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Váll vetett munka: 
csodás siker.

Áldott a sok kéz munkája! Ezt a 
mondást sokfelé és sok változatban iga- j 
zoija az élet, amely rendesen szép ered- j 
ményt mutat föl azokon a helyeken, 
ahol sok kéz összefogva vállvetett mun
kában egyesül.

A világtörténelem számtalan példát 
mutat az egyesült törekvés szép sike
reire. És pedig a legrégibb ókortól el
kezdve.

Az uj korban mindinkább a nemzeti 
eszme lép föl közös összetartó, lelkesítő 
gyanánt és ennek nevében alkotnak 
nagy müveket vállvetett erővel, vagy 
néha lerombolják a gátló romokat, mint 
például a bastillet a francia forradalom 
elején.

A nemzeti eszme ma is fönnáll és 
nagy erőt tud kifejteni a világban. Egy
általán nem mondhatjuk, hogy a nem
zeti eszme fölösleges lenne és helyébe 
lép az általános emberi: a világpolgári 
eszme. Ez még messze van, ez még 
ugyanis a távoli jövő zenéje. Ha ugyan 
meg tud születni ilyesmi az ezerféle 
elfogult és maguk felé önző agyakban.

De ha a vállvetett, önként vállalt 
nemzeti munkát nézzük : akkor erte 
igen szép, megbecsülni valót tár elénk j 
az olasz példa.

Nem beszélünk a dolognak politikai 
oldaláról, ámbár mindenesetre tiszteletre 
méltók azok, akik saját nemzetük érde
kében évtizedes, önfeláldozó munkát 
fejtenek ki és távol tartják nemzetüktől a 
romboló, ziiliesztő elemeket és fölemelik 
nemzetük munkáját a világ szineelőtt.

Alikor a vezér tiz évvel ezelőtt el
kezdte bomladozó nemzetét újjászervez
ni : akkor sok kételkedő akadt saját 
nemzetének kipróbált nagy államférfiai 
között is, akik nem jósoltak hosszú éle
tet és sikert az olasz nemzeti szerve
zetnek. Azt mondták, jöjjön csak el a 
gazdasági baj, ne legyen a vezérnek 
pénze elegendő: akkor meg kell buknia.

De az élet, a valóság ellenkezőt mu
tatott.

Tiz év alatt az olasz nép vezére egy
séges népének munkájával olyan ered
ményeket ért el, amelyek előtt bámu
lattal, csodálattal kénytelen a világ
megállani.

Ott nem lármáztak hangosan és so
kat, nem csináltak puccsokat sem, hogy 
az uralkodót elűzzék. Hanem a meglévő 
keretekbe illeszkedve elkezdtek lelke
sen dolgozni, fölébresztették a nemzet 
legkisebbjeiben is a nemzeti összetartás 
eszméjét és erejét.

A vezér terveket eszelt ki, munka
alkalmakat teremtett sok helyen, ahol 
egszükségesebb és leghasznosabb volt 

és évek során át vállvetett munkával, 
óriás költségek nélkül gigászi munkákat 
végeztek az olasz nemzeti szövetség 
tagjai. Munkát szereztek népüknek a 
legnagyobb munkanélküliség éveiben.

Ha végigtekintünk a már végzett 
munkák sorozatán: csodálattal kell el
ismernünk, hogy az olasz egység mun
kája nagy és minden elismerést megér
demel.

A munkák közt olyanok vannak, mint 
a campanini mocsarak lecsapolása és

kiszárítása Róma környékén. Ezekkel 
több százezer hóid földeket tett terméke
nyekké az olasz nemzeti egység munkája.

Ott van a legújabban az isztriai fél
szigeten egy tó lecsapolása, a melynek 
helyén 50000 hold föld áll mintaterme
lés céljaira.

Ott van az az épitő munka, amely 
Velencét összekapcsolta a szárazfölddel 
s most a régi nagy város onnan is 
megközelíthető.

Ott van egyebek közt a Simplon vi
dékén az Alpokban végzett nagyobb 
arányú vasút és és utáthelyezés.

Ezeknek csodájára járnak a müveit 
viiág népei és tisztelettel beszélnek ar
ról a népről, amely a legnagyobb 
munkanélküliség idején, a gazdasági 
válság nyomasztó napjaiban ekkora 
munkákat tudott elvégeztetni lelkes, 
vállvetett nemzeti munkájával.

De még ott vannak Rómában is az 
uj utak és utcák most is folyó építései az 
olasz nemzeti szövetség munkás erejével.

Ezek az emberek tudnak dolgozni 
ma is, a legnehezebb időben és akar
nak dolgozni, mert beléjük oltották a 
nemzeti munka szükségének az érzetét. 
Ezért lelkes, vállvetett munkáik egymás
után állanak elé a szép siker jegyében, 
minden népek őszinte csodálatára és 
elismerésére. Tán.

szííkölkődök segélyezésének 
munkája

a mai viszonyok között alig remélt ered
ményesség jegyében folyik. Az adako
zási újabb alkalmul szolgáló f. hó 5-iki 
matiné és teadélután minden tekintetben 
fényes sikerrel járt.

A matiné közönsége a jószivü embe
rek sokaságából állott s azon mégis töb
beket nem láttunk, akiknek megjelené
sére a rendező szociális bizottság teljes 
biztossággal számított.

Baráth Károly magyar és Celder Gyula 
szlovák nyelven tartott, mélyenszántó 
gondolatokban gazdag élőbeszédei után 
Szokolay Dóra és Szántó Bandi négy
kezes zongoraszáma — Leutner: Ünnepi 
nyitány — kedves élmény volt a muzi
kális fülek számára. A két ügyes zon
gorista valósággal brillírozott. Szokolay 
Dóra töltötte be a műsornak a Sustek 
Vera úrnő sajnálatos megbetegedése 
folytán üresen maradt énekszámát is 
pompás zongorajátékával. Tokár Juliska 
Várady Antal „Az utolsó sor“ költemé
nyét és Lupac Olga úrnő Wolker Jiri a 
Fütő szeméről szóló balladáját kiváló 
előadói készségre valló tudással szaval
ták el. Gregorovicz Henrik és Grego- 
rovicz Baba gordonka és zongora ket
tőse nagy hatást keltő művészi teljesít
mény volt. A matinét a helybeli Polgári
kör dalárdájának nagyszerűen sikerült 
énekszámai fejezték be, a megbetegedett 
Halász József karnagy helyett Halász 
István dr. és Lévay János kitűnő dirigá
lása mellett.

A teadélután képe kedvesen szines 
és felejthetetlenül szép volt s erkölcsi 
Sikerén kivül az elért anyagi eredmény
nyel nagyrnérvben hozzájárult a szíiköl- 
ködők megsegítéséhez, ügy a matiné, 
mint a teadélután nagy sikere az em

berbaráti munkában mindig elől járó 
Samarjay Jánosnénak, ennek a nemes- 
szivü, tiszta- és jólelkü áldozatkészséges 
uriasszonynak és az ő vezetése alatt 
álló lelkes hölgygárdának igaz érdeme 
főleg, de rajtuk kivül elismerés illeti 
Sichert Károlyt és Schreiber Józsefet, 
akik fáradhatatlan tevékenységet fejtet
tek ki a megrendezés munkájában.

*
Múlt számunkban a szociális bizott

ság a beérkezett pénzadományokat nyug
tatta. Bejött azóta különböző élelmi 
adomány, többek között Lusztig Meny
hért úrtól 1000 kg. burgonya és 200 kg. 
bab, Salvendy Gyula úrtól 1000 kg. bur
gonya, Dr. Schreiber Ferenc úrtól 400 
kg. liszt és 200 kg. bab és sok kisebb 
élelmiszeradomány, melyet legközelebb 
nyugtat a bizottság. — Újabb pénzado
mányok jöttek :
Izr. leányegy le t .......................50'—
Rendőrségtől .............................42'50
Rimaszombati Bank (febr. részi.) 100 — 
A matiné és teadélután bruttó

jövedelme volt . . 4856'30 
Az összes kiadás . . 450'— :440630

Ezen nem várt szép eredmény alap
ján a bizottság legutóbbi ülésén elha
tározta, hogy a legközelebbi szombaton 
nagyobb mennyiségű lisztet fog a szü- 
kölködők között kiosztani és pedig a 
felnőtteknek fejenkint 2 kg. gyermekek
nek fejenkint 1 kilogrammot és meg
szavazott a városi népkonyha részére 
is 2000 koronát, hogy ezen áldásos in
tézmény prosperitását, amely több mint 
400 adag meleg ételt oszt ki naponta, 
legalább is e hó végéig biztosíthassa.

