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Hölgyek kedvence a
„Flapjack"
p o u d e r  d o b o z  
nagy választékban
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SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 
MASARYK-TÉR 9.

Lapzárás csütörtökön esti. — Kéziratok rissza mm adatnak.

ELŐFIZETÉSI DIJAK: Egy évre 43 K, félévre 24 K, 
negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

Hirlapjegy engedélyezve a postaigazg. 57,433—111—21. sz. rendeletével.

Táruljon adakozásra kezetek,
szivetekben gyűljön fel a Szeretet 
lángja, lelketekben muzsikáljon az 
emberi jótékonyság magasztos ér
zése, hogy  megtisztult, igaz embe
reknek tudhassátok, érezhessélek 
m agatokat, szűkölködve tengődő, 
Ínséget szenvedő, nyomoros szük
ségbe ju to tt  embertársaitok meg
segítésében.

M arko tok  ne legyen a kőszívű 
ember d a c o s  ridegségére összecsu
kódva. A jótékonyságtól elzárkózó 
m e g tag ad á sra  ne lóbáijátok fejete
ket s az elutasítás gusztusára se 
emelkedjen karotok.

Ma az emberszeretet hivó szóza
tára nem lehet süket a fületek, sze
metekben a megsegítő megértés 
könnyének kell megcsillannia és 
szeretettől dobogó piros embersziv- 
vel, érzéslángtól melegre fütött em
beri tisz ta  lélekkel a Jótékonyság 
oltárához kell zarándokolnotok, hogy 
elszerencsétienültségükben nyomor
ba jutott embertestvéreitek homlo
kán elsimítsátok az éhenpusztulás 
rémétől mélyre barázdált gondrán
cokat és  a jótcselekvés felemelő 
érzésfluidumával, lelkiismeret meg
nyug ta tásával töltsétek meg keble
teket, nemesen gondolkodó, neme
sen cselekedő emberek.

Ma, ki kell üriteni a szűkös élet
ben laposra soványodott pénztár* 
cáitokat minden nélkülözhető gara
saitoktól s elkeli vinnetek, oda kell 
adnotok azok számára, akik a meg- 
próbáltatásos élet fájdalom kinjait 
szenvedik.

Emberlelkek megmentésére hív a 
Szeretet, a Jótékonyság szolgála
tába állított mai művészi, nemes 
szórakozási alkalom fölkeresésével 
széppé, igazzá kell tennetek az é le -j 
teleket, hogy derűsebb legyen n a -: 
potok és szebb legyen a szenve-1 
dések tengerében már-már aláme
rülő Föld.

A Szeretet harangszava az áldo
zások templomába az Áldozatkész
ség oltárához hív; emberek, sze- 
retöszivű Istenképmások, hónotok 
alatt a Szeretet imádságos köny
vével s szivetekben a jótcselekvés 
akarásával, menjetek, áldozzatok.

m .
Eddigi gyűjtés és munkálatok.

I  Gyűjtés:
Az 1. kerületben (Fehér István és ifj., 

Makovits Lajos gyűjtése) . . 71410
A II. kerület gyűjtési ive még 

nem futott be (gyűjtök : Csapó 
József és Ifj. Makovits Lajos) . —

A 111. kerületben (Dóbisz Ká
roly és Bogár Bálint gyűjtöttek, 
utolérhetetlen ambícióval) . . 3038'—

A IV. kerületben (Weiser Ká
roly és Martincsok Samu) . . 2106 —

A három kerület eredménye . 585810 
Adakozások és egyéb gyűjtések:
Múlt évről áthozott . . . .  401‘45

Utcai karácsonyfa gyűjtés ered
ménye ....................................  235 15

Róm. kath. egyház Karitas . . 1000— 
Rimaszombati jótékony nöegylet 1000'—
Vöröskereszt egylet.................. 1100'—
Református e g y h á z ..................  350.—
Ág. ev. e g y h á z ....................... 350‘—
Mariányi D e z s ő .......................50'—
Járási ipartársulat adománya . 100'—
Rendőrbiztosság gyűjtése . . . 314"— 
Járási tisztviselők asztaltársasá

ga gyűjtése........................... 150 —
Benkó Miklós szilveszteri gyűjt. 20'— 
Katonai őrmesterek mulatságá

ból a d o m á n y .......................120 —
Izr. nőegylet adománya . . . 200 — 
Kereskedelmi block-árusitásból

a grémium u t já n ..................  530'—
Rimaszombati Bank január havi

a d o m á n y a ................................100’—
Eddig készpénz összesen . 11878’70
Ezenkívül gyűjtöttek a kerületi gyűj

tők különféle természetbeni élelmi cik
keket, mint burgonya, bab, liszt, lencse 
és pedig : cca 2500 kg. burgonyát, 400 
kg. babot stb.

A kerületi gyűjtők ivein sajnálatosan 
lehetett tapasztalni, hogy igen sok jelen
tős egyén egyáltalában nem kívánta 
megérteni ezen jótékonysági akciót, 
mert 10—20 koronás adományaikkal 
messze mögötte maradtak tavalyi 50— 
300 koronás adományaik mellett, holott 
vagyoni viszonyaik a tavalyihoz képest 
semmivel sem rosszabbodtak. A bizott
ság hiszi és el is várja, hogy az illetők 
ezen szűkre szabott adományaikat újabb 
önkéntes adományaikkal pótolni fogják, 
mert csak igy lehet remélni, hogy a 
szociális bizottság emberbaráti tevé
kenységét folytatni tudja.

A legnagyobb elismerés illeti a ke
rületi gyűjtőket, akik lelkes ambícióval 
és nagy fáradsággal végezték ezt, a bi
zottság nem is mulaszthatja el, hogy 
nekik buzgó, önzetlen közreműködé
sükért a leghálásabb köszönetét nyil
vánítsa. Megköszöni az összes ado
mányozóknak a hozzá juttatott össze 
geket és természetbeni élelmiszereket 
és kéri az összes egyesületeket, erköl
csi testületeket, magánosokat, hogy ado
mányaikat továbbra is a bizottsághoz 
juttatni szíveskedjenek.
2. Kiosztás.

Segélyre több mint 2000-en jelent
keztek. A bizottság megvizsgáltatta és 
megvizsgálta a kérelmezők, illetve je
lentkezők anyagi körülményeit és meg
állapíthatta, hogy a jelentkezők óriási 
része téli segélyezésre nagyon is rá
szorult.

Már a múlt hónapban kiosztott köz
tük 5000 kgr. felvidéki burgonyát és 
legújabban kiosztásra került 8367 kgr. 
burgonya, mely mennyiségből az állami 
akció terhére 5400 kgr. került kiosz
tásra.

A legközelebbi kioszlás liszt, bab és 
más élelmiszerekben fog megtörténni 
és pedig a szüköiködők legújabb ka
tasztere alapján, ahol minden igény- 
jogosult fe! van véve.

Fáradságot nem kímélve dolgozik a 
szociális bizottság azon, hogy a szü- 
kölködőknek minden formában gyüjt- 
hessen. Megrendezi ezért folyó hó 5-én 
vasárnap délelőtt 11 órakor matinéját 
és ugyanaz nap délután Teadélutánját. 
Mindkettőt a Tátra szálló nagytermében.

Mint más években is, a fővédnöksé
get és főrendezést ez évben is Satnar- 
jay Jánosné úrnő vállalta, akit támogat

nak az összes rimaszombati nő- és 
leányegyesületek, elnökeikkel az élükön.

Felhívjuk Rimaszombat áldozatkész 
közönségét, hogy úgy a matinét mint a 
teadélutánt megjelenésével támogatni 
szíveskedjék.

A matiné programmja:
1. Élőbeszédet tart : magyarul Baráth

Károly ág. ev. lelkész,— szlovákul : 
Celder Gyula szaktanító.

2. Zongora kettős. Leutner: Ünnepi nyi
tány. Előadják : Szokolay Dóra és 
Szántó Bandi.

3. Ének. a) Smetana Frigyes : Az eladott
menyasszonyból: Marienka dala. 

b) Vaáata Rudolf: A prágai gettóból, 
Előadja: Sustek Vera úrnő.

4. Várady Antal költeménye : Az utolsó
sor. Szavalja : Tokár Juliska.

5. Gordonka és zongora kettős.
a) C. Saint-Saens: „Le eygne“,
b) Gabriel-Marie: „La cinquantaine"
Gordonkán előadja : Gregotovicz
Henrik és zongorán kiséri : Grego- 
rovicz Baba.

