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865,000 munkanélküli.
M o s t a n á b a n  egy szocialista nyi

latkozatot olvastunk, amely azt ál
lítja fel tételül: mindenkinek meg 
van a joga a munkához és az ál
lam fe ladata  ezt megvalósítani, j 
Megdönthetetlen igazság. Ez idő 
szerint egy  igazi hadsereg: 865000 
m u n k a n é l k ü l i  van ezen a vélemé
nyen. És ha ezt a családtagokra 
átszámítjuk,  akkor k é t  m i l l i ó n á l  
több munkanélküli és hozzátartozó 
kerekedik ki, tehát az állam lakos
ságának — beleértve a csecsem ő
ket és  más családtagokat is — egy 
hetedrésze.  Minden hetedik ember 
vagy munkanélküli vagy munka- 
nélkülinek a családtagja. Ilyen kö
rülmények között egyszerűen nem 
értjük a miniszter uraknak rózsa
színű próféciáit, akik azt zengede- 
zik Prágában, hogy nem megy 
rosszabbul, mint ment tavaly, ho
lott ez csak öncsalás, mert nem 
igaz, hanem megtévesztés.

Még az olyan komolyabb és sú
lyosabb egyéniség is, mint Englis 
professzor, volt pénzügyminiszter 
azt fuvolázza, hogy minden rend
ben van, az állam majd a saját 
erejéből teremt rendet a gazdasági 
élet körűi. Lesz majd idő, amikor 
ezt Englistől számon kérik a mun
ka nélküliek, mert. ez a beszéd 
nem komoly és nem illik egy ál- 
lamférfiuhoz, aki még professzor 
is. Mert az ilyen nyilatkozatokat 
csak a politikai álmoskönyvekből 
lehet kiolvasni és azután a 865000 
számot megtenni az osztálysors
játékon.

A közel egy millió munkanél
küli el fogja érni a milliót is és 
akkor  az állam minden ötödik pol
gárát  érinteni fogja a munkanélkü
li ségnek veszedelme. Nem olva
sunk és nem hallunk semmit, hogy 
mi a programmja a kormánynak a 
munkanélküliekkel. — Azt tudjuk, 
hogy a múlt esztendőben csaknem 
egy milliárdjába kerültek az állam
nak, ha az idén, amikor két és 
félmilliárddal kellett leszállítani az 
állami költségvetést, annak heted
részét ismét a munkanélküliekre 
kell fordítani, akkor megjövendöl
hetjük már eleve az elfogadott 
költségvetésnek a teljes hajótörését.

A kormánynak más eszközökkel 
kell hozzáfognia a munkanélküli 
kérdés megoldásához és a bajnak 
a leküzdéséhez. Nem tudjuk, hogy 
az a belföldi kölcsön, amelyet a 
kormány most szándékozik kiirni, 
a munkanélküliséggel milyen kap
csolatba kerül, azonban felette 
szükséges lenne az országos ön- 
kormányzati testületeket pénzzel el
látni, hogy a közmunkákat az or
szágos testületek indítsák meg és 
pedig úgy, hogy abból minden vi

déknek egyformán jusson. Ebben 
az esetben a belföldi kölcsön olyan 
szükségletet képez, amelyet minden 
pénzintézetnek és a magánosoknak 
is kell támogatniok. Lehetetlenség 
azonban, mint azt az ezidöszerinti 
földművelésügyi miniszter fejtegette 
a napokban, hegy az állam lefö
lözze a pénzintézeteket és azoknak 
konkurrenciát csináljon jobb kama
tozású papirosokkal.

A 865000 szám arra kötelez 
mindenkit és első sorban a kor
mányt, hogy igyekezzék őszintén 
tájékoztatni a közönséget és meg
nyugtatni a munkanélküli tömege
ket is. Ha szükségesek a szociális 
intézkedések, úgy ezeket haladék
talanul meg kell tenni, mert az 
élelmiszerjegyek kiosztása nem le
het megoldás. A kormánynak in
tézményes eszközökkel kell a mun
kanélküliség ellen fellépni és nem 
szabad azokat a sorsukra bizni, 
mert n munkához való jog kétség
telenül emberi jog és minden ál
lampolgárnak meg kell élnie álla
mában. A kormányban ülő szociál
demokraták is jól jegyezzék meg 
maguknak ezt a tételt, mert ezt 
nekik szabad legkevésbbé a szögre 
akasztani. — A munkanélküliség a 
legnagyobb veszedelem, ami egy 
államot érhet és ilyenkor nem mé
zes madzagokat kell a szájtátó tö
megek rágószervei között végig
húzni, hanem munkát és kenyeret 
biztosítani azoknak, akik dolgozni 
akarnak. K. L.

Ész és szív.
Irta : Fülepné-Antalffy Erzsébet.

A kultúra hatalmas, mérhetetlen drága 
gyűrűjében a s z ív  a drágakő!... Talán 
szokatlan és merész beállítás, külön a 
szív és külön az ész kultúrájával fog
lalkozni. Pedig erről elmélkedni és ez
zel foglalkozni volna olyan szép, nemes 
és fontos feladat az életben, mint a 
féktelen sovinizmus !

A s z ív  kultúránk — dacára a mai 
nagy anyagi és szellemi igényeknek — 
nagyon alacsony fokon áll. A mai élet, 
szándékosan-e vagy akaratlanul, öli a 
szeretetet, a bizalmat !... Lehet, hogy a 
kultúránk évezredes fölépítésében vala
hol hiba esett. Valahol egy szelep ki
nyílott, nem bírja a nyomást... Milyen 
jó lenne ezt szeretettel, megértéssel le
vezetni. Megmutatni az emberi szivünket, 
szeretni a szegényt, a nyomorultat!... 
Gondozni, nagyobb gonddal az elha
gyottat, ... segíteni mindenkit, aki arra 
rászorul, ... aki ezt ma még megteheti ! 
Mert hiszen, még csak politikának is a 
legjobb politika ez!... A nyomorgó, 
elégedetlen, lázongó tömeg veszedelmes 
seb a társadalom testén. Még ma talán 
kicsiny a baj, de nő, terjed és ha
talmába kerítheti a társadalom egész 
hatalmas vérkeringését.