A bizottság ezúton hálás köszönetét 
tolmácsolja a gyűjtést, matinét és tea
délutánt rendező agilis közreműködők
nek, élükön Samarjay Jánosné úrnővel s a 
többi nő- és leányegyletek vezetőivel 
és pedig Dr. Kovács Lászlóné, Hanesz 
Emilné, Dr. Haas Andorné, Dr. Veres 
Andorné úrnők és Gyürky Anna, Mispái 
Paula, Kiss Mariska urleányokkal, a szép 
erkölcsi és anyagi eredményt biztositó 
sikerért. Hálás köszönetét mond a bizott
ság Rosenberg Lotti urleányuak, aki a 
saját maga gyűjtötte igen értékes cse
mege és italokból egy remek kosarat 
állított össze, mely nagy érdeklődést 
váltott ki annak amerikai rendszerű ki
sorsolásánál és egy tekintélyes össze
get, közel 450 koronát hozott a jóté
kony ügy céljaira.

Elismerés az összes közreműködő úr
nőknek és leányoknak, akik a sütemé
nyek gyűjtése, ezek pénzbeli megvál
tása, a pénztárak és a kiszolgálásnál 
dicséretes buzgalmat fejtettek ki és elő
mozdították ezen jótékony nap sikerét.

Hálás köszönetét fejezi ki a bizottság 
a matiné kedves szereplőinek, Lupac 
Olga úrnőnek, Gregorovicz Baba, Szo
kolay Dóra és Tokár Juliska urleányok- 
nak, Gregorovicz Henrik, Baráth Károly, 
Celder Gyula, Szántó Bandi uraknak 
és a Rimaszombati Dalárdának. Elis
merés illeti Rimaszombat áldozatkész 
közönségét, hogy a nap-nap melletti 
ostrom dacára, melynek mindenféle 
gyűjtések miatt ki van téve, oly 
szép tanujelét adta megértésének ezen 
emberbaráti akcióval szemben s ezért 
a bizottság minden adakozónak ezúton há
lás köszönetét és elismerését nyilvánítja.

Adóvallomási időszak.
Január és február hónapok azok, 

amelyek leforgása alatt adóvallo
mási műveleteinket bonyolítjuk le a 
törvény rendelkezése értelmében.

Az adóvallomások beadása után 
a pénzügyi hatóság felhívásokat 
(dekréteket) bocsáthat ki, melyek
ben a beadott vallomásoknak ki
egészítését, egyes adatoknak bizo
nyítását vagy felvilágositásokat is 
kérhet.

Mi volt a múlt idők alatti ta
pasztalatom : nagyon sok esetben 
az, hogy iparosaink és kereske
dőink a pénzügyi hatóság törvé
nyes felszólitására a megadott ha
táridő alatt, — vagy egyáltalában, 
— nem adtak választ. Ebből ered
tek azok a sok kellemetlenségek, 
amelyeket orvosolni az idő múlásá
val már nem lehetett. Ha az illető 
adózó a pénzügyi hatóság felszóli
tására választ nem ad, vallomásának 
adatait okmányilag bizonyítani nem 
tudja, vagy csak hiányosan ad vá
laszt, a pénzügyi hatóság az adó
alapot saját hatáskörében, a vallo
más adatainak mérlegelése nélkül, 
jogosan állapíthatja meg. Ezt teszi 
tehát indokolttá, hogy az ilyen fel
szólításokat feltétlen válaszoljuk meg 
és lehetőleg tárgyilagosan.

Ha nem is érdemes, de formai
lag kell a választ megadni olyan 
esetben, hogy ha rendes könyv- 
vezetés vagy leltározás hiányában 
a kért adatokat pontosan megadni 
nem tudjuk. Ilyen péld. az, ha azt 
nem tudjuk kimutatni, hogy az év 
végén milyen volt az anyagkészlet 
stb. Ha tehát erre számszerűleg 
könyvvezetés és leltár hiányában 
választ adni nem tudunk, legalább 
azt kell bejelenteni, hogy könyvet 
nem vezetünk és igy az adatokat 
megközelítőleg valljuk be.

Az ilyen felszólításokat nem min
den esetben lehet a megadott ha
táridő alatt megválaszolni. Ilyen 
esetben a pénzügyi hatóságtól ha
táridő meghosszabbítást lehet kér
ni, amit a pénzügyi hatóság meg
okolt esetben, az adózó érdekében 
megadni köteles.

Ezek a felszólítások (dekrétek) 
már úgy vannak nyomtatva, hogy 
az illető hatóság azt kapja vissza 
eredetben. Vagyis a válasznak a 
helye az egyik oldalon meg van. 
Válaszunkat kényelmi szempontból 
arra rávezetni jobb, de gyakorlati 
szempontból az adózókra hátrány
nyal is lehet. Tehát az ilyen fel-
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szólitásokra legjobb külön választ 
adni, a felszólítást, amelyből kitű
nik, hogy mit kért az illető pénz
ügyi hatóság, magunknak megtart
hatjuk, az adott válasz egyik má
solati példányával együtt, mert igy 
a vallomáshoz szükségelt adatok 
számunkra mindenkor megmarad
nak és saját tájékozódásunkra azt 
előnyösen fel lehet használni. Az 
ilyen felszólításokat szóbelileg és 
az illető hatóság előtti jegyzőkönyv
be mondással is meg lehet vála
szolni. De legjobb, különösen ipa
ros és kereskedőre nézve, — Írás
ban választ adni.

Ha az adózó a felszólitásra ide
jében megfelelt és a felelete kielé
gítően jó volt, a pénzügyi hatóság 
köteles azt az adóalap megállapí
tásánál — úgyszintén a vallomás 
adatait is — tekintetbe venni.

Nem jogosult a pénzügyi ható
ság tehát az adóalapot becsléssel 
megállapítani, vagy pedig a vallo
mást elmakacsolni. Ha azonban 
ennek ellenére a pénzügyi hatóság 
az alapot becslés utján állapítaná 
meg, az adózó jogosult a fizetési 
meghagyás kézbesítésétől számított 
30 nap alatt felebbezést beadni, a 
fizetési meghagyásnak törvényte
lenség folytán való hatálytalanítá
sát és uj kivetési eljárást kérel
mezni.

Ilyen esetekben az adózó jogo
sult arra, hogy felebbezésének be
adása előtt a pénzügyi hatóságtól 
kikérje Írásban a kivetési alapot, 
amit a megállapításnál használt, 
mely esetben a felebbezési határ
idő megszakitódik addig, arnig az 
illető pénzügyi hatóság az adatok 
közlése iránti kérelmet érdemben 
el nem intézi. Az adatokat minden 
adózó kérheti és azt a pénzügyi 
hatóság közölni köteles.

Ugyancsak arra is jogosult min
den adófizető, hogy a kivetési ira
tokba betekinthessen, azokból ki

írást vehessen, mint például tanuk 
vallomása, becslők értékelése síb. 
Ugyancsak ahhoz is van joga az 
adózónak, hogy egyes személye
ket, mint szakértőknek a kihallga
tását kérje.

A felebbezés összeállításánál nem 
elég az, ha általánosságban beszé
lünk, pl. nagy krízis van, pénzte
lenség, forgalom nem volt, vagy 
hasonló módon. A felebbezés ér
demi részét okmányokkal, szám
lákkal, nyugtákkal, könyvkivona
tokkal és hasonló elfogadható ok
mányokkal kell úgy alátámasztani, 
hogy a felebbezés eredményt hoz
zon.

Ezekből látható tehát, hogy az 
adóügyeknél milyen gondossággal 
kell eljárni, ha azt akarjuk, hogy 
vallomásunk adatai tekintetbe vé
tessenek.