6. Woiker Ziíli balladáját: a „Fűtőről"
előadja : Lupái Olga úrnő.

7. A Rimaszombati Magyar Dalárda
számai : a) Grand Kaffeban., b) Pe
pitant. Vezényel: Iá. Halász József 
karnagy.

Belépődíj nincs, tetszés szerinti ado
mányokat köszönettel fogad a rendező 

bizotság. *

Requiem.
Komor palota kapuja előtt
Tolong az éhség ... S mint messze vihar
Csöndes morajban vesz el a sóhaj...
Ah ! milyen bizarr 
Pórázon látni ennyi őserőt,
Amint tétlenül, bambán ácsorog.
De a homályban egymást keresve 
Villámos szemek akadnak össze,
Mint sűrű nyári levegőn szokott 
A sustorogva cikkázó felhő.

Mennyi fenség van a titkos jajban,
Mi el nem röppen s mennyi nemesség 
A lefokozott bús indulatban,
Mi ha kitörne,
Szeles viharnak szórná el magvát,
De csendes minden. Csak lábuk topog 
Szaporán, mintha megtáncoltatná 
Őket a nyomor...
Csak arcukra ül újabb csalódás,
Mikor a szolga hirdetve kiszól:
— Ma nincsen osztás !

A tömegben egy emberi cserép :
Egy asszony szorong: aszott kebelén 
Penész magzata majszol hasztalan... 
(Olyan, mint ősszel a bába-szilva: 
Összesült, sovány kis arcocskája)
A hátuk mögött, mint öreg juhász 
Ólmos fütykösén, kaszanyelére 
Támaszkodva áll a sunyi Halál...
Amint felsivit a rideg való 
Felhördül keble :
— Istenem, hol vagy?
Emberek, csak egy kis csupor tejet, 
Csak egy félmarék lisztet adjatok ! 
Csücsülj, angyalom, mindjárt este lesz. 
Újra lefekszünk. Olyan jó este :
Amikor alszunk, nem fáj az éhség... 
Csücsülj! Jaj, de a kályha kialudt 
Még karácsonykor, vagy talán előbb. 
Csücsülj, angyalom !
Csak egy kis tejet, egy marék lisztet, 
Isten ! emberek !
Csak egy kis tüzet a kályhácskába ! 
Csücsülj, angyalom, újra lefekszünk!...“

Mint kriptafalon hasztalan sikoly, 
Gyöngyökbe törik a könnyes panasz... 
S a topogó had (némelyik szánva,
A más ridegen, vagy hahotázva 
Fordul feléje) s szerteszét széled.
A sikátorok s félvállu viskók 
Pállott homálya elnyeli őket...
S lebéklyózva a keservet, dacot, 
Megbújik gyáván a fáradt éhség,
Mig üres tálba csordul a könyük 
S az asztalukra könyököl a gond ..

A külváros egy odújában meg 
Utolsót sóhajt a sápadt nyomor 
S a villanydróton 
Bús requiemet hegedül a szél...

Telek A. Sándor.

A KeresKeűelml Testület akciója
az egyenesadókról szólő adótörvény 
büntetőjogi határozmányainak meg
szigorítására irányuló kormányintéz

kedés ellen.
Tekintettel azon újsághírekre, mely 

szerint a kormány az egyenesadókró! 
szóló adótörvény büntetőjogi határoz
mányainak megszigorításáról gondolko
dik és pedig elvileg oly irányban, hogy 
azon adózó, aki hanyag adófizető gya
nújában áll, csalónak minősíttessék, őri
zetbe vehető és külön bíróság által ítél
hető el, — a Kereskedelmi Testület el
nöksége, hasonlóan a többi társíestüie- 
tek ez irányú felterjesztéseivel, a pénz
ügyminisztériumhoz az alanti szövegű 
felterjesztést intézte:

„Mivel ezen szándékolt terv hiva
talos részről nem lett megcáfolva, fel 
kell tételeznünk, hogy ily indítvány 
kidolgozása folyamatban van, minek 
következtében ellene már eleve a leg
határozottabban tiltakoznunk kell.

Ezen indítvány ugyanis oly végre
hajtó hatalmat adna a pénzügyi ható
ságok kezébe, amely indokolatlan ese
tekben is elvenné az adózók szabad
ságát s őket a törvénynek a pénzügyi 
hatóságok részéről való önkényes ma
gyarázatának tenné ki. — Az esetben, 
ha ezen törvény jogerőre emelkednék, 
úgy gazdasági életünk a legnehezebb 
gazdasági nyomasztó hatásnak nézne 
elébe, mely igen nagy veszélyt rejtene 
magában, melyre kötelességünknek 
tartjuk az illetékeseket figyelmeztetni, 
miért is tisztelettel kérjük, hogyha 
ezen újsághíreknek alapjuk volna, úgy 
a tervezett inditványíól közérdekből 
elállni szíveskedjék."

Élesszük fel a timáriparí.
Boldog gyermekkori idők jutnak 

az eszembe, amikor a szeszélyes 
Rima partján vidámarcu timármes- 
terek a mentőjükön hatalmas bő
röket húztak ki a meszesből, hogy 
a bőrt letisztítsák. Elémbe tárul az 
a látványosság is, amikor a tímá
rok a meriíőn állva, száraz bőrö
ket merhettek a viz alá, hogy meg
puhuljon. Ilyenkor a rimái halak 
raja lepte el a bőröket. Itt volt 
nekünk gyerekeknek a legjobb hor
gászó helyünk.

De hová tűntek ezek a jó idők? 
Hová tűntek a „ meritők “ és a 
„cserzők"?

Mi lett a rimaszombati hires ti-
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már iparral? Elpusztultak! — El
pusztította az idő és a gyári kon
kurencia. Rimaszombatban egyike 
volt a legjobb iparágaknak a timár 
ipar. A rimaszombati csizmadia 
iparos bőrszükségletét legnagyobb 
részt itteni tímártól szerezte be. A 
bőrkereskedők is sok bőrt vásá
roltak itteni tímároktól. Ezeken kí
vül a falusi gazda-ember kény
szervágott vagy elhullt állatjának 
bőrét mindenkor a rimaszombati 
tímárral dolgoztatta ki.

Dacára annak, hogy városunk
ban a Rimamentén legalább 10-12 
timármester kereste nehéz munká
val kenyerét, mégis minden egyes 
timáriparos boldogan és megelé
gedetten tudott élni és még némi 
vagyonkára is tett szert. Nehéz 
lenne megállapítani azt, hogy váj
jon a rimaszombati timáripar pusz
tulását legelsősorban az 1922. év
ben épült és üzembe helyezett 
Platzner-féle bőrgyár idézte elő, 
vagy legalább is hozzájárult ezen 
kézműipar pangásához. H a  azon
ban behatóan foglalkozunk ezzel a 
kérdéssel, akkor egykönnyen meg
állapíthatjuk, hogy a rimaszombati 
egykor hires timáripar pusztulásá
hoz sok más körülmény is járult 
hozzá.

Szerintem legszembeszökőbb je
lenség az volt, hogy ehhez az ipar
hoz tanoncnak senki sem jelent
kezett s igy a jövő tímárgenerá
ciót nem lehetett kitermelni, nem 
volt ebben a szakban oktatás és 
igy nincs utód. Kétségtelen, hogy 
nehéz testi munkát igénylő és még 
hozzá piszkos képet mutató ipar 
ez, de hiszen sok más ipar is ha
sonló. A régiek pedig hagyták a 
meritőket az idők vasfogának el
pusztítani, ahelyett, hogy a jövőre 
gondoltak volna. Mert nem hiszem, 
hogy a megváltozott igényekre 
való tekintettel, szegény szülők 
gyermekei nem-e választották vol
na ezt az ipart, ha kellő biztatást 
kaptak volna ? Nem volt tehát 
utód ; a régiek elöregedtek, elhal

tak s igy kelekezett ezen hires 
iparágnak a nagy pusztulása.