Uj programmok, uj jelszavak, uj pár
tok születnek csaknem napról-napra ! 
Az élet olyan nagyszerű, olyan követelő, 
olyan khaótikus ; egy lépést nem látunk 
előre. Közben a technikai kultúránk oly 
magasba hág, ahol az ember önmagára

is alig ismer; s a lelki, a sziv-kultu- 
ránk ma is ott áll, hogy nem bírjuk 
annak a Krisztusi édes tannak a fon
tosságát és szükségességét fölfogni, 
hogy szeresd embertársadat!... És ne 
ölj!...

Az emberi lélek nemesedése, szivének 
kultúrája nem tartott lépést az ész kul
túrájával. Hatalmas, lendületes, útjában 
nem birta nyomon követni. — Talán 
nem is törődtek vele, hogy parallel 
haladjanak és most az életben gyakran 
állanak elő helyzetek, problémák, a 
honnan nincs kivezető ut s a dolgok 
veszélyes összevisszaságába csak job
ban belézavarodunk.

Az iskolai nevelés már hibás. A val
lás, az Isten fogalmát, a szép, a jó kul
tuszát kellene a gyermek lelkekben job
ban kifejleszteni. A sok nehéz, száraz 
tudomány mellett, hogy a nevelés ne 
legyen olyan unalmas, egyoldalú. Inten
zivebb esztétikai és vallástanitást. Ki
bővítve bibliaórákkal. Példázatokkal, 
vallásos mesékkel. A melyekre szívesen 
vállalkoznék egy-egy felnőtt egyén, föl
váltva. Segítségül a lelkész uraknak. 
Falukon egy-egy vallásos, népszerű estét 
tartani. Különösen a falu lelkét reá le
hetne hangolni a vallásosságra, a bátor
ságra, a tiszteletre. Csak szeretettel kell 
hangolni őket.

Elismerjük, hogy a világnak csillag
zata a tudomány ! ... De sietünk hozzá
tenni, hogy a lelke pedig a szeretet! 
Igazi kulturélet el sem képzelhető val
lás, szeretet, humanizmus nélkül. Igazi 
kulturélet akkor lesz a földön, ha majd 
a szeretet, igazság olyan fényesen tün- 
döklik, miként a nap!... S amikor a 
kultúra igazán enyhítője akar lenni a 
nyomornak, a sötétségnek, az emberiség 
ennek a két hatalmas ellenségének !... 
A mikor az ember nemcsak tudni, de 
élni, szeretni is megtanul. Vallás és 
nemzetiségi különbség nélkül. A mikor 
majd a hazaszeretetnek nem az lesz a 
tízparancsolata : hogy jó hazafi legyek, 
gyűlölnöm kell a másik nemzet szegény 
fiát. A mikor majd a törvény a bűnt 
nemcsak bünteti, de megelőzni, megóvni 
igyekszik a szerencsétlen hajlamú lel
keket a bűntől, minden tőle telhető 
módon !

Látunk az életben eseteket, problé
mákat, amiket annyi ésszel s olyan ke
vés szívvel intéznek el. Látjuk minde
nen és mindenütt az ész diadalát. S 
látjuk néha az életben, hogy emberi, 
meleg sziveken gázolnak keresztül. Ér
zékelhető példa az elmúlt háború ! A 
háborúban csak úgy taposták agyon az 
érző emberi sziveket!... Az Ész paran
csára !... Dúlták, rabolták a legszentebb 
érzelmeket!... Anyák imádságos szere- 
tetét, feleség szerelmét, édes, kicsi ár
vák szivét gyötörték. Fiatal, még do
bogó, élő, meleg sziveket hánytak gö
dörbe... Élők sziveit feszitették kereszt
re... S mindezt az Ész parancsára.

íme, az ember !... A mikor csak a ke 
vély eszére hallgat és nem áll mellette 
az emberi szive őrző angyalul !

Újabban a diplomaták ismét a háború 
gondolatával foglalkoznak.'; Mintha nem 
volna elég példa az a feneketlen kin, 
baj, kár, ami az elmúlt háború borzal
maival járt... Egy uj háború esetén 
számolni kell azzal, hogy nem lesz mód, 
a melyik helyre állítsa többé a társa
dalmi rendet. Semmi utón ! Jó lenne ezt 
nagyon jól átgondolni, addig amig nem 
késő!... Amig egy kegyetlen, elhatározó 
szó végig nem vág a sziveken s ismét 
sárba, vérbe nem fojtja a legszentebb 
életideáljainkat.

Ezért, s éppen talán elég, ha csak

ezért is, elmondhatjuk, hogy a szív kul
túránk kimélyitésének beláthatatlan bol
dog jövő lehetne az eredménye.

Jöhetnek századok kulturcsodái, jö
hetnek a technika összes vívmányai, 
mégis mi vagyunk a kultúra szegény 
gazdagjai, amig a szivünk intelligenciája, 
nemessége föl nem bir emelkedni arra 
a kulturfokra, ahol az ambíció és sze
retet, az értelem és a s z ív , ez a két 
csodálatosan szép, termékeny életvirág 
össze nemi borulhat egy harmatos-kőny- 
nyes csókban. Amig az egyik a mási
kat meg nem termékenyítheti, egy har
monikus, boldog világ életrehivásában.

Akkor mennyivel kevesebb lenne a 
szegény, a meg nem értett, a világon !... 
Nem lenne annyi köny, panasz, nem 
lenne olyan súlyos a nyomor, talán 
meg is halna a bűn, hogyha egyszer a 
szeretetnek és értelemnek életfája vi
rágba borulhatna s az ész és s z ív  sze
relmének pompás virága elboríthatná 
ezt a küzdő, keserves, bomló világot.