Ezért fontos, hogy minden ipa
ros és kereskedő, legyen az kicsi 
vagy nagy, rendes könyvet vezes
sen üzleti forgalmáról, amelynek 
adatai megdönthetetlenül elfogad
hatók legyenek az adóvallomások
nál. Saját érdeke mindenkinek — 
ha mindjárt egyszerűen is — hogy 
könyveket vezessen.

Az adóügyet tehát elhanyagolni 
nem szabad. Ha saját magunk nem 
tudunk adóügyekben eligazodni, 
forduljunk az ipartársulathoz, mely 
intézmény az iparos és kereskedő 
társadalom intézménye, ahol szak
szerű tanácsot kaphatunk. Sz. i.

A n y á r  l i i i z l f f l  estélye.
Szombaton este a hagyományoknak 

megfelelő nagy érdeklődés mellett, gon
dos rendezésben zajlott le a helybeli 
reálgimnázium magyar diákjainak tradi
cionális farsangi estélye, zsúfolt nézőtér 
előtt. A közönség figyelmét mindvégig 
lekötő műsor minden egyes száma osz
tatlan tetszéssel találkozott s a szerep
lők nemcsak bőven részesültek elismerő 
tapsokban, hanem osztályrészük lehetett

a hatás legtökéletesebb fokát jelző 
nyiltszini ovációkban is. A gavallériából 
és udvariasságból katedrát érdemlő ren
dezőség figyelme az estély hölgyszerep
lőit gazdag bőkezűséggel halmozta el 
virágkosarakkal, úgy hogy a gimnázium 
minden dicséretre feljogosult művésznői 
diákéveik egyik legkedvesebb emléke
ként zárhatják sziveikbe a februán 4-iki 
diákbált.

A hozzáértő kezekkel összeválogatott 
műsort függöny előtt Smál Baba vezette 
be, Holéczyné-Jaczkó Ilona ez alkalomra 
irt s mai számunkban leközölt színes és 
tartalmas prologjával. A gyermekszivek 
megértő barátjának minden szava vissz
hangra talált és meleg, családi hangula
tot teremtett. Ezt a hangulatot Smál 
Baba és Szokolay Dóri csak tovább fo
kozták felkapott slágerekből összeállított 
zongoranégykezesükkel. Az intézet e két 
nagyszerű zongoristája újabb bizonysá
gát adta kivételes tehetségének, ami 
mindkettőjüket szép jövőre predeszti
nálja. A műsor ezután következő száma 
a Rimaszombatban ujdonságszámba menő 
szavalókórus produkciója volt. A sza- 
valökórus bemutatkozása Arany két bal
ladájával teljes sikerrel járt és biztosak 
vagyunk benne, hogy a kezdet nehézsé
gein átjutva, ezután gyakrabban fog 
szerepelni estélyeink műsorán ez a szé
les perspektívákat Ígérő programmszám.

A szünet előtti müsorrész legtöbb de
rültségre okot szolgáltató száma Vadnay 
László „Késdobáló" cimü egyfelvonásos 
bohózata volt, amelyet Szőnyey László, 
Hoffmann Sándor, Seidner Éva, Horváth 
Elemér és Madarász György játszottak 
el, harsogó kacagást keltve. Különösen 
Hoffmanu Sándornak pompás maszkja 
és karakterisztikus hüségü alakítása 
váltott ki zajos elismerést és sürii nyilt
szini tapsokat.

Szünet után Faluba Márta szavalt 
Ady, Kraszko és Jeszenszky-verseket, 
megérdemelt hatás mellett, az utóbbi 
két szlovák költő müveit Krcsméry for
dításában. Ezután újra az intézet mű
kedvelő gárdájának műsorszáma követ
kezett, Stella Adorján „Osztályharc" cirnii 
egyfelvonásosát adták elő: Szokolay Dóri, 
Derekas József, Fenyő Endre, Faluba 
Márta, Dendély Béla és Fábián Melinda. 
Társadalmi életünk groteszkségeire az 
újságíró éleslátásával rámutató kis da
rab az ügyes diákszereplők előadásá
ban külön ízt és zamatot kapott és fo
kozott mértékben érte el célját. Szoko
lay Dóri és Derekas József a két diák

front előőrsi szerepében a szimpátia és 
ellenszenv felkeltését ügyesen végezték 
el s a malomkövek közt őrlődő apa 
figuráját Fenyő Endre is élettel töltötte 
meg, legjobban azonban talán éppen 
Dendély Béla hangsúlyozta ki a ráosz
tott szerepet, a dolgok lényegére tapin- 
tóan, azonban hanghordozásában is mar
kánsan megtartva a szavak élét.

Zárószámként a cserkészzenekar ját
szott el nehány slágert frenetikus tap
sokat aratva, kár, hogy repertoirjukból 
az újrázásokra nem jutott, mert a pa
rázs hangulatba lendített közönség akár 
egy óra hosszat is hallgatta volna nó
táikat.

Referádánk nem lenne teljes, ha meg 
nem emlékeznénk Dendély Béla és Va- 
rasdy Dezső szellemes humoru kettős 
konferánszáról, amivel az egyes műsor- 
számokat nemcsak ügyesen bevezették, 
hanem az egész műsort filmszerűen per
gő egységgel forrasztották össze.

Az estély közönsége a kellemesen és 
jól eltöltött órák jóleső érzésével hagyta 
el a széksorokat tultömött termet s a 
fürge diákrendezők percek múlva báli
teremmé varázsolva a helyiséget, teret 
engedtek a diákmulatság leglényegesebb 
és legfontosabb részének, a nemcsak 
elméletben, de a gyakorlatban is való
ban reggelig tartó táncnak. A szokatla
nul vig táncmulatságot bevezető estély- 
egyike volt az utóbbi évek legjobb diák
előadásának s amint a szakértők meg
állapították, maga a bál is vetekedett a 
szezon mulatságainak sikerével. Midőn 
e kettős tényt leszögezzük, nem halad
hatunk el annak megállapitása mellett 
sem, hogy a szlovák tagozat diákságá
nak a kollégiális szokásokon túlmenő 
számban való megjelenését is örvende
tes jelenségnek tartjuk, mert ebből arra 
következtetünk, hogy az uj generáció az 
egymásrautaltság tényét felismerve, kezdi 
tultenni magát a mesterségesen emelt 
elválasztó falakon és őszintén keresi 
helyét egymás mellett.

A legteljesebb elismerés hangján kell 
megemlékeznünk az estély gondos, kö
rültekintő, precíz megrendezéséről, ami 
legfőképpen Holéczy Miklós tanár ér
deme, aki az ifjúságot őszintén szerető 
leikének minden melegségét belevitte a 
rendezés nagy gondot adó munkájának 
minden apró részletébe. Fáradozása job
ban meg sem lehet jutalmazva, mint a 
diákmulaíság általánosan elismert er
kölcsi és anyagi sikerével, ami újabb 
százakat jelent az intézet segitőalapjá-

Diákbál.*)
(Prológ.)

Irta: Holéczyné J. Ilona.
Itt van, itt van a diákbál, a mi örömünnepünk. 
Szeptembertől mindig ezért gürcölünk és szenvedünk, 
Biflázunk, hol hallgatunk, hol felelünk. —
S most egy kicsit mégis elfog a félelem, 
hogy szóhoz sem tudunk jutni 
úgy repes a lelkünk.
Diákbáltól — diákbálig csüng a lelkünk e csodán. 
Sötét órák félelmében, szlovák, latin s francián 
ez ragyog át. Ez ad erőt és vigaszt.
Búban, bajban és viharban mellénk áll. —
S nem is tudom minek járnánk iskolába 
ha nem lenne diákbál?

Egy kis drukk most már nem számit.
Megszoktuk s mindegy az, hogy ott vagy itt 
ér el zordon örök diákvégzetünk.
A lázak e nagy világában mit tesz egy kis lámpaláz, 
mikor súlyosabbakon átesünk, ha spanyol-, sport- 
és yo-yo-lázban szenvedünk.
Felmondjuk a mai leckét, lelkűnkben dalol a remény, 
hogy utána körülöttünk felragyog az égi fény.
Egy kis álom, egy kis mámor ... egy kis vágy ... 
egy kis rumba ... egy kis fox és egy kis tangó ... 
Taps és virág. Muzsika, dal ... 
s minden a mi szép és jó.