Ma már csak egy Rimaparti és 
egy technikai gépekkel felszerelt 
timáriparosunk van. Nem szabad 
hagynunk a timár ipart teljesen 
pusztulni. Timármübelyek vannak, 
vannak még fiatalabb timáriparo- 
saink is és meg kell találni a le
hetőséget arra, hogy a még meg
lévő „cserzőkbe“ a munka meg
kezdődjék és neveljünk ezen ipar 
részére megfelelő generációt, mert 
nem hisszük, hogy ha a rimaszom
bati csizmadia iparosok bőrszük
ségletüket rimaszombati tímárnál 
szerzik be, úgy itt 2 — 3 timáripa
ros existenciája nem lenne bizto
sítható, amikor minden remény meg 
van arra, hogy ez a nehéz hely
zet egyszer csak jobbra fog for
dulni és lesz még egy jobb és szebb 
iparos és kereskedő jövő. Tartsuk 
felszínen ezt a kérdést és az annak 
megoldására illetékesek minden 
tőlük telhetőt kövessenek el a ri
maszombati timáripar felélesztésére.

Sz. 1.

Ipartársulati közlemények.
1. Teherautó és autótaxisok figyel

mébe. 1932. december 30-án kelt 198. 
sz. törvény két uj motoradót léptetett 
életbe 1933. január 1-vel kezdődöleg, 
mégpedig személyszállítási és teherszál
lítási adót. A jelzett törvény értelmében 
az autótaxiná! a rendes motoradón kí
vül még a következő fizetendő : a gyújtó- 
motoroknál egy liter henger köbtarta
lomig 800 korona, egy litertől két literig 
1200 korona és két literen feiül 1800 
korona, azon motorjármiiveknél, ahol a 
motor villamos,- gőz,- vagy más hajtásra 
van berendezve 1200 K. Ezen adó egy 
évre számítandó és negyedévenként előre 
fizetendő, még pedig legkésőbb március 
31, junius 30, szeptember 30 és decem
ber 31-ig. 1933. év első. negyedére az 
adó esedékes volt 1932 december 31-én. 
A jelzett törvény 111. fejezetének értel
mében minden teherautótulajdcnos kö
teles a rendes motoradón kiviil még 
teherszállítási adót fizetni, mely minden 
megkezdett 100 kg. hordképesség után 
50 K. és vontató kocsinál 25 K. tesz ki 

I évenként.

Azon teherautótulajdonosok, akik a 
teherszállítást iparilag űzik, a jelzett adó 
háromszorosát tartoznak fizetni. Az adó 
negyedévenként előre fizetendő, úgy mint 
a taxiautóknál. A jelzett motorjármü tu
lajdonosok ezen adó elsőrészletének 
azonnali befizetésére a jövedéki ellen
őrző hivatal által fel lesznek hiva, be 
nem fizetés esetén az adó végrehajtás 
utján lesz behajtva, beszámítva a végre
hajtási költségeket s késedelmi kamatokat

Ezen adó a rendes motoradósekkeken 
fizetendő és a sekken feltüntetendő az 
adó neme amit befizettünk.

2. 3 százalékos forgalmi adó: 1933. 
évi január hó 1-től kezdve a forgalmi 
adó a 150.000 koronás forgalmat meg 
nem haladó vállalatoknál is 3%-ra emel
kedett. Ezzel elesik az a kedvezmény, 
hogy a kisiparosok és kereskedők, akik
nek forgalma nem éri el a 150.000 K-t 
csak 2% forgalmi adót fizetnek.

3. Adóügyi teendők februárban: A 
jövedelmi adó bevallások határideje feb
ruár hó 28. Ha a vallomást kellő időre 
nem adjuk be, büntetést mérhetnek ki, 
mely azonban eleshet, ha a lejárat után 
5 napon belül eleget teszünk bevallási 
kötelezettségünknek, vagy ha megfelelő 
kérvényben meghosszabbítást kérünk.

A kereseti adó bevallásnak a végső 
határideje február 28.

Az ipartársulat tagjait figyelmeztetjük, 
hogy ha forgalmi adó vallomásukat el
mulasztották beadni, ha a vallomást feb. 
hó 14-ig eszközük, akkor büntetlenséget 
élveznek. Ezen határidő eltelte után a 
forgalmi adó 57o'OS emelése, mint bün
tetés, hivatalból állapitatik meg.

Jövedelemadó bevallásra mindenki kö
telezve van, akinek jövedelme (a fele
ség és a kiskorú gyermekek jövedelmé
vel együtt) a 7000 koronát meghaladja, 
családfők 4 családtaggal (özvegyek 3-al) 
bevallást kötelesek tenni ha jövedelmük 

; (a családtagokéval együtt) 8200 koronát, 
5 családtaggal (özvegyek 4 el) ha jöve
delmük a 9200 koronát, 6 családtaggal 
(özvegyek 5-tel) ha jövedelmük a 11000 
koronát meghaladja.

Az általános kereseti adóra vonatkozó 
vallomást az olyanok kötelesek beadni, 
akik egy keresetet célzó foglalkozást 
folytatnak. — Az általános kereseti adóra 

! vonatkozó vallomást a kereset nagysá
gára való tekintettel kell beadni.

Béiyegilieték adóügyekben:
Felebbezések és panaszok adóügyekben. 
500 korona összegig . . . r — kor. 
500 korona összegen felül . 3-— kor.

Felebbezések jövedelmi adóügyekben 
bélyegmentesek.

Bizonyítványok segédek, tanoncok és 
háztartási alkalmazottak részére 1'— kor.

Bizonyítványok kereskedelmi 
alkalmazottak részére. . . . V— kor. 
Adóhalasztási kérelmekre . . 5'— kor. 
Számlákra 20 koronáig . . .  2 fillér.

„ 20—100 koronáig . 10 fillér.
„ 100 — 1000 koronáig . 20 fillér.
„ 1000 koronán felül. . 50 fillér, 

minden iv után. Számlák, melyeken a 
perlés helye meg van jelölve, a fenti 
dijak kétszeresével bélyegzendők felül.

Rendelő lapok, mint üzleti levelezés, 
bélyegmentesek.

Csak számla- és vá'tóbélyeg van.
Rendelőlapok, mint kereskedelmi le

velezés tekintetnek, ha levélformában 
vannak felfektetve. Ezeknek egy ipar- 
üzőtől kell kiállítva lenniük és csakis a 
rendelő által Írandó alá. — A rendelő
lapok csak a kereskedelem vagy ipar 
bizonyos tárgyaira vonatkozhatnak és 
azokban a perelhetésre vonatkozó meg
állapodás is befoglalható, anélkül, hogy 
bélyegkötelesek lennének.

H ÍR E K
Hópehely

milliárdja lebegteti könnyű testét a lágy, 
tavaszi akkordokat suttogó fuvalora hátán. 
Apró, fehér, fénytelen s mégis megcsillanó 
csillagok lejtenek taktustalan farsangi tán
cot a végtelenség lengő parkettjén, hogy a 
legőrületesebb kankán szédületes forgásával 
kiszakítva magukat táncospárjuk Ölelő kar
jaiból, fáradt lebbenéssel leszálljanak a ma
gasból és picinyke, törékeny testükkel fe
hérre pontozzák az olvadásnak índúlt tél 
pocsolyásságánan piszkos föld rongyos kö
penyét.

Hópehely, tiszavirágéletű apró, puha hó
pehely pöttyén homlokunkra, derűs fénytől 
elszokott szemünk pillaernyőjére, hogy örö- 
mös téli boldogsággal csalogasson s nyom
ban elolvadva, kristályvize keserüségtelea 
könyként harmatozzon végig a tavasz üze
netére dermedtségéből fölengedett arcunkon.

Hópehely, édes, kicsi hópehely, mecnyi 
boldog visszaálmodást árasztottál reánk, 
mily sok reminiscenciás örömöt fakasztottál 
szivünkben. . .

. . .  Régi, csikorgós, lábnyomfoltcs télesti 
sétákról.; Szánót-barázdás, kacskaringós ba
rangolásokról. Az első hóesés felejthetetlen 
boldogságáról. . .  Érzések fakadásáról... 
vágyak bimbózásáról. . .  szépség meglátás
r ó l . . .  Oltárkép festésről. . .  fájdalomtalan 
kínokról, lélek gyötrődésekről. . .  hangtalan 
sóhajokról — és Rólad, Hópehely, drága, ki
csiny Hópehely...

f

Fülepné-Antalffy E.