Az életben mindenképen van olyan 
fontos a s z ív  szeretete, jósága, megér
tése, mint az agy csiszolt, hideg kultú
rája!... Mindenen és mindenkor érvé
nyesítheti áldásos munkáját. Mennyi 
zavar, kellemetlenség, bűn meg nem 
születnék, hogyha az emberek ismernék 
a s z ív , a szeretet, a segítség, társadalom 
óvó és társadalom nemesitő erejét,... 
Milyen más lehetne az élet, hogyha a 
s z ív  a maga hatalmas őrző erejével 
szerepet kaphatna a dolgok elintézé
sénél.

De amikor az emberek lelkében hal- 
doklanak az ideálok... Recsegnek, ro
pognak az élet fehér pillérei... Össze- 
omlani készül ez a pazar, bűnös, szép 
világ!... Egyszer csak az utolsó csillag 
is lehull!... S bekövetkezik a teljes 
sötétség, a kétségbeesés ; a világ vége ! 
A lélek tele van hulló csillagokkal !... 
Szeretet, erény, bátorság, tisztelet, meg
bocsátás ; a lélek csodaszép csillagai ! 
Egyszer csak minden csillag lehull s 
előttünk áll a pőrére vetkezett lelkű, 
követelő: éhes fél-vad ember, a kultúra 
ellensége!... Az ős, a bozontos, a fésü- 
letlen-lelkü, akit valaha — évezredek 
előtt, — a kultúra a sötétségből kiemelt.

Majd aztán csinál ő magának élet
ideált !... Olyat, amilyen az ő elvadult, 
rettenetes, kiégett lelkének megfelel ! 
S a legfájóbb az lesz a dologban, hogy 
akkor már látnunk kell a többé soha 
jóvá nem tehető élethibákat! S milliók 
fognak szenvedni talán egyesek hibá
jáért.

i i  i i -i  f

lm.
A járási gyermekvédő egyesület

február hó 23-iki közgyűlésén adott be
számolót múlt évi munkásságáról. Évi 
pénztári forgalma 61045 90 korona volt,
ebből bevétele....................... 3176745
kiadások...........................  . 29277'45
maradvány 1932. dec. 31-én . 2490'—
Az egyesület tagjainak száma 165. Az 
év folyamán az egyesület 1 közgyűlést 
s 12 igazgatósági tanácsülést tartott.

Múlt év junius havában a helybeli 
jótékonycélu egyletek közreműködésé
vel s támogatásával anyák napját ren
dezett, mely ünnepélynek összjövedelme 
727690 koronát tett ki. Október és no
vember havában gyermeknapi gyűjtés 
alkalmával a helybeli jótékony nőegyle
tek ismét nagy megértéssel támogatták 
ez akciót, amit a közgyűlés elismerés
sel vett tudomásul.
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Gyermeksegélyezési akciónál a já
rás területén 335 gyermek részesült 
ruha, cipősegélyben, összesen 13200 ko
rona értékben.

Élelmezési akciónál összesen 29544 
adag tej lett kiosztva. Ezen akcióban 
főleg a 2ivena nőegylet támogatta na
gyobb mértékben a gyermekvédő egye
sületet. A jótékonyszivü emberbarátok 
közül különösen Dr. Daxner Vla- 
dimirné nemes elhatározása érdemei el
ismerést, aki az egylet által adott tej
hez folyó évi január 6-ától naponta 60 
szegény polgári iskolai tanulónak küld 
kenyeret s igy havonta átlag 1200—1400 
karéj kenyérrel támogatja a szegény 
gyermekeket.

Az egylet két beteg gyermeket (egy 
gyengeelméjüt és egy epileptikust) gyógy
intézetbe állandó kezelésre helyezett el 
s a költségek fedezéséhez állandó havi 
segéllyel járul hozzá. Két gyermek árva
házba utaltatott. Ellenőrző felügyeletet 
gyakorolt 13 idegen gondozásban lévő 
gyermek fölött. Irodai munkájában 658 
ügydarabot intézett el.

A közgyűlés ezután 12 tagból álló 
tanácsot választott, melynek tagjai : Dr. 
Licskó Béla, törvényszéki elnök, Hanesz 
Emil, járási főnök, Uram János, tan- 
felügyelő, Dr. Veres Andorné, Morava 
Antalné, Hasicska Pál, bankigazgató, 
Susztek Ferenc, bankigazgató, Dr. Sán
dor János r. kath. plébános, Dr. Stern 
Jakab, ügyvéd, Dr. Weinberger Rezső, 
ügyvéd, Celder Gyula, polg. isk. szak
tanító, Pytlik J. hivatalnok. Továbbá 12 
tag kiküldésére az egyesületek, testüle
tek s jótékonycélu egyletek lesznek fel
kérve.

A közgyűlés tárgyalta továbbá az épí
tendő szociális ház terveit s más folyó 
ügyeket intézett el.

Igen érdekes, jól sikerült szülői érte
kezletet tartott a múlt vasárnap, február
26-án délután a helybeli reálgimnázium 
magyar tagozata. A megjelentek betöl
tötték a nagy rajztermet, habár nem is 
voltak olyan számmal, mint az előző 
értekezleten.

A gyűlést Sichert Károly elnök nyi
totta meg, a jegyzői tisztet Dr. Lángé 
Edit végezte.

Az elnök mindenekelőtt mély meg- 
illetődéssel fejezte ki az értekezlet rész 
vétét az intézet kedves diákleánya: a 
VIII. osztályos Faluba Márta elhunyta 
fölött.

A jelentésekre áttérve, tájékoztatást i 
nyújtott az iskolai épület két év óta I 
húzódó építkezési ügyében. Tóth Béla; 
városi mérnökíől kimerítő leírást kért í

az épületről, megfelelő vázlatokkal együtt, 
hogy a hiteltnyujtó intézeteket tájé
koztassa. Elküldte azokat egy prágai 
bankhoz s onnan várja az ajánlatot. 
De helyben Dr. Zakács István is fog
lalkozik külföldi ajánlatok szerzésével, 
azért vele is érintkezésbe lépett kölcsön 
szerzése iránt. így van kilátás a dolog 
elintézésére.