Ambíció, élet, jövő és békekonferencia járja.
Krízis, adó — bocsánat ! — öregek vesszőparipája. 
Mienk a dal, a tánc és minden szépség.
Ki gondol dőrén őszre, hervadásra 
ha könnyű lábbal, gondtalan, kacagva 
tavaszi kertek útját járja?

Szép tavaszi kert még a mi életünk ; — 
csupa illat, csupa csoda, csupa fény.
S ha néha el is borul az ég felettünk, 
ha néha didergünk, sírunk és nevetünk, 
azért erős a lelkünk s a szivünk nem fél, 
mert új nap jön, új csillagok, új remény.

*) A rimaszombati reálgimnázium magyar tanuló ifjúságá
nak február 4-iki műsoros estéjén elmondotta: Smál Baba 
Vili. o. t.

Ma kitárjuk az életünk, — tavaszi kertünk ajtaját, 
hogy besugározza s melegítse szivüket át 
illat, ragyogás s minden dús szépség.
Hit, szeretet, erő s új remény.
Hagyják kint — kérem — a mindennapok gondját 
s ezen az éjszakán legyen mienk minden fény.
Az idő siet ... a kis ajtó vendégvárón nyitva már. 
Tessék ! ... Sok remegő bimbó virágzásra vár.
S ha virágok között itt-ott akad egy kóró, 
simogassák meg szeretettel, — hisz az is élet. 
Csak örüljenek, kacagjanak, tapsoljanak 
s ne legyen szigorú az Ítélet.

Rövid imák.
i.

A tölgy gyökere titkot fogant és a moha világra 
hozott: hóvirág.

ügy hisszük : felülről jön mindig a fehér és visz- 
szavisz a hegyek fölé.

Őzek taposó lába morzsolja titkod : A föld fekete 
kérge alatt nagy-nagy mélységben fehérségek vannak.

A föld fekete kérgén házak épülnek, késeket kö
szörülnek, trónokat és akasztófákat ácsolnak. Életek 
vérzenek és megrothadnak a napnak nevelt hamvas 
gyümölcsök.

Ave, hóvirág !
Mélységes fehérségek gyümölcsfélén ünnepe életed.

H.
Köszönöm neked Isten, hogy ősszel születtem.
A napraforgó tányérjáról lehulltak a sárga szir

mok és uj bortól szédülten csókolt meg az apám.
Azóta sziromtalanul merednek felém a virágok 

és'varjú lett a kedves madaram.
Köszönöm, hogy cuppogva muzsikál az őszi sár 

elnyűtt cipőm alatt és hogy delet kongat a toronyóra.
Ha egy elkésett őszi lepke a szivemre szállna, 

az is jó lenne s ha omló esőben dermedt aggyal 
dőlnék léckerítés mellett az utca sarába,

azt is megköszönném.

III.
Szárazágu fa, mézgás rügyeidet bizsergető kör- 

möcskékkel kapargatja a szellő. Mondd meg a jó 
Istennek, hogy nem akarod ereidbe a levélhajtó 
nedveket.

Maradjon mélyen a föld alatt a titok, ne rakjon 
ágaid hónaljába fészket a madár. Verejtékes álmok 
után reggelente ne kopogtasd meg zöld tenyereddel 
az ablakomat.

Csak szürke felhőkkel kösd be fejed és szomor- 
kodj velem azon, ami sirásnak születik és az marad. 
Csak a földet nézzük és üljünk a tavasztalan életek 
csöndes sorába. Csűrös Emília.

Tépelődés.
No, most mar hova? no, most már merre?
A lábam alul elszaladt a föld ...
A fejem felül elfutott az ég ...
Elég volt, elég !
A buta végzet gyönyörűen megölt...

Bolond élet volt, komisz élet volt:
Egyszer fölmásztam az Olimposzra 
S a földre rántott legjobb barátom ...
S hol utam járom,
Azóta minden oly sivár, puszta...

Most itt bolyongok a kétség partján...
Halló ! emberek a túlsó parton,
Itt süpped a föld és fut a fövény...
S az élet rögén
Magamat alig, csak alig tartom...

Hajintsatok át egy szál kötelet !
Hitből font legyen mindegyik ága,
Hadd kapaszkodjon belé a lelkem ...
S ha elfelejtem
Megtépett múltam : Istennek hála !

Szeretnék százszor visszakerülni,
Ahol a jóság nevetve jár-kel 
S a vigasztaiás átölel lopva...
Halló, mi volna
Ha visszatérnék?! Senki nem felel?

Jól van, itt veszek. Mint kapu-bálvány 
Bámulom, amint elsülyed a föld...
Aztán magam is melléje fekszem...
De űzött lelkem
Felkél s uj időn újra teste ölt...

Telek A. Sándor.
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nak kasszájában. A rendezőség és a sze
replők előadás végeztével fehér asztal
nál meleg ünneplésben részesítették fő
rendező professzorukat Holéczy Miklóst 
s a spontán ünneplés után sor került a 
diáksziveket dobogtató zöldszallagok ki
osztására, amelyet hagyományos formák 
között, a közönség nagy érdeklődése 
mellett tűztek föl sziveik fölé, az érett
ségi elé induló öreg diákok.________

H ÍR E K
Próbabál—batyubál

rózsaszínűvé pirosodott hófehér illúziós 
felejthetetlen emlékeit őrzöm lelkem szépsé
geket csillogtató vitrinjében. A visszaemlé
kezés életesre kristályosodott, gyönyörré 
sűrűsödött hangulatában játszi könnyűség az 
írás és a lelkemet a magához kötöttség bék
lyójába vert impressziók hatása alatt még 
sem tudok úgy írni, mintahogy akarnék, sze
retnék. Írni vendégszeretettől fűtött meleg
ségről, áldozatos, igaz magyar barátságról. 
Kedvességben, figyelmességben tulszárnyal- 
hatatlan, szives háziasszonyról, gondos házi
gazdáról. Írni tánctanulásra ékes koszorúba 
fonódott szépséges, galamblelkü, ragyogó- 
szemű asszonyseregről. írni rózsaszint pom
pázó virágcsodáról, asszonyderekak tiszta 
simogatásában a hangulat szimfóniájává ma
gasztosult táncról, az izmok ruganyszálait 
rezgésbe lendített, vértpezsditő csárdásokról 
s muzsikáról, melynek akkordjai még min
dig ott zsonganak a fűlekben. Írni szipor
kázó jókedvről, dalról, hajnalba szökkent, 
reggelbe nyújtózkodott gyönyörű estről, tel
kekbe rejtőzött, szivekbe zárkózott tenger- 
sok, frissetv'élö, hervadhatatlan virággá bim
bózott szincsodás emlékről, — hiába, nem 
lehet, nem tudok úgy írni, mintahogy akar
nék, szeretnék...

Konkoly-Thege Ella városunkban.
A rádióból ismert kiváló hangverseny- 
énekesnő a Magyar Dalárdának február 
hó 12-én, vasárnap fél 9 órakor a Pol- 
gáárikörben megtartandó kulturestélyén 
fog fellépni és örökértékü müsorszámai- 
val az estély fénypontját jelenti. A zon
gora kíséretet Stritzky Lili zongora
tanárnő látja el. — A hangversenyéne- 
kesnó Puccinitól : Tosca imáját és a 
„Pillangó kisasszonyt". Wagnertől: a 
„Tanhauser“-ből Erzsébet belépőjét fog- j 
ja énekelni. — A műsor többi számai : 
a két vígjáték, a szavalatok valamint a 
dalárdának ezen estélyre különösen nagy 
gonddal összeállított szép férfikarai biz
tosítják az estély teljes erkölcsi sikerét.