Hat óra . . .
Alkony ! ... Egyedül ülök a szobában ... 
Csönd!... Belebámulok a tűzbe... 
Odakünn fehéren omlik a hó 
A szél dudorász, felhöfátylat űzve !
Hűli ... hull a hó ! Már mind belepte 
Az elszáradt piros virágokat!...
A reménység zöld koszorúját 
A dalt ... a szint ... a fehér álmokat!...
S a múltból ezer szép emlék 
Röpül felém ! ... A sok illúzió ! ...
... Betegen ... fázva ... kegyelmet esdve ! 
S künn egyre jobban hull a hó!...

Telek A. Sándor.

Liélekmentés.
Egyszer, amikor magamra vettem a bolondinget, 

beültem az egyik hazai piszkos putikba, ahol kato
nák, soffőtök, kucséberek forgácsolták el a dclog- 
talan időt, mig a lárva-képű „kisasszony" kényszere
detten húzta mosolyra sovány ajkát a sületlen, durva 
tréfákra. Hiába : ez a kenyéradó mestersége. Minden 
komiszságot zsebre kell vágni, ha nem akar még 
nagyobb komiszságot kapni az élettől, ha nem akar
ja, hogy éjszakának idején tegyék ki az ajtón kivülre.

Bevettem magamat az egyik sötét szögletbe, 
ahonnét minden arcot megfigyelhettem. A kisasszony 
hozott egy üveg bort és maga is oda telepedett Egy 
darabig hallgattunk. Mit is tudna beszélni hirtelené- 
ben két idegen ember? Talán hogy az ösmerkedést 
megkezdje, egy pohár likőrt kért. Fizettem. Megitta. 
összerázkódott, fázott. Még egyet kért, aztán még 
egyet és még... ötöt, tizet... Ivott, én meg néztem.

Egyszer, csak hogy legyen mit mondani, meg
kérdeztem, hogy hová való. Két festett arcán két 
kövér könycsepp gurigázott alá, bele a pohárba. Na
gyot sóhajtott és eltolta maga elől a snapszot.

— Hová való vagyok, kezdte. Hová is? Talán

sehová. Édes apám a Doberdón elmaradt valahol... 
Édes anyám azon a pár hold földön viaskodott az 
élettel, ami inág megmaradt a sok baj között...

Lehunyta a szemét, arca kipirult és mint régi 
álomképet vetítette fel a lelkére az emlékezés a 
múltat, mig hosszú, selymes szempillái alól, mint 
kis ér csergedezett alá már el nem titkolható könye.

— Hová való is vagyok ? Istenem ! Milyen szép 
volt... Fehér kis tornácos ház volt a házunk. A szérű 
mellett galambdúc, az udvaron lármás nyelvű libák, 
kodácsoló, bóbitás tyuk ; nagy fehér kutya, a Száva. 
... Ez a kutya volt gyerekkori pajtásom. Egyszer 
édes anyám, mikor még olyan csuszó-mászó kis bo
gár voltam, kitett az udvarra egy ócska nagy ken
dőre, hogy ne visítsak a fülébe amig a galuskát ki
főzi édes apámnak, a Szávának pedig megparancsoita, 
hogy feküdjön mellettem és vigyázzon rám, nehogy 
a kotlós elvigye a kezemben szorongatott kukurica- 
görhőt. De a Száva elunta a fekvést, felállt és úgy 
topogott körülöttem, mire én is bátorságot kaptam : 
én is felálltam, belecsimpaszkodtam a Száva szép 
fehér bundájába, aztán elindultunk világot próbálni. 
Akkor tanultam meg járni. Volt lovunk, egy édes, ne- 
vetőképli tehenünk... Hajaj!

— Aztán kijártam az iskolát, a nyarat a mezőn 
töltöttem. Mindig daloltam amikor takartunk, este 
kapálás után hazafelé, aratáskor hajnali kimenéskor. 
A faluba valami hivatalt tettek, urak jártak a házunk
hoz és egyszer az egyik ur megcsipkedte az állam 
és azt mondta, hogy szép vagyok. Gyakran bejött; 
egy alkalommal szép selyem blúzra valót hozott; 
mire édes anyám nagyon megharagudott. Az ur 
visszavitte a selymet, én meg sirtam, nagyon, sokáig. 
Az ur elmaradozott, de egy alkalommal megvárt, 
amikor a templomba mentem és azt mondta, hogy 
ha akarom, menjek el a selyemért a lakására, még 
mást is vesz, mert nagyon szép vagyok és nekem 
nem szabad olyan parasztosan öltözködni. Megvert 
az Isten! A templom helyett elmentem ... aztán gyak
ran, nem tudom hányszor, mikor templomba kellett 
volna menni, odamentem — a romlásba.

A Száva kisérgetett, a hűséges vén őrzőm. 
Egyszer aztán úgy ejtette a dolgot, hogy a Szávát 
kizárta és brr! és két erős karjával lefogott és von

szolt magával a belső szobába, lihegve a felindulás
tól.... Én védekeztem, visítottam, amit a kizárt Száva 
meghallott és nagy lendülettel beugrott az ablakon 
a szobába, bezúzva hatalmas fejével mind a két 
üveget. Támadóm éktelen káromkodással eresztett el, 
én felszakitottam a bezárt ajtót és rohantam ki, ki 
a mezőre, hol nem járt ebben az időben fia lélek 
sem. A Száva utánam. Aztán mikor ketten marad
tunk, leguggoltam és megcsókoltam hű pajtásom ké
pét ő meg vissza-visszavakkantott a falu felé.

— De a faluban nem volt többé maradásom. 
Anyámat agyonüldözték mindenféle hivatalos ügyek
kel, engem meg kikerültek a barátnőim. Sok minden 
történt. Most itt vagyok.

Amig a válla megvonaglott, szánó lélekkel néz
tem rá: — Hogy hivják magát?

— Üzleti nevem Manya.
— Tehát Manya. Mondok én magának valamit, 

Manya. Menjen maga haza. Édes anyja beteg. A 
házban nincsen egy lélek, aki egy pohár vizet adna 
neki. A Száva ott ődöng az ajtó előtt, hogy idegen 
be ne tegye a lábát, a galambok szanaszét csava
rognak a tarlón, a kendermagos pipikék éhesen kré- 
cselnek a szérűn... Vesz, otthon minden vesz... 
Manya, menjen haza ! A falu azt hiszi, hogy szolgálni 
volt valahol, az édes anyja is azt hiszi. Az az ur 
már itt lakik a városban, a barátnői közül már 
akadt olyan, aki elfogadta a sok minden cifra ron
gyot és aki után nem járt őrködve a Száva... Manya, 
menjen haza !

A háromszál cigánygyerek valami divatos buta
ságot nyekergett a hegedűn, Manya sirt én meg 
gondolkoztam. Egyszer csak hirtelen felállott, meg- 
törülte a szemét és határozott léptekkel ment végig 
a vendégszobán, eltűnt.

Másnap reggel a Vasuti-utcában, szerszámmal a 
hónom alatt, hazafelé ballagtam, amikor csak majd
nem beleütődtem Manyába. jó vaskos koffert cipelt. 
Az arca ezúttal nem volt kifestve és a lelki meg
tisztulás hatása alatt az arca is nyugodt, kellemes 
vonalakat Ígért. Most határozottan szép volt. Szomo
rúan mosolygott és elköszönt. Manya hazament...
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Egyházmegyei hírek. Bubnics Mihály 
rozsnyói püspök Dezső Béla sőregi káp
lánt Rimaszombatba helyezte át, Diczky 
pál ujmisést Sőregre, Hlavács József uj- 
Hiisést Várgedére és Lucsivjansky Fe
renc ujmisést Rappra nevezte ki káp
lánnak.