A szlovenszkói testvérintézetek szülői 
bizottságával közölte a helybeli intézet 
szülői értekezleteinek határozatait, egy
séges állásfoglalás meginditása céljából. 
Így például a tanításban a földrajzi ne
vek egységes behozatalára nézve, az 
illető nemzetek nyelvének megfelelőleg. 
Továbbá fölhívta őket, hogy kérjék a 
tanításnak junius 15 én leendő befeje
zését. A tanításban túlterhelés mutat
kozik, a tanterv naponta 10 órai mun
kát is ró a tanulókra, holott fejlett 
testű egyének napi 8 órai munkát vé
geznek. A minisztériumhoz forduljanak 
a túlterhelés megszüntetése végett.

Az iskolai könyvek helytelen, sokszor 
protekciós kiadásai drágák és sok fe
lesleget tartalmaznak. Ezek alapos sza
bályozását is kérik.

Közölte velük, hogy az intézeti épü
let kibővítése szükségessé vált. Továb
bá, hogy iskolaorvosi állást szerveztek. 
Közölte, hogy a felekezetek tápintézetet 
tartanak fönn az iskola mellett s ott 
szegény tanulók olcsó ellátást nyernek. 
A szülők önkéntes megadóztatása ré
vén tejakció és ellátási segélyezés in
dult meg.

Közölte más szülői bizottságokkal 
azt is, hogy a helyi bizottság a francia 
nyelvre fordított heti hat órát sokalja s 
inkább a kevés számú szlovák órák 
szaporítását kívánja.

A körlevelekre csak a pozsonyi szü
lői bizottság válaszolt eddig Írásban, 
de több helyről ígérték a márciusi tár
gyalást. Ezért ezt az időt bevárja az 
elnök.

Faluba János igazgató hozzászólásá
ban azt kéri, hogy a tanári karra ne 
hivatkozzanak a tanítási órák berende
zésénél, mert a tanári kar a miniszté
rium rendeletéihez köteles alkalmaz
kodni.

Következett Bayer Artúr tanár érde
kes felolvasása az uj korszellem hatásá
ról az iskola belső életére.

A kimerítő, mindvégig érdekes és 
sokszor humoros előadás lekötötte az 
értekezlet figyelmét. Korunkat — úgy
mond — a nemzetközi konferenciák és 
a leépítés korának mondják. De lázas 
és erkölcsileg alantas nivóju kornak is 
nevezik. A lázas törtetést tapasztaljuk 
mindnyájan, sokszor szédületesen gyors 
átalakulásokat látunk egyik napról a 
másikra. A helyzetek szinte kaleidosz-

kópszerü rohamos változásaival állunk 
szemben. Nincs semmi állandó, kivált az 
irodalom terén.

A nevelés, tanítás terén sem hiá
nyoznak az elhamarkodott gyors válto
zások. Pedig az iskola belső élete meg
szenvedi ezeket s a szélsőséges irányok 
ellen nehéz a védekezés.

Nagy animózitással a tanárokat vá
dolják leggyakrabban, pedig a tanár 
csak engedelmes végrehajtó közege a 
felsőbb rendeleteknek, az ő véleményét 
nem szokták kikérni a legtöbb esetben. 
Igazságtalan az a megállapítás, hogy a 
tanároknak nincs érzékük a gyakorlati 
élet követelményei iránt.

1920-ban egyszerre kellett behozni a 
francia nyelvet az egész vonalon ; egy 
év múlva belátták, hogy ez helytelen s 
elrendelték a fokozatos bevezetést.

A tankönyveket néha évközben is 
hirtelen változtatják.

A reformokat is előbb ki kellene pró
bálni, mielőtt be akarják azokat hozni.

Helytelen dolog az, hogy felvételi 
vizsga név alatt kitalálták a kisded ta
nulók kínzó érettségi vizsgálatát. Szá
mos szülő elkeseredett nyilatkozatai s 
a tapasztalatok alapján megállapítható, 
hogy ez a vizsga az ijesztő eszközök 
számát van hivatva növelni. Nyugtala
nító, idegrontó előzmények után lép a 
9 — 10 éves kis gyermek teljesen idegen 
tanári bizottság elé. A tanárok maguk 
is kimerültek már az év végén felhal
mozódott sok munkától. Órák hosszat,
3—4 ólán át kell ott írásban számot 
adni a kis tanulónak tudásáról s ha az 
irás nem sikerül, hát szóban is. Mire 
odáig jutnak, sok rosszul lesz az izgal
maktól.

Nincs szükség arra, hogy az elemi 
iskolák iránt ennyi bizalmatlansággal 
lépjünk föl, hiszen az egyetem sem kí
ván fölvételi vizsgát a végzett közép
iskolai tanulóktól.

Ha okvetlen kell ilyen vizsga, azt 
tegyék saját tanítóik előtt, de ne idegen, 
gimnáziumi tanárokból álló bizottság 
elölt. Ennek nincs kellő indokolása és 
a gyermek idegzetére kinzó, ijesztő ha
tással van. Azért ezt a felvételi vizsgát 
az előadó helytelennek, szükségtelennek 
tartja.

Az értekezlet zajos tetszésnyilvánítá
sai jelezték, hogy mindenben egyetérte
nek az előadóval.

Sichert Károly elnök is köszönetét fe
jezte ki az előadónak beható munká
jáért.

Fábián Vilmos ismertette az értekez 
leti pénztár állapotát. 1931—32. iskolai 
évben 1994 koronát vett át a tagoktól. 
Kiadás vott 1414 korona a tejakcióra, 
maradvány 580 korona.

A tejakció ügyéhez hozzászóltak Faluba

János igazgató, Zemlényi Gyula, Szoko- 
lay János szülők és Frenyo Lajos tanár, 
mint szülő s a tejakció propagálását 
kívánatosnak, hasznosnak jelentették ki 
az értekezlet helyeslése mellett. —th—

Ember a szoritúban
Ezt a kis cikkecskét úgy is kezdhet

ném : középeurópai ember mindennapi 
sorsa a határon. Nem vagyok azonban 
biztos abban, hogy vájjon csupán közép
európaival történik-e meg ilyesmi, avagy 
pedig mindenütt a világon?

Olyan semmi az egész, de olyan jel
lemző.