Ünneplés. A Karpathenverein hely
beli csoportja februán 15-én este fél 9 
órakor tartja meg szokásos társasva
csoráját a Polgári körben. Turistáink 
ez alkalommal meleg ünneplésben ré
szesítik diszelnöküket, Horváth Zoltán 
tanárt abból az alkalomból, hegy most 
érkezett el a Karpathenverein égisze 
alatt kifejtett turisztikai működésének 
húsz éves határkövéhez, amely munkás
ságot az egyesület késmárki központja 
azzal honorálta, hogy a hazai turisztika 
fellendítése körüli érdemei elismeréséül 
disztagjává választotta. Az erről szóló 
díszoklevelet a február 15-iki társas
vacsora alkalmával adják át a jubiláns
nak. A vacsorára az egyesület tagjait s 
a turisztika minden igaz barátját ezúton 
szeretettel hivja meg az elnökség, Alá
írási iv a Polgári kör házfelügyelőjénél 
található.

Jubileum. Az osgyáni ág. ev. egyház 
ismét ünnepet ült. Záhony Károly ig. 
tanitó, evang. kántor osgyáni működé
sének 20 éves jubileumát ünnepelte f. 
évi február 1-én. A közszeretetnek ör
vendő tanitót az egyház részéről Palko- 
vics Pál lelkész üdvözölte meleg, baráti 
felköszöntőben, méltatva az ünneped
nek kiváló és sokoldalú működését. 
Utána az egyháztanács üdvözletét Simon 
András kurátor tolmácsolta szívből ere
dő szavakban. A nőegylet nevében Pal- 
kovics Pálné elnök, mint a nőegylet 
titkárát, az ev. dalárda nevében pedig 
Bálint Béla agilis karnagyukat üdvö
zölte. Az iskolás gyermekek kedves fel
köszöntőjét Juhász Andor VII. osztályú 
tanuló mondotta el. A helybeli tűzoltó 
egylet szintén képviseltette magát s üd
vözölte Záhony Károly tanitót, mint az 
osgyáni tüzoltóegylet megalapítóját. —

Ezen kivül számos üdvözlő levelet, táv
iratot kapott az ünnepelt barátai s is
merőseitől. Az egyháztagok által zsúfo
lásig megtöltött tanterembe az egyház
tanács két tagjának hívására belépő 
Záhony Károly tanitót és családját za
jos taps és éljenzés fogadta, ki a da
lárdának „Éljen soká" cimü dala s az 
üdvözlések elhangzása után a meglepe
téstől s az egyház szeretetének e gyö
nyörű megnyilatkozásától könnyekig 
meghatva mondott köszönetét a nem 
várt ünneplésért s az átnyújtott aján 
dékokért, majd felkérte az egyháztago
kat, hogy maradjanak vele ezen öröm- 
ünnepén. A szives házigazda, no meg 
a jó cigánymuzsika marasztalására a 
társaság a legjobb hangulatban a haj
nali órákig együtt maradt.

Halálozások. Özv. Kovács Lajosné 
szül. Lukács Irma, volt megyei tiszti fő
ügyész életének 80 évében Miskolcon 
hosszas szenvedés után elhunyt. Teme
tése február 8-án a gyász és részvét 
impozáns megnyilvánulása mellett ugyan
ott ment végbe. A megboldogultban 
Lukács Géza nyugalmazott főispán nő
vérét gyászolja.

Özv. Loffay Lajosné szül. Baranyay 
Erzsébet 72 éves korában f. hó 7-én a 
csak pár hónappal előbb örök pihe
nésre tért férje melletti csendes nyu- 
govásra eltávozott az élők szenvedések
kel teljes világából. Az életét szorgos 
munkában édes szeretteinek szenteli 
gondos családanya porhüvelyét a rész
vét impozáns megnyilvánulása mellett 
folyó hó 9-én helyezték siri ágyába 
örök nyugalomra. Halálát gyermekei : 
Loffay Lajos, Loffay Tériké, Erzsébet 
férj. Marosi Józsefné, Margit férj. Ze- 
mandl Ernőné, kicsi unokája s kiterjedt 
rokonsága gyászolják.

Beláthatatianok a Végzetnek emberi 
szem elől elrejtett utai s kifürkészhe
tetlen a sorsokat Intéző akarata. Erről 
kell őszinte szomorúsággal újból meg
győződnünk, ezt kell ismételten tapasz
talnunk a kedves kis Farkas Balázs 
mennybe repülésével, akit apuka, anyu
ka, nagyapuka, nagymamuka végtelen 
bánatára, életének 10 ik évében a jó 
Isten angyalnak magához hivott az Ég
be. A gyászeset városunkban és vidé
kén, de egész Gömörben mélységes 
részvétet váltott ki, hisz az elköltözött 
kedves kis fiú többször tartózkodott az 
őt rajongásig szerető nagyszülei, Farkas 
Zoltán rimatamásfalvai földbirtokos, 
volt magyar országgyűlési képviselő és 
neje szül. Glós Mária körében s jósá
gáért, okosságáért, kedvességéért min
denki becézte. A f. hó 9-én elhunyt kis 
halott itt maradt ártatlan testét Balassa
gyarmatról Rimatamásfalvára szállítják 
és a f. hó 12-én d. u. 2 órakor a nagy
szülői házban tartandó ujabbi szertar
tás után a dúlházai családi sírboltban 
helyezik örök nyugalomra. Ifj. Farkas 
Zoltán és neje Rapcsák Erzsébet forrón 
szeretett, áldott jóságu gyermeküket, 
Farkas Mária felejhetetlen játszópajtás
testvérkéjét, a nagyszülők egyetlen fiú 
unokájukat, a család szépséges remény
ségét vesztették el a mosolygósszemü, 
kedves, kis Balázsban, akinek földi el
múlását rajtuk kivül kiterjedt előkelő 
család siratja, szívből gyászolja.

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

Fegyvertartási engedélyek meg- 
hosszabitása. A helybeli rendőrbiztos
ság ezúton hivja fel a fegyvertartási 
engedély tulajdonosokat, hogy 1933. ja
nuár elsejével érvényüket vesztett iga
zolványaik meghosszabitása iránti kérvé
nyeiket legkésőbb február 20-ig saját 
érdekükben nyújtsák be a rendőrbiztos
sághoz, mert mindazon fegyvertulajdo- 
sokkal szemben, akik a kitűzött határ
idő lejártáig engedélyüket nem érvénye
sítik, a fenálló törvényes előírások sze
rint fognak eljárni.

A motoros járműtulajdonosok fi
gyelmébe. A helybeli rendőrbiztosság 
ezúton figyelmezteti a motoros jármű 
tulajdonosokat, hogy az 1918. okt. 28. 
előtt kiállított kocsivezetői igazolványok 
érvényüket vesztették s ennélfogva ilyen 
igazolványok tulajdonosai nincsenek 
feljogosítva motorosjármüvek vezetésére. 
A helyben lakó igazolványtulajdonosok 
tartoznak igazolványuk érvényesitése 
végett a rendőrbiztosságnál (10. sz. ajtó) 
d. e. 9 —12 órák között, saját érdekük
ben sürgősen jelentkezni.

| APPONY1 ALBERT gróf |
A nagy magyar államférfim az európai 
politikai élet egyik legnagyobb alakja 
kiszenvedett. A magyar nemzet nagy ha
lottjának ravatalához zarándokolunk mi, 
itt élő magyarok is s fájó szivvei ve
szünk búcsút a sorsunk jobbrafordulá- 
sáért halálig küzdő nagy magyar test
vérünktől.

Jelmez bál. A Kereskedelmi Testület és 
a Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesíi 
létének február hó 18-iki álarcos jelmez 
bálja iránt, mint előre látható volt és 
mint a nagyszámú meghívó igénylések
ből megállapítható, igen nagy érdeklődés 
mutatkozik úgy helyben, mint a vidéken. 
A báli terem Ízléses feldíszítéséről külön 
diszitő bizottság gondoskodik. A jelme
zesek felvonulása fél 10 órakor veszi 
kezdetét és legszebb és legötletesebb 
jelmezek értékes dijakkal való jutalma
zását a báli közönség fogja szavazatával 
eldönteni. Az agilis rendezőbizottság a 
bál előkészületeit nagyjában már be
fejezte és szeretettel várja a meghívott 
vendégeket. A báli terem karzatainak 
kibérlése tekintetében Weisz Ármin 
(Slovenka) ad felvilágosítást.