V. Konkoly-Thege Ella Rimaszom
batban. Lapzártakor vesszük a hirt, 
hogy a Rimaszombatból származó Kon
koly Gizi férj. Valach Elemérnét, a rá
dióból már ismert neves hangverseny
énekesnőt az itteni Magyar Dalárda 
folyó hó 12-iki hangversenyén való köz
reműködésre sikerült a rendezőségnek 
megnyernie. V. Konkoly-Thege Ella 
opera-áriákat énekel ez alkalommal s 
fellépése elé nagy érdeklődéssel tekint 
Rimaszombat közönsége,

H alálozások . Bresztovszky István nyug. 
plébános, a rozsnyói róm. kát. egyház
megye papságának nesztora, életének 
89, áldozópapságának 65 ik évében ja
nuár hó 28 án Rimaszombatban örök 
álomra szenderült. A megboldogult hü- 
jé-agel munkálkodott az Úr szőllőjében 
s hová lelkipásztori kötelessége áilitotta, 
mindenütt es mindenkor nemes buzga
lommal tevékenykedett s éppen ezért 
híveinek szeretetében és becsülésében 
állott. Az Ur aranymisés szolgája testi 
erőinek fogyatkozásával nyugalomba vo
nult s hosszabb idő óta rokona, Mis- 
kolczy Lajos itteni cukrászmester csa
ládja körében tartózkodva, ezek szere
tetteljes gondozásában pihente ki az 
élet fáradalmait a kedves, öreg papbácsi. 
Temetése nagy részvét megnyilvánulás 
mellett, több paptársának fungálásával 
január 30 án ment végbe.

Vicziány Jolánka 18 éves korában jan. 
hó 27-én, szeretteinek nagy bánatára be
fejezte reményteljes földi pályafutását. 
Temetése őszinte részvét mellett január 
hó 29 én ment végbe. Halála édesany
ját : Vicziány Istvánná szül. Pettenkhoffer 
Arankát és testvéreit borította gyászba.

A régi Rimaszombat törzsgyökeres em- 
bererdejeből kidőlt egy életerős lomb- 
sudarakat hajtó szálfa, egy emberi ren
deltetését a teljességig betöltő hitves
asszony végsőt sóhajtott s a mindig 
csak övéiért élt és dolgozott, gondos 
családanya szive megszűnt dobogni : 
Szabó Józsefné szül. Patay Erzsébet éle
tének 71-ik és boldog házasságának 
50 ik esztendejében, hosszas szenvedés 
után folyó hó 2 én csendben örök nyug
vásra szenderült. A fájdalmak és szen
vedések gyötreimes országából a meg- 
pihenés ho.;ába költözött, példás, mun
kásélet, szeretteiért dolgozó polgár
asszony holttestét óriási részvét mellett 
folyó hó 3-án délután temették, mikor 
is a koporsó fölött Varga Imre ref. lel
kész mondott mélységesen megható 
gyászbeszédet. Az elhunytat szeretett 
életepárját vesztett férjén kivül gyerme
kei : özv. Rábely Béláné szül. Szabó 
Erzsébet, dr. Szabó-Patay József, a buda
pesti Magyar Nemzeti Muzeum első- 
osztályú őre, a Természettudományi 
Társulat titkára s a Természettudományi 
Közlöny szerkesztője, a neves tudós, 
Szabó Margit, unokái, testvére és kiter
jedt rokonsága gyászolják.

Megfagyott a patak vizében. Osz- 
transzky József 72 éves szkárosi gazdát 
Visnyóról hazatérőben hirtelen rosszul- 
iét fogta el és beleszédült a Túróc pa
tak vizébe, ahol másnap csonttá fagyva 
találtak rá. A hivatalos eljárás során 
megállapítást nyert, hogy a szerencsét
len gazdát szivszélhüdés érte.

Losonc mellett elcsípték a rima
szombati szökött rabot. Az itteni ke
rületi bíróság fogházából körülbelül egy 
évvel ezelőtt nyomtalanul eltűnt egy 
Csaba András csekaj nevű 43 éves ra- 
gyoici illetüségü rab. aki hat hónapos 
börtönbüntetését töltötte le, amit külön
féle lopásokban való közreműködése 
címén osztottak ki reá. A meglépett ra
bot országszerte körözték, június köze
péig azonban sehogysem tudtak a nyo
mára akadni. A júniusban adott életjel 
is csak futólagos volt, amennyiben Cvi- 
csek Rudolf feledi vasúti vendéglős ká
rára elkövetett betöréssel kapcsolatban 
sikerült a szökésben lévő Csaba András 
ujjlenyomatait az egyik ablakon felfe
dezni, őt azonban, bár az egész környé
ket tűvé tették érte, nem lehetett kézre- 
keriteni, mig most Losonc mellett a 
csendőrség mégis csak elcsípte a fur
fangos gonosztevőt és sorozatos lopá
sok és betörések gyanúja cimén a 
besztercebányai ügyészségnek adták át.

Keresem azt a becs&letes megtalá
lót, aki a Rimaszombati Banktól a „Gö- 
mör“ kiadóhivataláig terjedő útvonalon 
mintegy két héttel ezelőtt elvesztett, 
börtokos szemüvegemet (zwicker) meg
találta, de azt a tulajdonos nem isme
rése folytán nekem ezideig még át nem 
adhatta és kérem, hogy a szemüveget 
lapunk kiadóhivatalában, vagy Poko- 
rágyi-u. 31. sz. alatti lakásomon átadni 
szíveskedjék. Árgus.

Álarcos jelmezbál. A Kereskedelmi 
Testület és a Kereskedelmi Alkalma
zottak Egyesületének közösen megren
dezendő, folyó hó 18-iki álarcos jelmez
báljára az előkészületeket, a közel 100 
tagból álló rendezőbizottság a legna
gyobb körültekintéssel végzi. — Ezen 
hagyományosan megrendezett bál az 
idők folyamán városunk társadalmi éle
tének kiemelkedő eseményévé fejlődött, 
amely az idén külön jótékonycélt is 
szolgál, mert az Ínségesek felsegitését 
teszi lehetővé és így a bál még a mai 
nehéz viszonyok között is méltó érdek
lődést vált ki.’— A meghívók szétkül
dése már folyamatban van. — Meghívó 
igénylések Enyedi Artúr, Sándor József, 
Miskolczy Lajos és Hercz Marcel (Briin- 
ner cég) urak üzleteiben eszközölhető. 
— A báli terem karzatainak kibérlésére 
Weisz Ármin.

Felrobbant a benzin. Kirschner Ár
pád dob.inai lakos Löner Béla dobsinai 
autószerelő műhelyébe egy autó alkat
részt vitt el forrasztás céljából. Miután 
a műhelyben már nem égett a tűz, az 
egyik inas, Dolog Károly időnyerés ci
mén benzinnel igyekezett tüzet gyújtani, 
azonban olyan vigyázatlanul, hogy a 
benzin felrobbant, szétfröccsent és a 
szerencsétlen inas ruhái egy szempillan
tás alatt lángba borultak Kirschner csak 
úgy tudta az inast megmenteni a biztos 
haláltól, hogy lélekjelenlétét megőrizve, 
igyekezett a szerencsétlen fiú égő ruháit 
leszaggatni, az inasgyerek azonban igy 
is első és másodfokú égési sebeket 
szenvedett és súlyos állapotban szállí
tották a rozsnyói korházba.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik forrón szeretett 

Jolánka leányom elhalálozása alkalmából 
mély fájdalmamat részvétükkel igyekez
tek enyhíteni és azoknak, akik a végtisz
tességén megjelentek, ez úton mondok 
hálás köszönetét.

Vicziányné
szül. Pertenkhoffer Aranka.

Leleplezett betörőkirály. Az elmúlt 
évben Ratkólehotán és közvetlen kör
nyékén számtalan betöréseslopás tör
tént, amelyeknek tetteseit a nyomozó 
hatóságok a legintenzivebb kutatás da
cára sem tudták kézrekeriteni. Súlyos 
gyanuokok alapján Dilong Mihály 30 
éves erdészlegényt figyelni kezdték a 
csendőrök s valóságos ostrom alá fog
ták keresztkérdéseikkel. Mikor Dilong 
Mihály látta, hogy a vallatás során el
szólta magát, vak dühében konyhakést 
ragadott és rávetette magát a kihallga
tást vezető Dankó Frigyes csendőr
kapitányra, de lefékezték s ártalmat
lanná tették. — A betöréseket tagadó 
erdészlegényt e merénylet után termé
szetesen a nagyrőczei járásbíróságnak 
adták át, ahol hatóság elleni erőszak 
cimén indult eljárás ellene. A bíróság
nál történt első kihallgatása alkalmával 
Dilong Mihály továbbra is megmaradt 
tagadása mellett és a konyhakéses me
rényletre vonatkozólag pedig azt adta 
elő, hogy a megbélyegző gyanúsítások 
miatt annyira elkeseredett, hogy öngyil
kos akart lenni, elhatározásának végre
hajtásában azonban a csendőrök meg
akadályozták, eszeágában sem volt azon
ban a csendőrökre támadni és őket bán
talmazni. Az ügyesen védekező erdész
legény ellen folyamatba tett eljárás sab
lonos bűnügyi vizsgalattá kezdett szür
külni és talán minden Dilong Mihály 
javára üt ki, ha a magát teljes bizton
ságban érző gonosztevő a fogházból le
velet nem csempész ki, amelyben anyját 
arra kéri, hogy a hegyek közt eldugott 
lopott holmikat idejekorán igyekezzen 
eltüntetni, nehogy a csendőrök ráakad
janak. A kicsempészett levél a biróság 
kezébe került s annak alapján sikerült 
a több ezer korona értékű ékszereket a 
Kövi-Ribnik-Rimalehotai erdőségek egyik 
szakadékéban úgyszólván hiánytalanul 
megtalálni. A bizonyítékok súlya alatt 
Dilong Mihály kénytelen volt tettét be
vallani s a kerületi biróság a napokban

megtartott főtárgyaláson jogerősen két 
és fél évi fogházra Ítélte a hasonló bűn- 
cselekmények miatt már többszörösen 
büntetett előéletű, enyveskezü erdész- 
legényt.