Keletszlovenszkói határállomás. A 
gyorsvonat vesztegel, utasa, aki átmegy 
a határon, alig van tiz, de azért a vo
nat várakozási ideje egy óra. Mindenki 
meg van vizsgálva, podgyászát, pénz
tárcáját, útlevelét, iratait, zsebeit gya
nakvó szemek megnézték, ellenőrizték, 
beírták, felírták, lepecsételték, kikutat
ták, felforgatták civilek, fináncok, rend
őrök. Azt vélnéd nemzetközi zsebmetsző 
lettél, legalább is veszedelmes kém, 
rablógyilkos, ilyesmi.

Miután megnézték a pénztárcádat, be
írták a valutát, megvizsgálták ingeidet, 
az utiolvasmányról megállapították, hogy 
Sinclair Lewis irta, tehát nincs benne 
gyanús propaganda, sem állam, sem 
társadalmi rend ellen (azt kell hinned, 
még mindig a Szent Szövetség idejében 
élsz és Metternich adja ki gyanakvó 
rendeletéit), miután megnyugvással vet
ték tudomásul, hogy rózsát nem hozol 
be és bort nem viszel ki, télikabátod 
bélésébe titkos iratok nincsenek be
varrva : végre leülhetsz és félve veszel 
elő egy narancsot, mert hátha azt is 
megvizsgálják.

Végre elindul a vonat. Már megy tiz 
métert, amikor eszeveszett fütyülés, 
trombitálás, sistergés között újra meg 
kell állnia, — vasutasok rohannak a 
vonat nyomában, fináncok integetnek 
veszettül, rendőrök tolják félre izgatot
tan sapkájukat s egy detektív előre 
dörzsöli a kezét.

Jaj, mi történt? Zebmetszőt fogtak 
talán, avagy a vonat kerekei alá került 
valaki ?

Már hozzák a delikvenst. Sürü rajok
ban mögötte az emberiség. Egyenruhák 
és államhatalmak mindkét ország ré
széről.

Rettentő bűn ! Egy kispolgár azt hitte, 
hogy valami közömbös vasúti állomá
son van és mivel késve váltotta meg a 
jegyét, feledte a határt s utánaszaladt 
a vonatnak, nehogy lemaradjon Úgy 
szedték le a lépcsőről.

Ezért mozdult meg az egész appará-

A  végzet.
Egyszer hujrázva mentem az utón, 
Szivemen bomolt a bor és mámor 
S valaki durván mellemre vágott...
Nem tudom ki volt,
De szertefoszlott nóta és mámor...
Máskor a templom-szentélyben álltam, 
Angyali sereg cimboráit velem...
Valaki titkon valamit súgott 
S elszállt szivemből 
Áhitat, jóság, isten-szerelem.
Egyszer a műhely csendjébe bújtam : 
Munka volt lelkem vigasztalása 
S valaki fáradt kezemre ütött...
Hitem elhagyott
S csak áiltam senkin, busán, elvásva...
Máskor a tömeg élén rohantam ; 
Nyakukba vettek szédült fantomok 
S valami balkéz a földre lökött 
— Nem tudom ki volt —
S azóta unva hátul ballagok.
Nóta, imádság, munka, lázadás :
Minden hasztalan s hogy szivem vérzett, 
Mind hiába volt: bárhova mennék, 
Titkos kezével
Feldob, visszaránt, sodor: a Végzet.

Telek A. Sándor.

A  szőlőláz.
Amikor a jó öreg filoxera megunta a 

tokaji hegyet, ellátogatott az hires, ne
ves Gömörország fővárosába, Bátyiba 
is s bevette magát a Szőlőhegy lankáin 
elterülő smaragdzöld tőkék közé, nagyot 
sodorintott bajuszán a borissza „gyü- 
ker“ s csak úgy félvállról konstatálta, 
hogy hát egye fene, majd elmúlik, ahogy 
jött. Ebben azután igaza volt, mert az

bizonyos, hogy elmúlott, de az is bizo
nyos, hogy vele együtt odalett a szőlő 
is. Kopasz lett a Szőlőhegy, üres lett a 
gönci hordó s. az asszonyok borzasztó 
örömére kezdtek a torkok kiszáradni 
s igy mindig nagyobb keletje lett a 
csevicének.

— Ezt azután nyakalhatod öreg — 
szólott a ténsasszony — ettől ugyan 
nem tréfálod meg a postakccsist, de 
meg a szűrödet sem hagyod el azon az 
átkozott Akasztóhegyen.

Sok, sok év telt el, Mád, Gyöngyös, 
Muzsaly éppen olyan otthona lett a 
„szombati" borinyencnek, mint a közeli 
Álmágy, avagy Fülek homokos pincéje. 
Jött is a bor hasas hordókban, nyikor
góit a kenetlen kerék, pattogott az os
tor, teltek a szombati pincék s a cse- 
vicétől petyhüdt lelkek újra lángoló 
szerelemmel szívták a nagyszerű nedűt. 
A szabadkai korcsma, a „Huszár", a 
„ Három rózsa “ megszámlálhatatlan 
törzsvendéget sarkalt lángoló szónok
latra, amikor a mádi nedű felnyitotta a 
sziveket és honszerelemre ingerelte a 
csendes nyelveket. Jó is volt itt min
den, csak az asszonynép nem tudott 
ebbe belenyugodni. Ám az élelmes ven
déglősök átjáró, úgynevezett szöktető 
ajtókkal rendezkedtek be s ettől a nap
tői kezdve nem volt perpatvar a famí
liákban.

Elől ment a borozó társaság, egyet 
szippantott a hazáért, egyet a jó üzletre, 
egyet a barátságért, de a negyediket 
már nem volt ideje beszippantani, mert 
nyomában jött a ténsasszony s erre a 
borzalmas hírre, a társaság egyik-másik 
áldozata, avagy sors és asszony üldö
zöttje usgyi „kisétált" a hátsó ajtón, 
vagy ami még praktikusabb volt Sza

badkán, iszkiri fel a padlásra. A létrát 
felhúzták s mig odalent dörmögött a 
kérlelhetetlen „házi vész", addig oda
fent még egyet ittak az asszonyok 
egészségére.