A rimaszombati önkéntes tiizoltó- 
egyesiilet és rimaszombati dalegylet 
közös műsoros táncmulatsága az ipar
társulat székházában 1933. februán 18-án 
este pont 8 órai kezdettel. Programra : 
Bevezetőt mond Fráter József. — Négy 
számmal szerepel a dalárda. — Előad
ják a „Peti pajtás" egy felv. bohózatot. 
— A gimn. cserkészcsapat zenekara ját
szik. — Aktuális strófákat adnak elő, 
majd bemutatják a „Röntgenszemü em
ber" egy felvonásos bohózatot. — A 
konferálást Fráter József végzi, az ő 
megszokott kedves humorávat. — Első
rendű büffé. — Belépődíj tetszés sze
szint. Tekintettel a jótékony célra, feiül- 
fizetéseket köszönettel fogadnak.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó felesé

gem, imádott édes anyánk elhunyta alkalmá
val mérhetetlen gyászunkat és pótolhatatlan 
veszteségünket részvétükkel enyhíteni igye
keztek s végtisztességtételén megjelentek, ez
úton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1933. február hó 9.
Szabó József és családja.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik drága szerettünk, özv. 

Loffay Lajosné elhunyta feletti bánatunkat 
szives részvétükkel enyhíteni igyekeztek, vég
tisztességén megjelentek, ezúton mondunk há
lás köszönetét.

Rimaszombat 1933. február 10.

A gyászoló család.

Breitbart II. előadása a munkanél
küliek és szegények felsegélyezésére.
A munkanélkülieket és szegényeket fel
segélyező szociális bizottságnak a vá
rosunkban időző Breitbart II. erőmüvész 
és hivatásos birkózó felajánlotta szol
gálatát egy a felsegélyezés javára meg
tartandó előadáson történő szereplésére. 
Ezen előadás folyó hó 14-én, kedden 
este 8 órai kezdettel az ipartársulat 
nagytermében lesz megtartva és azon 
Breitbart II. szédületes erőmutatványait 
fogja bemutatni, majd a helybeli ama- 
tőrbirkozókkal iskolabirkózást és befe
jezésül birkozóversenyt rendez, melyre 
bárki díjmentesen benevezhet és a 
Breitbart Il.-t legyőző magas jutalomban 
részesül. Ezt megelőzően délután 2 óra
kor ugyancsak a munkanélküliek és 
szegények felsegélyezésére gyermekek 
és iskolák részére tart Breitbart II. elő
adást, melyen káprázatos erőmutatvá
nyait fogja bemutatni. — A délutáni 
előadáson a belépődíj személyenként 
csekély 50 fillér. Az esti előadáson a 
beléptidij tetszés szerinti. — Mindazok, 
kik már előző előadásain megtekintették 
Breitbart II. művészetét, elragadtatással 
beszélnek az itt még azelőtt nem látott 
mutatványok nagyszerűségéről és a szo
ciális bizottság reméli, hogy mindenki, 
aki még ezen mutatványokat nem látta, 
el fog jönni és ezzel is elősegíti a bi
zottság feisegélyezési munkáját. Külö
nös élvezetet fog nyújtani a bizkozó- 
sport kedvelőinek az előadás keretében 
megrendezendő birkozóverseny, melyre 
a városunkban már erősen fejlődésben 
levő sportág legjobbjai erősen treníroz
nak. — A birkozóversenyre benevezni 
folyó hó 14-én délután 2—4 óra között 
az ipartársuiat nagytermében lehet.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, február 11-én és 12-én 
gyönyörű németül beszélő nagyfilm eredeti ci

gányzene kisirrettel, dalokkal:

Cigány szymfonia
Fősz.: Brigitte Helm, Rudolf Schildkráut.

Szerdán és csütörtökön, február 15-én és 16-án 
diadalmas sikerű világismert operett Lehár Fe- 

renctől német nyelven :

Volt egyszer egy keringő
Eggert Mártha, a hires magyar sztár. Paul Hör- 

biger, Verebes Ernő.

A RME álarcos bálja folyó hó 4-én 
teljes sikerrel, pompás hangulatban folyt 
le. A kitűzött értékes dijakat a zsűri a 
következőknek Ítélte: 1 d ij: Cséman 
Mariska. 2-ik dij Magyar Andorné. Tisz
teletdijakat nyertek : Zádory Ica, Polider 
Mária, Zádory Jolán. A férfi csunyasági 
dijat sikerült jelmezével Ács István vitte el.

Rablógyllkosság Feleden. Vasárnap
ra virradó éjjel bestiális kegyetlenség
gel végrehajtott rablógyilkosság történt 
Feleden. Negyedtizenegy óra tájban, mi
kor az utolsó személyvonat Rimaszom
bat felé elrobogott, ismeretlen tettesek 
a háztető cserepének felszedése utján 
behatoltak özvegy Együd Józsefné 64 
éves feledi özvegyasszony házának pad
lására, onnan a kamrába ereszkedtek le, 
aztán fejszével felfeszifették a kamra
ajtót és így jutottak be a lakásba, ahol 
pénz után kutattak, amennyiben a hely
zettel tökéletesen ismerősen, jól tudták, 
hogy az özvegy előző napon vette fel 
vasutas férje után járó nyugdiját. A be
törők moíoszkálását Együdné észrevette 
s miután a négyszobás lakásban egye
dül tartózkodott, bizonyára igyekezett 
az ablakhoz jutni és segítségért kiál
tozni. A betörők felismerve a veszélyt, 
berontottak az özvegy hálószobájába s. 
hogy elnémítsák fejszével fenyegették 
meg, majd torkonragadták s ütlegelni 
kezdték. A támadóit felismerő asszony 
sikoltozásait az éppen akkor robogó 
személyvonat lármája ugyan elnyomta, 
a banditák azonban már nem látták 
biztonságban magukat, mire egyikük a 
függönyből leszakított darabbal betömte 
az öregasszony száját és pedig oly 
erővel, hogy a boncolás megállapításai 
szerint a nyelv teljesen elzárta a lég
csövet s a halál fulladás következtében 
percek alatt beállott. A tragikus vég
eredmény láttára a betörők elmenekültek. 
A gyilkosságot vasárnap reggel rokonai 
fedezték fel és jelentésükre a csendőrök 
azonnal kiszálltak a helyszínre, ahol 
kétséget kizáró módon sikerült konsta
tálni, hogy az éjszakai látogatók kalocs- 
nit használtak kirándulásuk alkalmával 
s ezeket a nyomokat a rendőrkutyákkal 
sikerült Együd kőmüvesék házáig kö
vetni. A csendőrök természetesen azon
nal vallatóra fogták a ház lakóit: Együd 
József 24 éves kőművest és bátyját 
Együd István 30 éves cipészt, a meg
gyilkolt özvegyasszony két unokaöccsét 
és Czikora Miklós 21 éves kőműves se
gédet, kihallgatásuk azonban semmi 
pozitív eredménnyel nem járt, mert 
nagynénjük tragikus haláláról mitsem 
akartak tudni és alibit igazoltak. — A 
csendőrök főképpen a lábnyomokat el
áruló kalocsnik után kutattak a házban, 
ezirányu fáradozásuk azonban ered
ménytelen maradt. Smekál járási hiva
tali tisztviselő tanúként való jelentkezése 
után azonban nyilvánvalóvá vált, hogy 
a kritikus éjszakán szomszédságában 
valahol gummit égettek, amennyiben 
valamivel tizenegy óra után, rádiózás 
közben elviselhetetlen égési szagra lett 
figyelmes, ami szerinte csakis gummi- 
cipő égéséből származhatott. — Ezen 
a nyomom elindulva, a gyanú mind
jobban az Együd fivérekre hárult, akik 
azonban minden vallatás dacára is ko
nokul kitartottak azon álláspontjuk mel
lett, hogy sem a betörésről, sem a gyil
kosságról nem tudnak semmit és abban 
semmi részük sincs. A 'nulla megtekin
tése sem törte meg a gyanúba vett test
véreket és a nyomozás hétfőn délután 
is még mindig holtponton állott, amikor 
a kihallgatásokat Boross Zoltán bírósági 
tanácsos, a feledi járásbiróság vezetője 
vette kezébe és az indiiekt bizonyíté
kok előtárásával sikerült estére Együd 
Józsefet szólásra birnia. Együd József 
annyit beismert, hogy a betörésnél az 
őrszem posztját látta el, a lakásban 
azonban nem járt s a munkának ezt a
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részét Czikora Miklós végezte el. Czi- 
kora Miklós az első szembesítés alkal
mával felháborodva tiltakozott a gyanú
sítás ellen, később azonban annyit be
ismert, hogy valóban része van a „do
logban", azonban csak mint egyszerű 
őrszemnek, aki a kapuban vigyázott, 
amig Együd József a házban jár. Az 
ellentétes vallomások mellett mindketten 
megmaradtak később is, Együd István 
szerepét azonban tisztázni nem tudták, 
vallomásuk abban megegyezik, hogy a 
rablásnak még a szándékát is letagad
ják és gyilkosságról egyáltalában nem 
akarnak tudni. Kedden délelőtt a bíró
ság helyszíni szemlét tartott a három 
gyanúsítottal, mert a vasúti töltés mel
lett, ahol a tragikus kimenetelű látogatás 
után hazafelé menekülés közben a tet
tesek elhaladtak, egy üres pénztárcát ta
láltak, amiről azonban a cinkosok szin
tén nem akarnak tudni s még egyelőre 
nincs eldöntve, hogy a tárca valóban 
az özvegyé lett volna. A vizsgálóbírónál 
történt kihallgatás után a három tettes
társat a csendőrök bekísérték a rima- 
szombati államügyészség fogházába. Ed
dig a nyomozás nem tudta megállapí
tani, hogy pénz vagy más értéktárgy 
hiányzik-e a meggyilkolt özvegyasszony 
lakásáról. A vizsgálat folyik.