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
arcos jelmezbálja a „Tátra" szállóban 
Február 18. Tüzoltómulatság a Ipar

társulatban, a Rimaszombati Magyar 
Dalárda közreműködésével.

Február 25. Az ipartársulat farsangi 
mulatsága, este 8 órai kezdettel.

Filmszínház. Folyó hó 4. és 5-én 
„Svejk, a derék katona" c. cseh nyelvű 
vigjáték kerül szinre. Svejk megtudja 
gazdaasszonyától, hogy Ferdinand trón
örököst meggyilkolták s szalad a korcs
mában, hogy bővebbet megtudjon. Visel
kedésével azonban gyanúba keveredik 
s a végén a bolondok házába kerül. 
Onnan kiszabadulva a fronton tesz szol
gálatot s egyik ügyetlenséget a másik 
után követ el feljebbvalói bosszúságára. 
Svejk komikus alakját Sacha Rasilov 
személyesíti.

Folyó hó 8. és 9-én a „A csokoládé 
grófkisasszony" cimü német nyelvű film
operett kerül előadásra. Marcel Grivot 
divatházi elárusító szerencsés véletlen 
folytán színházi páholyjegyhez jut s ez 
alkalommal kicseréli kopott ruháját a 
kirakatban lévő elegáns ruhával. A cso
koládé árusitónő gazdag embernek tartja 
s ő kölcsönvett báli ruhájában közele
dik Marcelhez. Ugyanakkor báró Mon- 
tenil is keveredik gáláns kalandba, a 
helyzetek mindinkább bonyolódnak s 
izgalmasabbakká válnak a tragikomikus 
megoldásig. Főszereplők: Fritz Schulz, 
Jemy Jago és Szőke Szakáll. A fenti 
film fülbemászó ének és zenebetétekben 
is bővelkedik.

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

Szabadlábra helyezték a berelkei 
gyilkosság gyanúsítottjait. Timár Ár
pád, Perjési Zoltán és Timár Mária bé
reikéi lakosokat, akiket a tornaijai 
csendőrség a Timár-félé gyilkosságban 
való bünrészességük gyanúja cimén az 
elmúlt napokban letartóztatott, a múlt 
héten a rimaszombati kerületi biróság 
vizsgálóbirája az ügyészség indítványá
ra, bizonyitékok hiánya miatt, szabad 
lábra helyezte. Mint ismeretes, a három 
letartóztatott egyén ellen az a gyanú 
merült föl, hogy Timár András beretkei 
gazdát ők gyilkolták volna meg decem
ber 16-án a Beretkéhez taitozó Berecz 
pusztán. Miután a gyanúsítottak taga
dásával szemben semminéven nevezen
dő konkrét bizonyiték nem merült föl, 
amely megerősítette volna a szörnyű 
vádat, az ügyészség kénytelen volt in
dítványt tenni szabadlábra helyezésükre 
vonatkozólag. Az eljárás tovább folyik.

Ecetsavval megmérgezte magát, 
mert rosszul bántak vele. Kossuth Pál 
24 éves betléri munkás e héten este, 
afeletti elkeseredésében, mert hozzátar
tozói állandóan becsmérelték és rosszul 
bántak vele, ecetsavval megmérgezte 
magát. A súlyos belső sérüléseket szen
vedett fiatalembert azonnal beszállítot
ták a rozsnyói kórházba, a gyomormo
sás azonban már nem tudott segíteni 
rajta s irtózatos kinok közt kiszenve
dett. A bíróságnak sikerült az életuntat 
még az utolsó órákban kihallgatni és 
jegyzőkönyvbe venni vallomását, amely 
szerint már három hete foglalkozott az 
öngyilkosság gondolatával, mert a csa
ládi állapotok végsőkig elkeserítették. 
Elhalálozását az siettette, hogy a tragi
kus este hozzátartozói minden nyomós 
ok nélkül újabb veszekedést kezdtek 
vele és a szó szoros értelmében kiker
gették őt a szülői házból. Az érzékeny 
szivü fiatal embert nagy részvét mellett 
temették el.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, február 4. és 5-én világ
hírű csehül beszélő nagyfilm Jaroslav H. regénye 

nyomán:

Svejk a közvitéz
Sása Rasilov, Jarmila Vacková, Hugó naas, Oskar 
Marion. Elsőrendű zeneszámok. — Remarque óta 
nem volt olyan könyv a piacon, mint ez a sikeres 

regény.

Szerdán és csütörtökön február 8-án és 9-én első
rendű németül beszélő és éneklő filmoperett Wal-

ter Kollotól: \

Csokoládés komtes
Fűszer. Fritz Schulz, Jenny Jugo, Szőke Szakái.
Kurt Lilian, Albert Paulig. Rendezte H. Steinbof,

Kommunisták akartak rendet csi
nálni a pelsőczi jegyzői hivatalban.
Csik Géza horkai gyári munkást a na
pokban vonta felelősségre a rimaszom
bati kerületi biróság Foukal-tanácsa, mert 
az államügyészség vádirata szerint a 
kommunista agitátor hírében álló vád
lott több kommunista elvtárs társaságá
ban beállított a pelsőci jegyzői hivatal
ba és az élelmiszerjegyek elosztásának 
igazságos rendezését követelte, amikor 
kívánságát nem teljesítették, lármát csa
pott és azt hangoztatta, hogy „ugylát- 
szik muszáj lesz az egész dolgot ma
gunknak rendezni, mert a bajoknak a 
jegyzői hivatal az oka és legjobb lenne 
az egészet széthajigálni." Az önbirás- 
kodó kommunistavezért a rendiörvénybe 
ütköző lázitás és büntettek elkövetésére 
való felhivás vétsége cimén jogerősen 
tiz napi elzárásra Ítélte a biróság. A 
teljes beismerésben lévő vádlott meg
nyugodott az Ítéletben.

A legfelsőbb bíróság jóváhagyta a 
murányzdichavai apagyiíkos bünte
tését. Az őszi esküdtszéki ciklus során 
életfogytiglani fegyházra ítélte a biróság 
Oravetz Sámuel murányzdichavai gazdát, 
aki nyolcvanéves édesapját bestiális ke
gyetlenséggel meggyilkolta, mert az öreg 
minden rábeszélés ellenére sem volt 
hajlandó birtokát négy gyermeke között 
elosziani. A vagyon miatt végsőkre el
szánt fiú a Hóra pusztán lévő csűr pad
lásán éjnek idején megleste az öreg 
Oravetzef s amikor az elaludt, egy do
ronggal agyonverte és hulláját lehajitotta 
a padiásfeijáróról, hogy véletlen baleset 
látszatát keltse. A csendőrök a csűr át
kutatása alkalmával megtalálták a véres 
dorongot és ezen a nyomon elindulva 
vallatóra fogták a családtagokat, mig 
végül-is Sámuelnél álltak meg, aki töre
delmesen bevallotta tettét. Áz esküdt
széki ítélet ellen Oravetz Sámuel és 
védője semmiségi panasszal éltek a 92. 
§. nem alkalmazása miatt, a bríinni leg
felsőbb biróság azonban nem adott helyt 
a panasznak és jóváhagyta az elsőfokú 
ítéletet, amelyet a napokban hirdetnek 
ki az apagyilkos előtt. Oravetz Sámuelt 
a rimaszombati kerületi biróság foghá
zából a lipótvári fegyintézetbe fogják 
átszállítani.