Szép idő volt ez, azonban mint min
dennek, ennek is lekopott a patinája. 
Kidőltek a tipikus alakok, eltűntek a 
borozgató helyek, egyik-másiknak gaz
dája mohlepte sir alá került. Más hozta 
a bort, más adta a bort és más itta is 
azt. Jött a háború. Ez azután szivén 
szúrta azt a kedélyes életet, melyben 
az emberek mindenre költöttek, min
denre telt nekik s mégis jó módban 
éltek. A háború ördöge ördögöt csinált 
mindenkiből. A régi öreg borivók, mint 
a morgó medvék, eltűntek az emberek 
szeme elől, ki ide, ki oda vonult, a 
maga megszokott sűrűjébe, fölhörpin- 
tette a mindennapi borocskát, azután 
fülére húzta a paplant s nem akart 
tudni erről a megváltozott sötét világról.

Az öreg Szőlőhegyet moh lepte el s 
a lassan betelepített gyümölcsfák mint
ha éreznék alárendelt voltukat, hogy a 
jó Isten ezt a helyet nem az ő szá
mukra teremtette, szerény szégyenükben 
szürke, hosszú lelógó zúzmóba temet
keztek. így várják megadással a virra
datot, amikor ismét puttonyos lányok 
dalától tisztul majd a légkör s ők is 
levethetik gyászos köntöseiket.

A virradat közeledik, mint egy jár
vány úgy terjed a szőlőláz. Itt is, ott is 
felcsillan a földet mélyen felforgató 
ásó, terraszok épülnek, kerítéseket ácsol
nak, vincellér szorgoskodik a reggeli 
napon s egymással versengenek a bir
tokosok, hogy ki mennél nagyobb el
hagyott földet adjon vissza a Szőlőhegy 
rendeltetésének.

Mád, Gyöngyös, Muzsaly, de meg 
Almágy és Visonta is reszkess ettől a 
láztól s amig dideregve húzódsz vissza 
zord hegyeid közé, addig az Akasztó
hegy mögötti lankán uj csörgedezéssel 
uj nektárerek fakadnak s lesz itt szőlő 
lágy kenyérrel, de meg egy icce borért 
sem megyünk át a szomszédba !

A tünet most van forrpontján s min
den szőlőhegyi gazda, lázmérővel a 
hóna alatt, ide-oda szaladgál tanácsért, 
hogy ugyan milyen fajta szőlőt ültes
sen a maga parcellájába. Ripália por- 
tális, Berlandieri, Rupestis monticola, 
Solonis azok a nevek, melyek ezt a 
lázas ide-oda futkosást előidézik. Ezek
nek a semmitmondó szavaknak a hát
terében egy-egy kis tábor védi a maga 
igazát s mig a ripalisták 38 5 fok lázzal 
vitatják ennek a vadalanynak létjogo
sultságát, addig a berlandiristák fel
hajtják ezt 40 fokig s jaj annak a bol
dogtalan solonistának, aki azt a végze
tes megállapítást veti a vitába, hogy 
csakis a solonis vadalany az egyedül 
üdvözítő. Azt a szerencsétlent az egye
sült ripaliberlandiristák tábora örökre 
kiűzi ágyból és asztaltól.

Hát még a szőlőfajok ? Ezeknek a 
lázasokra határozott visszavető diagnoz- 
tikai hatása van s a száz fajta cég, 
ezer fajta szőlővesszőjével elmebeli bo
nyodalmat idéz elő s a töprengések 
labirintusában egész irodák alakultak 
ki, iktató-kiadóval és regiszterbe sze
dett aktahalmazzal.

A budapesti földtani intézettel külön 
föld vizsgálati szerződést kötöttek, ahol 
viszont rimaszombati osztályt nyitottak, 
mely egy segédlaboratóriumot rendezett 
be a helyszínén, a legújabban épült 
weekend házban s négyzetméterenkint
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-us. A vonat nehéz kínok között meg
állt, a fűtő kormos arcával kinézett, a 
mozdonyvezető káromkodott, de a jog
nak és törvénynek elég tétetett: sze
gény utasember, aki abban a naiv hit- 
jjen ringatózott, hogy mozgási szabad
ságát a jobbágytörvény eltörlése óta 
misem korlátozza, keserves valóra éb
redt : nyakára lépett a Rendeletek Tára 
és a Közeg.

jV\ár viszik is. Szavamra nem úgy 
formáz, mintha betörő vagy csempész 
lenne. Kalapja félrecsuszott, a nagy 
izgalomban, felöltője benn maradt a 
v o n a tb a n ,  kezében szorongatja a jegyet. 
K abát ja  szárnyát most is szorítja egy 
Közeg.

Közegek között vonul a hivatalos
szobába.

Kétoldalt rendőr megy mellette, hiva
talos ábrázattal egy detektív tessékeli, 
három vasúti tisztviselő alkotja a sor
falat, málházók és hordárok asszisztál
nak oldalt, háta mögött fináncok testü
leté mindkét részről, már előre dörzsöli a 
kezét valahány.

Bailag a szegény ember. Jobbról-bal- 
rcl, elől-hátul egyenruha, kék, zöld, 
barna, mindenféle szinü.

Uramistenuramisten, jajmileszitt! !!
Jaj, mi lesz !
Bevonul a férfiú, utána a rendőr, a 

finánc, a detektív  és az egész Hatalom, 
a Rend velük együtt.

Úgy elnyomták a kis embert, mint 
elefánt a bolhát. Csakhogy végre rajta 
kapták Kispolgár Jánost a kihágáson.

Benn is maradt a kis öreg. Ki tudja, 
mi lesz vele? mi lesz belőle? Inkvizíció 
talán még sem? (thyvi)

Csak
az olvassa el, akinek a szive nem csu
pán arra való, hogy a haj- és köröm
növéséhez keiiő vért kergessen a szer
vezetbe.

A mese szereplői: Bóna Lajos és Si
mon Jarosláv. — Helyszín : Kiskút-utca 
25. — Történik : ma.