Filmszínház. Foiyó hó 11. és 12-én 
a „Cigányszimfónia" cimii hangos film 
kerül előadásra Brigitta Helmmel a fő
szerepben. A darab a cigányok életét 
viszi a fehér falra egy romantikus és 
fenséges szerelem keretében, mely nem 
ismér korlátokat. Az egész darab egyet
len melódia. A csodálatos szép zene 
keretében eljátszák a többi között Liszt 
Ferenc második rapszódiáját.Schildkraut 
ebben a darabban művészetének csú
csát adja. A kiállítás parádés.

F. hó 15. és 16-án Lehár Ferencnek 
első hangos filmje kerül bemutatásra 
„Volt egyszer egy valcer" címen. Való
di hamisítatlan Lehár-muzsika árad ki 
ebből a filmből, mely a nagy városok
ban hetekig telt ház előtt ment. A fő
szerepeket Eggert Márta, Rolf v. Goth, 
Albert Paulig, Ida Wüst és Verebes 
Ernő alakítják, utóbbi jóizü humorával 
teszi élénkké a darabot.

Korábban indította el a vonatot-— 
felelős a bekövetkezett szerencsétlen
ségekért. Nem mindennapi vasutsze- 
rercsétlenség ügyében ítélkezett a bíró
ság az elmúlt napokban. A vádlottak 
padján Tichy József belusi illetőségű 
vonatvezető ült, aki azért került a bíró
ság elé, mert egy évvel ezelőtt, egy 
decemberi estén Abafalán korábban 
adott jelt lámpásával a személyvonat 
indulására, mielőtt az összes utasok 
leszállhattak volna s így történt, hogy 
az utasok közül többen kisebb-nagyobb 
sérülést szenvedtek a hirtelen elinduló 
vonatról való leugrálás közben. A sé
rültek feljelentésére eljárás indult a 
vonatvezető ellen s a most megtartott 
főtárgyalás során a kihallgatott szem
tanuk vallomásából a biróság megálla
pította a felelősséget és a büntetőtör
vénykönyv 438. §-ába ütköző vétség 
címén (balesetokozás) 200 korona pénz
bírságra Ítélte, az enyitö szakasz alkal
mazásával azonban az Ítéletet egy évi 
próbaidőre felfüggesztette.

Harcbaszáiltak a vámőrökkel a ha
társzéli szeszcsempészek. A szentkirá
lyi vámőrség közegei a elmúlt nyár fo
lyamán egy kéttagú csempésztársaságot 
csíptek el éjnek idején, amint szeszt 
tartaimazó üvegekkel megrakodva a ha
táron keresztül csehszlovák területre 
iparkodtak. — A vámőrök megállásra 
kényszeritették a csempészeket és igye
keztek őket a vámőrségre előállítani, a 
két csempész azonban elientállt és 
megtámadta a puskával felfegyverzett 
őröket, úgy hogy azok végül is kény
telenek voltak megkötözve beszállítani 
őket. A leigazoltatásnál megáliapitást 
nyert, hogy a hurokra került két csem
pész Várady Mihály és Várady Dezső 
sajószentkirályi lakosokkal azonos s igy 
ellenük nemcsak a jövedéki eljárás, 
hanem hatósági közegek elleni erőszak 
és tiltott határátlépés miatt a büntető 
eljárás is megindult. A két csempész 
nemcsak a vizsgálóbíró előtt, hanem a 
főtárgyaláson is mindent tagadott, a két 
vámőr terhelő vallomásával szemben; 
azonban a tagadás nem használt és a 
kerületi biróság Várady Mihályt két 
hónapi, testvérét pedig hat heti elzá
rásra ítélte a vádbeli bűncselekmények 
elkövetése cimén. Az Ítélet jogerős.

Szigorítják a „nem-dohányzást" a 
vasúton. A vasutügyi minisztérium 
egészségügyi és közbiztonsági okokból 
megtiltotta a dohányzást azoknak a vas
úti kocsiknak a folyosóján, amelyekben 
nemdohányzó szakaszok vannak. — Az 
ilyen kocsik folyosóján figyelmeztető 
táblákat helyeznek el a következő fel
irattal : „Ezen a folyosón tilos a do
hányzás." A tilalom megszegését 5 ko
rona büntetéssel bírságolják.

Elfogták a rimaszécsi és feledi be
törések tetteseit. Weintraub Dávid ri- 
maszécsi kereskedő üzletébe egy évvel 
ezelőtt ismeretlen tettesek betörtek és 
hivatalos megállapítás szerint 8600 kor. 
értékű árut eltulajdonítottak. Ugyanazon 
időben Farkas Sándor feledi kereskedő 
kárára is nagyobb betörést követtek el 
ismeretlen tettesek, ahonnan mintegy 
tizenkétezer korona értékű holmit ha
rácsoltak. A titokzatos körülmények kö
zött végrehajtott betörések tetteseit a 
hatóságok sehogy sem tudták kézrekeri- 
teni, mig most a rimaszécsi Bafa-féle 
üzletben elkövetett fosztogatás alkalmá
val, amikor mintegy 3000 korona értékű 
lábbelit tüntettek el a kirakaton át 
operáló betörők, a Bafa-cipő nyomra- 
vezette a csendőröket és egy cigány
asszonyt, aki a banda megbízásából 
még Bafánál is olcsóbban árusított a 
környéken cipőt, csizmát és kalocsnit, 
sikerült horogra keríteni és annak ré
vén az egész bűnhálózatot, tizenegy 
nemesradnóti illetőségű vándorcigány 
személyében leleplezni. A bűnszövetke
zet tagjai természetesen konokul tagad
nak, miután azonban megmotozásukkor 
olyan holmik is előkerültek, amik nem
csak a Bafa-üzlet, hanem a Weintraub 
és Farkas-féle üzletek kárára elkövetett 
betörésekből származnak, az a feltevés, 
hogy a tizenegy tagú banda hurokra- 
kerülésével sikerült ezen régóta meg- 
fejtetlenül álló betörések tetteseit is 
kézrekeriteni. Az eljárás folyik.