A gazdasági front hősihalottja.
Lőrincz Antal rozsnyói cipészmester 
múlt csütörtökön felakasztotta magát 
s mire tettét hozzátartozói észrevették, 
már halott volt. Életuntságának oka a 
rossz üzletmenet.

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

szakosztálya február hó 5-én délután 
2 órakor tartja

évi m i n  ós t i s z t i t ó  ííurnM
a Polgárikör helyiségében, amelyre a 
t. tagokat ezúton is meghívja a veze
tőség.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvé

nek felolvasása és hitelesítése.
3. Titkári jelentés.
4. Pénztári jelentés.
5. Uj tisztikar válasziása.
6. Indítványok.
Az alapszabályok értelmében, ameny- 

nyiben a kitűzött időben nem volna 
határozatképes a közgyűlés, úgy félórai 
várakozás után, tekintet nélkül a meg
jelentek számára, a közgyűlés meg lesz 
tartva.

Rimaszombat, 1933. február 1. 
Neumann László, Vajda Zoltán,

titkár. ügyv. elnök.
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Véresre verte felesége megsértőjét.
Maruskin István bottofalusi szlovák te
lepes az elmúlt nyár folyamán össze
veszett szomszédjának, Buvalla József 
telepesnek feleségével s a hangos civa- 
kodás hevében reprodukálhatatlan sér
tésekkel halmozta el a menyecskét, aki 
végül is a férjét volt kénytelen segítsé
gül hívni, hogy megtámadójától meg
szabaduljon. Mikor a férj meghallotta, 
hogy miről van szó, éktelen haragra 
lobbant és hatalmas pofont mért le 
Maruskinnak, aki dühében kapát raga
dott és azzal rohant szomszédjára. Jurcsák 
János segítségére sietett Buvallának és 
közös erővel úgy helybenhagyták, hogy 
a szerencsétlen ember vérbefagyva te
rült el a háborúskodás színhelyén s 
nemcsak súlyos sérüléseket szenvedett, 
hanem még balkarja is eltört az ütle
gelés következtében. A móresre tanított 
telepes súlyos testi sértés címén felje
lentette támadóit, akik fölött az elmúlt 
napokban Ítélkezett a kerületi bíróság 
s a vádbeli bűncselekmény elkövetése 
miatt egyenként hat heti fogházbünte
tést osztott ki rájuk, az ítélet végrehaj
tását az enyhítő körülmények figyelem
be vételével két évi próbaidőre felfüg
gesztette.

Nem jó a dollárokkal hencegni ma
napság. Gyuraj Zsuzsanna gőcsi föld
műves asszony férje Amerikából mos
tanában húsz dollárt küldött haza sze
rény keresményéből s a dicsekvő asz- 
szony fünek-fának elmesélte, hogy meny
nyi pénzt kapott a doliárbankjegyekért 
az egyik dobsinai bankban. A dollárok 
hire az egész köszségben elterjedt s 
három napra rá ismeretlen tettesek an
nak rendje és módja szerint betörtek 
Gyurajék házába és a házbeliek távol 
létében az egész lakást felforgatták a 
dollárokból származó pénz után, sze
rencsére azonban csak 86 koronát ta
láltak meg az imakönyvben, azt azon
ban figyelmeztetésül magukkal vitték. 
A csendőrség még nem jutott a betö
rők nyomára.

Hurokra került csirkefogó. Paxián 
Géza városkerti vendéglős múlt szer
dán tetten ért egy asszonyt, amint tyúk
ketreceit dézsmálta s két tyúkkal és egy 
kakassal már menekülni igyekezett. A 
vendéglős a szolgálattevő rendőrnek 
adta át a hurokra került csirkefogót, 
akiről megállapították, hogy Bódi Mária 
balogtamási illetőségű itteni lakossal azo
nos, aki hasonló bűncselekményekért már 
kilenc Ízben volt büntetve. A profesz- 
szionista tyuktolvajt átadták az ügyész
ségnek.

A disznótor furcsa fináléja. Korintus 
Imre krasznahorkaváraljai gazdálkodó a 
napokban ölt le egy malacot és a fel
dolgozott húst, a sonkákat, hurkát, kol
bászt és sajtokat szokás szerint a kam
rában helyezte el. Reggelre meglepetés
sel konstatálta a ház népe, hogy a jó 
falatokká változtatott malacnak nyoma 
veszett. A nyomban értesített csendőrök 
megállapították, hogy ismeretlen tette
sek éjnek idején észrevétlenül felíeszi- 
tették a kamra dróthálós ablakát és 
azon keresztül szépen eltüntették a 
kamra egész húskészletét. A tetteseket 
mindenfelé keresik.

A zeherjei feleséggyilkcs bünteté
sét két évvel felemelte a legfelsőbb 
bíróság. A rimaszombati esküdtszék 
őszi ciklusán tiz évi fegyházra Ítélték 
Patkó Miklós 47 éves gazdálkodót, aki 
mint ismeretes, válófélben lévő felesé
gét bestiális kegyetlenséggel meggyil
kolta. Az elitéit és védője semmiségi 
panasszal támadták meg a súlyos ítéle
tet s ennek következtében a bünügy 
aktái a felső fórumokat is megjárták s 
most érkezett meg a brünni legfelsőbb 
bíróság Ítélete a rimaszombati kerületi 
bírósághoz, amelyben a semmiségi pa
naszokat elutasítva, tiz évről tizenkét 
évi fegyházra súlyosbították az esküdt
szék által kiszabott büntetést.

CSARNOK.
Szentmihályiné-Szabó Mária.

Bodré Jóska.
Az anyakönyv nem ezt a nevét őriz

gette. Negyedik elemista korában hal
lotta először. Eredetileg nem is ő kapta. 
A dolog úgy kezdődött, hogy göndör- 
hajú kis húga fején becézve simitott 
végig az öreg tanító.

— Lássuk, tudod-e a „rö“ betűt, te 
kis bodri.

A Terus mellett ülő feketehaju lányka 
kuncogni kezdett. Nevetett a hátuk mö
götti padsor is. Pillanat alatt végigfutott 
az iskolában, hogy Mészáros Terust 
„Bodrinak" keresztelte a tanitó ur.

Jóskához már gúnynév formájában 
jutott el a név. Még pedig úgy, hogy 
első osztálytól kezdve ellenlábasa, Mol
nár Feri szünet közben ellóditotta a 
pitykéző lyuk mellől.

— Előbb tán én jönnék, Bodré Jóska!
Mészáros Jóska bizonyosan tudta,

hogy ő volt a soros. Mégsem az igaz
ságtalanság tüzelte fel arcát, hanem ez 
a szó : Bodrának a kutyájukat hívták. 
Jóska voltaképeu büszke volt erre a 
kutyára. Az egész faluban nem volt 
még egy ilyen hatalmas, bátor és erős- 
hangú házőrző, mint ez a hófehér ko
mondor... Okosabb volt ez a kutya 
még az embernél is ! Háromszor akar
ták megetetni kóbor cigányok, széna
lopásra vetemedők. De Bodré nem ette 
meg a finom avas szalonnába, zsíros 
kenyérbe begyúrt „vésztőt". Szépen fél
revitte a háza elé. S nemcsak hogy to
vább ugatott, de az ősszel a veszedel
mes ajándék mellé letett egy barna 
posztódarabot is...

Jóska hát szerethette Bodrét, — de, 
hogy erről nevezzék el? Azt nem vál
lalta ! Van neki becsületes neve!

Pedig ha akkor rá nem veti magát 
Ferire, talán megmenekült volna ezzel 
az egy szóval. De nemcsak az arcát 
öntötte el a vér. Felment az agyára is. 
Hét fiú feszegette le a megkékült Feri 
nyakáról görcsbe húzódott markát.

A tanitó szigorú vizsgálatot tartott, 
De a verekedés igazi oka nem jutott 
tudomására. Hogy, hogy nem, a gúny
névről senki sem beszélt. Verekedők is, 
tanuk is csak a pitykézésből keletkező 
nézeteltérésre hivatkoztak. így soha sem 
tudta meg, hogy ő volt akaratlan irá
nyítója a két fiú további sorsának is.