Mese, mert megtörtént és mégis mese.
Az Erzsi, aki „robotolja a házi gond 

felét," — mint Kiss József mondja, — 
jelenti valamelyik napon, hogy az utcára 
szolgáló -pinceablakokat betörték.

Láttam, hogy az egyik ablakon a 
lyukat valamiféle puskagolyó érte. Alig
ha nem gumipuskagolyó. A másik há
rom ablak becsületesebben volt kiverve.

10 — 12 nap múlva jelentkezik Simon 
Jarosziáv.

,Bácsi, kérem, a barátom meg akarja 
fizetni az ablak árát."

Milyen barátod? és milyen ab
lakot ?

számítja ki a jó öreg Szőlőhegy apoká- 
jának mész, káli, foszfor, por, piszok 
és bacillustartalmát s amint egy-egy 
elem a kísérletek és elemzések kap
csán napvilágot lát, úgy derül fel az 
arca hol a ripalistának, hol a berlandi- 
ristának, sőt legújabban a delawaristá- 
nak és izabelistának.

Végeláthatatlan viták védik a Csaba 
gyöngye presztisét, mig a Chasselas pi
ros és fehér, a Muskát ottonel és pas- 
satuti már mondakörbe burkolóznak s 
mint egy hajnali fénysugár vág a vi
tatkozók közé az Ezer jó, Mézes fehér 
éz Zöld szilváni, nem is szólva a Kos
suth Lajos és Olasz rizlingről.

A Burgundi, Pozsonyi fehér kadar, 
Juhfark, mint gyomok egy kézlegyités- 
sel lesznek örökre eltemetve a Szőlő
hegy memoárjai között.

Az egyesületek asztalainál, a söröző 
asztal mellett, az utcasarkakon csak a 
szőlőlázasok hangját lehet hallani s mig 
amott a társadalmi élet minden egyéb 
témája teljesen háttérbe szorul, addig 
az utcasarkakon valóságos forgalmi tor
lódásokat okoznak — jó lenne, ha a 
rendőrség ezt a forgalmi akadályt időn- 
kint eltávolitaná az útból. — A csopor
tosulás általában nem tart sokáig, mert 
mindig akad egy-egy, eddig nem hallott, 
véletlenül elejtett szó, például „akarino- 
S'S" vagy „antraknosis", amely a figyel
met nyomban az uj szó kiejtője felé 
irányítja s gyanakodva néznek az ille
tőre : No ez vagy viccel, vagy valami 
uj szölőfajt fedezett fel ? Ez a gyanú 
haza viszi valamennyit s otthon mind
egyik lázasan kutat a szőlőművelés szó
tárában, hogy ugyan mi ez ?

A hegyi szőlőlázasok megett nem ma
radnak el a beltelkesek sem. Ezek ren-

„A Lajos a múlt héten gumipuskával 
belelőtt véletlenül a pinceablakba."

— Négy ablak az, kis fiam.
„Lehet. Mert aztán dobálóztak kövek

kel és az is beletalált."
— Hát miért nem jött a barátod?
„Fél. De megfizeti a kárt. Csak arra

kéri a bácsit, hogy az apukájának ne 
tessék szólni."

— Honnan van a pajtásodnak pénze, 
ha apuka nem tud a dologról?

„Most volt a születésnapja. Pénzt ka
pott ajándékba, abból akarja az ablak 
árát megfizetni."

Szerkesztő ur! Azért kérem a nyom
tatott betűt, mert az oknyomozó törté
nelmet a história irók az újságokból 
szerzik.

Böjt hamukeresztje szürkéink gondráncos 
homlokunkon s a magunkbaszállás bűnöket 
hessegetö elmélyedésével ássuk meg sírját 
a vigságok farsangjának.

A örömök muzsikája álmodozásba ringató 
lágysággal rezonál fülünkben s vérünk pa
takja lassúbb forgásra hajtja érzésmalmunk 
csodatitkos kerekét.

Táncos lábunk kifeszült izma pihenőre 
ereszkedik s az illatos testek púderlisztjétől 
fehér, gyűrött frakkokat az emlékezés sóha
jával akasztja szerkrénye fogasára a férfi 
kéz.

Asszonyderekat, leányvállakat táncban si
mogató tenyerünket mélázva bámuló sze
münk tükrét könnyek finom fátyla homályo- 
sitja s a tenyérráncok M betűje az elmúlás 
gondolatát ébreszti föl lelkűnkben.
A reminiscenciák színes képén parfőmös sző

ke hajcsodák szépségesednek ki s a vissza- 
gondolás varázslétráján nagy, halálos sze
relmek surrannak be a szivek titkos rejte- 
kébe, hogy a szent, tiszta, igaz érzésekjbol- 
dogságot adjanak a farsangok böjtre virrad, 
boldogságot kereső, meakulpázó emberének.

És a márciussal ránk virradt böjt hamu
keresztje lassan lemosódik homlokunkról s 
a tavasz virágos ünnepével beköszönt a dia
dalmas feltámadás.

A köztársasági elnök születésnapját
március 7 én városunkban a hivatalok 
és iskolák a szokott módon ünnepelik 
meg.

desen öregek, vagy elhájasodásnak in
dult, öregedő honpolgárok, akik nem 
elegyednek ugyan a hegyiekkel vitába, 
— ők nem az igaziak, ők csak lugoso- 
sok vagy falmellékiek — s csak úgy 
távolabbról, mondjuk az utca másik sar
káról, vagy az 5—6-ik asztal mellől 
fülelnek s lesik az egyes hangosan ki
mondott különös szavakat s egy-kettőre 
rohannak haza : „Mama ! Tavasszal nem 
ültetsz répát, zellert és kalarábét, sző
lőt fogunk ültetni, éried ? Szőlőt, az 
egész kertbe !“ Egy perez, a kis kert fel 
van mérve, kész a terv: Itt gyalogút, 
amott lugas, ide szegélynek ribizli — 
no ebből főzhetsz zulcot, — rövid költ
ségvetés, négy év múlva öt hektó saját 
bor, ez mindent kifizet. Gyerünk !! És 
már irja is a lev. lapokat a különböző 
szőlőoltványt szállitó cégeknek.

