanott a tulajdonossal.

CzipUt mérték után
8 9  K ő-tól

Javítunk bőr, gumi, hó és sár 
cipőket olcsón, jól és gyorsan

Nagy Miklós
Rimaszombat Tompa-utcza 29. szám. 

Egy modern rövid

Bösendorfer-zongora
o l c s ó n  e l a d ó .

Cim a kiadóhivatalban megtudható.

Értesítés.
Tisztelettel felhívom a hölgyközönség 

figyelmét azon körülményre, hogy most 
van a legalkalmasabb ideje annak, 
hogy mindenki, mindennemű átalakítási 
munkálatokat u. m. kosztümök és ta
vaszi kabátok átalakítását most készít
tesse el.

Szózonidőhen ily átalakítási munká
latokra nincs elegendő idő, ennélfogva 
használja fel mindenki az ily átalakítási 
munkák elkészítésére a legalkalmasabb 
téli holtévadot, amikor jutányos áron 
szép átalakítási munkákat készítek. 

Tisztelettel :
4 |  Z I O N  M.  angol nőiszabó ► 
Rimaszombat, Masaryk-tér 20. sz. alatt.
A tavaszi divatlapok már megérkeztek.

Eladó
a Jánosi-utca 839. sz. alatt fekvő,
► 25 évi adómentességgel biró i

M r  lakóház, "VI
mely áll: három szoba, konyha, 
éléskamra, fürdőszoba, előszoba, 
üveges verenda, pince, mosókony
hával, fatartóval, sertés- és tyúk
óllal, konyhakerttel és szép ud
varral.— Értekezni lehet: Jánosi- 
MMutcza 25. szám I. emelet. ■ ■

U g y a n it t  eladó :
egy terrakottaszinü rtői szalongarnitura 
és egy vadonatúj vaddisznóbőrbevonatu 

férfi szalongarnitura.

lmtr.Mkkhasűbfa
házhoz sz á llítv a
45 korona.

Megrendelhető a SEIDNER BERNÁT
és FIA fakereskedö cégnél.

Rimaszombat, 1933. Nyomatott R ábely K ároly könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