Mert versengésük nem fejeződött be 
az iskolaudvaron. — Tovább tartott a 
tanulóéveknél. Kikisérte őket az utolsó 
vizsga után a virággal feldíszített tem
plom ajtaján is. Siheder korukban, le
gényke éveikben, elég volt találkozniok, 
hogy csufondárosan előre tolódjék a 
Feri alsóajka.

— Te vagy az, Bodré?
S Jóska nem egyszer felheviilt vérrel, 

halálra sértve vetette magát a másikra.
A katonaság végét vetette a viasko- 

dásuknak. Feri Dalmáciába került, a 
vártüzérekhez. Jóska csak Debrecenbe 
ment, — ott törte nyereg alá a szilaj 
csikókat a honvédhuszároknál. Feri so
káig nem jöhetett haza. S mikor első 
és utolsó szabadságára megérkezett, a 
nagy ut úgy elvette az idejét, hogy ki 
sem mozdult a szülői házból. Elmosó
dott a gyermekkori gyülölség. A két 
legény csak akkor találkozott, mikor 
szabadulásuk után szüreti bált rendez
tek a katonaságtól megtért legények.

Bemutatkozás volt ez. Nősülő sorba 
kerültek, — itt el kellett dűlnie a pár- 
választásnak is. S az egy korosztály 
tizenegy legénye nagy készülődéssel 
szépitgette tarka lombbal a sátort, mint 
ha már a saját lakadalmi sátrukat di- 
szitgetnék.

Majdnem mindegyiknek volt már ki
szemeltje. De mégis nagy öröm volt 
számukra, hogy igy, nyilvánosan is be
léphetnek a házasulandó legények so
rába. Érthető izgalommal várták a leá
nyok is a mulatságot. Most tudódik ki: 
igazat mondtak-e a katonalevelek ? Nem 
pártol-e máshoz az, akire hűségesen 
vártak három esztendeig?

Mészáros Terus volt a legnyugtala
nabb. Neki nem irt levelet Molnár Feri, 
— igaz, hogy nem irt az másnak sem. 
De még sem lehetett tudni : jelentett-e 
valamit az a pár szó, amit a kerítés 
mögül lesett el, mikor egy este arrajár- 
tukban Feri azt mondta az apjának :

— Itt lakik a legszebb kislány...
Az öreg Molnár nem cáfolta meg. 

Rábólintott:
— Vagyona is lesz szépen. Hat köb

lös főggyük van, oszt csak két gyerek.
Ha Terus nem lett volna annyira sze

rény, ezt bátran megkérésnek tarthatta 
volna. Mégis remegett, mikor felvette a 
fehér mullruháját. Ki hihetné el, hogy 
egy ilyen világot látott legény éppen 
nála állapodjék meg? Hiszen soha sem 
vette észre. Sem az iskolában, sem

konfirmáláskor... Pedig, mikor a vonat 
elindult a katonaijukkal, Terus nemcsak 
a bátyját siratta... De akkor sem intett 
vissza búcsúzó keszkenőjének a legény 
megértő szeme...

Mégis úgy látszott, mintha a szerény 
kislány titkos vágyai teljesülnének. Feri 
hívta táncba. Azután is csak térült
fordult s hozzá került vissza. Terus 
nem is látott rajta kiviil mást. Csak 
akkor tért magához, mikor a bátyja 
táncközben megszólította.

Most nem Ferivel táncolt. De szeme 
folyton a poharazgató legényt követte. 
Megrettent, mikor Jóska erős keze rá- 
suiyosodoíí a vállára :

— Nézd csak húgám, milyen szép 
kislányt találtam magamnak !

Magas, barna lánnyal táncolt. S ahogy 
az elpirult, ahogy táncközben megszo
rította a Terus kezét, a lány mindent 
megértett. Legszívesebben a nyakába 
borult volna az idegen leánynak, aki 
igy megvidámitotta az ő komoly bátyját.

Jóska boldogan magyarázta tovább:
— Bogyoszlóban laknak... Majd va

sárnap átmegyünk hozzájuk... Ugy-e, 
jössz velem, Terus?

— Hogyne, megyek...
De szeme már Ferit kereste. S az, 

mintha megérezte volna a leánysziv hí
vását, megindult feléjük.

A zene elhallgatott. Az idegen leány 
ott maradt a két testvérrel. S mikor 
Feri bortól felheviilten melléjük állt, a 
két leány szeme emelődött fel reá.

A legény szája megvonaglott. Felvált
va nézte Terus kék szemét s a másikét. 
Az sötét. Tüzesebb... Igaz, hogy csal
fább is... De az nem baj... Milyen bo
londság volt azt hinni, hogy ez a Terus 
olyan takaros... Jobban szét kellett 
volna nézni. Más faluban is... De hát, 
még most sem késő.

Mikor a zene megszólalt, már alig 
habozott. De talán mégsem lett volna 
baj, ha Jóska hetyke birtokba vevéssel 
táncba nem öleli a bogyoszlói lányt.

Feri keze ökölbe szorult. Elfelejtett 
napok emléke villant az agyába. Visz- 
szajáró rémként jelentkezett a mozdulat, 
jött a csufolódó szó. Magához ragadta 
a lányt és ellóditotta Mészáros Jóskát:

— Nem mész innen, Bodré Jóska !
Fehérrévált ajakkal állt mellettük Te

rus. Rémült szemében csak a boldog
ságát leromboló kép tükröződött. Csak 
azt látta, hogy a mosolygó lány negé
desen simul Feri karjaiba. Bátyjára 
ügyet sem vetett...

S a következő pillanatban Jóska kése 
markolatig vágódott a csufolódó legény 
mellébe. — Mintha tettét magyarázná, 
egyre azt ordította még akkor is, mikor 
lefogták :

— Nesze neked Bodré !
A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Rábely Károly laptulajdonos.

Tenniszpálya-kerités
és fe lszere lé s  o lcsón  eladó.

Értekezhetni lehet Henrik Ferencczel 
Rimaszcmbat Szijjártó-utca 40. sz.

H anvátz (Chanaván, Slovenszkó) 
kb. 180 magyat hold szántó, rét és 
legelőből, valamint hozzátartozó la
kóház és gazdasági épületekből álló

földbirtokrész
szabad kézből eladó. Értekezhetni 
lehet D arvas L ászló  földbirto
kossal Chanaván, u. p. Ciz kúpele.

Kiadó lakás.
A Jánosi utca 48. sz. alatt két szo

bás lakás a hozzá tartozó mellékhelyi
ségekkel folyó évi március hó 1-ére
bérbe kiadó.

Bővebbet Kispást-utca 18. sz. alatt.

Aprított tűzifa.
Első osztályú bükk hasábfáb ól

métermázsánként 
Kő 1 2 — házhoz s z á llítv a

kapható Scháchter Mór fakereske
désben, vasúti állomással szemben.

1933. február hő 5.

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

ta-nulóiiak azonnal felvétetik.
.. ................................................. Ili IUU8B

CzipOt mérték után
8 9  Kő-tól

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

Nagy Miklós
UQC7A Kőé ntn-rn OA or-t

Egy modern rövid

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

Cim a kiadóhivatalban megtudható.

Értesítése
Tisztelettel felhivom 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.

Szezonidőben 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 készítik. 

Tisztelettel :
^  Z I O N  M .  angol nőiszabó ^  
Rimaszombat, Masaryk-tér 20. sz. alatt.
A tavaszi divatlapok már megérkeztek.
— — — B B a B a H H B B M

a Jáncsi-uíca 8S9. sz. alatt fekvő, 
► 25 évi adómentességgel bíró i

MT" lakóház,
mely áll: három szoba, konyha, 
éléskamra, fürdőszoba, előszoba, 
üveges verenda, pince, mosókony
hával, fatartóval, sertés- és tyúk
óllal, konyhakertiéi és szép ud
varral.— Értekezni lehet: Jánosi- 
MHIutcza 25. szám I. emelet.U39

U g y a n itt  eladó :
egy terrakottaszinü női szalongarniíura 
és egy vadonatúj vaddisznóbőrbevonatu 

férfi szalongarnitura.

házhoz sz á llítv a
45 korona.

Megrendelhető a SEIDNER BERNÁT 
és FIA fakereskedő cégnél.

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.

inilliIlii mim ŵ»ae»«a-aaiiM«máa&

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

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