Százharminczháromszoros váltóha
misítást követett el két parasztasz- 
szony. Gailó Zsuzsanna és Tomkó Má
ria nagyveszverési parasztasszonyok so
rozatos váltóhamisítás miatt állottak az 
elmúlt napokban a kerületi biróság 
előtt, mert 1926-ig visszamenőleg a 
Gazdasági Hitelbank, a Tátra Bank és 
Szepességi Bank rozsnyói fiókjainál 
férjeik nevét felhasználva 1000—1700 
koronáig terjedő összegeket vettek fel 
hamis váltókra és a vád szerint Gallo 
Zsuzsanna hatvanszor, társnője pedig 
hetvenhárcmszor prolongáltatta meg 
ugyancsak hamisított váltók segítségé
vel a kölcsönöket. A férjek háta mögött 
folytatott machinációkra az egyik váltó
rendezés elmulasztása alkalmával jöttek 
rá s akkor egyszerre kiderült az évek 
óta leplezett csalás. A beismerésben 
lévő két vádlottat a biróság hét-hét hó
napi fogházra ítélte, a büntetés végre
hajtását azonban az enyhítő szakasz al
kalmazásával három évi próbaidőre fel
függesztette.

S P O R T .
A R im a szo m b a ti P o lg á r ik ö r  

S p ortszak osztá lya .
A football alosztály közgyűlése.

A RPS football alosztálya folyó hó
5-én tartotta meg a Polgárikör tanács
termében évi rendes közgyűlését, ahol a 
tagok és érdeklődök nagy számban je
lentek meg. Ugylátszik a múlt évi pangó 
sportélet után a sportszeretők táborában 
fokozottabb érdeklődés nyilvánul meg 
ezen szép múltra visszatekintő egyesület 
iránt, amely joggal és méltán számíthat 
a legmesszebbmenő támogatásra. Hisz- 
szük és remélni merjük, hogy az elmúlt 
viharos esztendő után az egyesület to
vább fog a megkezdeit és szép fejlő
déshez vezető utón haladni, hogy a 
szlovenszkói sportéletben azt a szerepet 
betölthesse, amelyre hivatva van.

A közgyűlést Makovits Jenő ügyve
zető elnök nyitotta meg, melegen üd
vözölve a nagyszámban megjelenteket s 
tekintettel a mai általános súlyos hely
zetre, mindenkitől odaadó és önzetlen 
munkát kért.

A múlt évi jegyzőkönyv, a titkári és 
pénztári jelentések felolvasása és jóvá
hagyása után sor került az uj tisztikar 
megválasztására, amelyet a kiküldött 
jelölőbizottság előterjesztése alapján egy
hangúlag így választottak meg:

Einök : Donáth Emánuel.
Társelnökök: Makovits Jenő és Vajda 

Zoltán.
Ügyvezető elnök : Bokor Dezső.
Alelnökök : Friedmann Márton, Gró- 

singer Imre, Szaniszló Pál, Szőllősy Ist
ván, Wirtschafter Adolf, Lakatos István.

Titkár: Brünner Sándor.
Főjegyző : Ludwigh Antal.
Jegyző: Havas László.
Intéző : Aiímann Ferenc.
Műszaki vezető (edző): Glück Dezső.
Főpénztáros : Józsa Ignác.
Pályapénztárosok : Gábor János, Mat- 

tus János, Széplaky Pál és Kovács Gyula.
Ellenőrök : Káposztás István és Szabó 

István.
Pályafőfelügyelő : Marosi Mihály.
Pályafőrendező : Józsa Gyula.
Könyvtáros és irattáros : Petrusz Béla.
A választmány tagjai : Bálint Pál, Bódy 

István, Nagy Jenő (bőrkereskedő), Schlosz 
László, Hlozek János, Dananay János, 
Krérnusz Ferenc, Nagy Jenő (bútorkeres
kedő), Klein Miklós, Keresik László, Re- 
menyik Kálmán, Jelűnek Ernő, Lipthay 
László, Gyulay István, Somogyi Sándor, 
Péter László, Kárpáthy Aladár, Szőllőssy 
Gyula, Utrata József, Vaskó József és 
Weisz Ármin.

Fegyelmi bizottság: elnök : Vajda Zol
tán, előadó : jelűnek Miklós, tagok : Alt- 
mán n Ferenc, Durda Elemér, Remenyik 
Samu és Mackó György.

Intézőbizottság: Donáth Emánuel, Ma
kovits Jenő, Bokor Dezső, Vajda Zoltán, 
Brünner Sándor, Aiímann Ferenc, Lud- 
wigh Antal, Józsa Ignác, Neumann László, 
Derekas János.

Pályaorvosok : Dr. Lusztig Sándor, 
Dr. Zeldner Győző és Dr. Lusztig Samu.

Ügyészek : Dr. Ganczfried Ernő és 
Dr. Schalet Joachim.

A választások után több fontos indít
ványt tárgyaltak le, majd Bokor Dezső 
ügyvezető elnök indítványára elhatároz
ták, hogy a közgyűlés alkalmából kö
szöntik az azon személyesen megjelent 
Márkus Lászlót, a középkerület örökös 
diszelnökét s a Rimaszombati Polgári- 
kör Sportszakosztályának elnökét, mig 
a Szövetséget és a Kerületet levélileg 
üdzözlik.

Ezek után Márkus László emelkedett 
szólásra és megköszönve az üdvözlést, 
gondolatokban gazdag beszédében fo
kozott munkára buzdította az uj tisztikart 
és tagokat, kifejtvén, hogy haladás és 
eredmény csak abban az esetben érhető 
el, hogyha az egyesületet fegyelem és 
összetartás vezérli.

Makovits Jenő zárszavában megkö
szönve az uj tisztikar iránti bizalmat, a 
megjelenteket a maga nevében is együt
tes munkára buzdítva, a közgyűlést lel
kes és bizakodó hangulatban berekesz
tette.

RPS egy minden tekintetben küzdel
mes és létét fenyegető esztendő elmú
lásával kezdi meg ujesztendejét. Bízunk 
azonban benne, hogy a vihar, amely az 
egyesületen végigszántott, csak arra volt 
jó, hogy hatványozott munkára serkent
sen mindenkit. Ami a legfontosabb, az 
alapszabályok már végérvényesen rend
ben vannak s igy csak egy marad hátra: 
egyesült erővel, önzetlenül dolgozni az 
eredményesebb és szebb jövőért.
__  Balja Sándor.

A szerkesztésért és kiadásért ielelös:

Gyógyborok,
Tápszerek,
Gyermekápo-
lási-czikkek

a BOKOR-drogériábai), I
AUTÓ-, motorkerékpár-, traktor- 
S £  és benzinmotorjának

g e n e r á l-j  a v i t á s a í ,  
k en g ercs iszo lá st stb.

S E R E S S  88 D U D A - n á l
(Central-Garage Tornaija).

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

Alkatrészek : gyári áron.
Precíz munka : jutányos áron. 

Külön épület- és géplakatos osztály! 
•  Artézía m élykútfúrás. —  Vízvezeték berendezések. 9  

Kérjen árajánlatot.

CzipOt mérték után
8 9  K ő-tól

Javítunk bőr, gumi, hó és sár 
cipőket olcsón, jó l és gyorsan

Nagy Miklós
Rimaszombat Tompa-utcza 29. szám.

Egy modern rövid

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

Cím a kiadóhivatalban megtudható. 
t  — — —     — — —

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

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

PIT* Eladó
a jánosi-uíca 899. sz. alatt fekvő,
 ̂25 évi adómentességgel bíró <

SÜT* 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- 
HSuícza 25. szám I. emelet.M

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

férfi szaíongarnitura.

Rábely Károly laptuiajdonos.

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

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

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.

Kiadó lakás.
A Losonci-utca 21. szám alatti házban 
február hó 15-étöl 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.

Kétszobás modern lakás
nagy előszoba, fürdőszoba 
minden mellékhelyiségekkel 

április 1-től kiadó P  
F e r e n c z y - u t c a  3. szám alatr.

Kiadó lakás.
A Széchy-utca 17. szám alatti uj házban, 
a földszinten május hó 1-től, modern 
háromszobás, parkettes, minden hozzá

tartozó mellékhelyiségekkel együtt. 
Értekezni lehet : Masaryk-tér 22. sz

Azonnalra kiadó
Tamásfali-ut 11. szám alatt 
egy egyszobás lakás mellék- 
helyiségekkel, telejes bútoro
zással is. Érdeklődni ugyanott.

Rimaszombat, 1933. Nyomatott R á b e ly  K áro ly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