Ez már kórtünet, ebbe a hatóságnak 
is bele kell szólni, mivel a piaci zöld
ség ellátás veszélyeztetve van.

A Szőlőhegy pedig csak mosolyog. 
Télen hóval fedi be a fejét, nyáron fü
vei átszőtt mohaködmönt húz, nekiveti 
vállát a meleg déli napnak — jól esik 
a meleg az ilyen podegrás öregnek — 
kíváncsian nézi a fel és leszaladgáló 
vitatkozókat, majd egy-egy felásott da
rabjából megérti, hogy mi történik itt 
s az értelmes öreg lassan kiöli magán 
azt a sok hitvány és csenevész gyü
mölcsfát s odatartja, kínálja puszta há
tát a szőlőlázasoknak : „Hát jertek már 
s kapáljatok fel!“

Várj még egy kicsit, öreg, nem megy 
az olyan gyoraan, még nincs egészen 
eldöntve s néhány évig meg kell azt 
vitatni, hogy vájjon Ripália portális, 
Berlandieri avagy Delaware alany gyö
kere fogja-e át- meg átszőni apokás 
testedet ? Friczo.

Esküvő. Szalvendy Bözsi és Dr. Wachs 
Manó ez utón hívják meg rokonaikat, 
jóbarátaikat és ismerőseiket a folyó hó 
5-én, vasárnap déli 1 órakor az izraelita 
templom udvarán tartandó esküvőjükre. 
(M. k. é. h.)

Eljegyzés. Szabó Böskét eljegyezte 
Jankovits József. (Rirnatamásfalva.)

Kápláni áthelyezések. Szikorszky Ist
ván divényi és Diczky Pál sőregi r. kaíh. 
káplánokat kölcsönösen áthelyezték.

Uj jogi doktor. Weinberger Tibort, 
Weinberger Rezső itteni ügyvéd fiát, 
lapunk belső munkatársát március 3-án 
a prágai Károly-egyetem nagy aulájában 
a jog- és államtudományok doktorává 
avatták.

Az ipartársulat felkéri tagjait, hogy 
a március hó 7-én a köztársasági elnök 
ur születése napja alkalmával kirakatai
kat a szokásos módon nemzetiszinü 
szallaggal kidisziteni és házaikat kilo
bogózni szíveskedjenek.

A Kereskedelmi Testület felhívása. 
A Kereskedelmi Testület elnöksége fel
kéri tagjait, hogy a Köztársasági Elnök 
ur születés napja megünneplésének külső 
megnyilatkozásaképpen, folyó hó 7-én 
házaikat zászlókkal ellátni és kirakatai
kat kidisziteni szíveskedjenek.

Halálozások. A régi Rimaszombat 
társadalmának egyik tevékeny tagja, a 
női erényekben gazdag polgárasszonyok, 
szerető hitvesek és gondos családanyák 
ritka példaképe hunyt el f. hó 28-án 
Rimaszombatban, Stolcz Zstgmondné szül. 
Martinovics Erzsébet személyében, aki 
áldásos életének 72-ik ás boldog házas
ságának 52-ik esztendejében rövid szen
vedés után hivő lelkét visszaadta Te
remtőjének. A haláleset városszerte ál
talános, őszinte részvétet váltott ki s ez 
a részvét impozáns módon nyilvánult 
meg a megboldogult holttestének már
cius 2-án végbement temetésén. Az el- 

I hunyt halála férjén, Stolcz Zsigmond 
helybeli közbecsülésben álló tekintélyes 

; iparoson kivül gyermekeit: Gelley And- 
rásné szül. Stolcz Etelkát, özv. Halász 
Istvánná szül. Stolcz Erzsébetet, Dr. 
Stolcz Zsigmondot, a budapesti Vili. kér. 
rendőrkapitányság vezetőjét, unokáit, 
dédunokáit, testvérét és rokonságát dön
tötte mélységes gyászba.

Özv. Bodoky Ödönné szül. Filyo Do
rottya, helybeli szorgalmas piaciárus, 
életének 71-ik évében február hó 28 án 
meghalt. Halálát gyermekei s rokonai 
gyászolják. Holttestét folyó hó 2-án he
lyezték örök nyugalomra.

Mélységes gyász érte Csontos József 
sárospataki nyug. főgimnáziumi igazgatót 
és családját, a szerető hitves, a gondos 
családanya : szül. Benyó Aranka életé
nek 57-ik évében február hó 25-én 
Sárospatakon hosszas szenvedés után 
meghalt. Halála férjén kivül szüleit: 
Benyó Béla rimaszombati tekintélyes 
birtokost és nejét szül. Peíróczy Terézt, 
gyermekeit: Dr. Csontos József ügyvé
det, Csontos Géza mérnököt és Dr. 
Csontos Ernő ügyvédet, unokáját, test
vérét s kiterjedt rokonságát borította 
gyászba.

A helybeli rendőrhatóság ezúton 
figyelmezteti a közönséget, hogy az or
szágos hivatal 1171—932. sz. rendelete, 
amellyel a nyilvános helyeken való gyű
lések, felvonulások és tüntetések ren
dezését betiltotta, érvényben van és 
ennek értelmében mindennemű demon
stráció, felvonulás, tüntetés és csopor
tosulás a legszigorúbban tilos és szigo
rúan lesz büntetve. A közönséget ezúton 
kéri a rendőrbiztosság, hogy saját ér
dekében tartsa magát távol minden 
ilyen irányú akciótól, mert a rendelet 
megszegését a legszigorúbban büntetik 
és pedig a 125—917. törvény értelmé
ben 10 koronától 5000 koronáig terjedő 
pénzbírsággal, vagy 12 órától 14 napig 
terjedő elzárással.

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

A gyümölcs és gyümölcsfák védel
mére alakult szövetkezet. Dr. Daxner 
Vladimír kormánybiztos február 28-án 
értekezletre hívta egybe a város gyü
mölcskert tulajdonosait, hogy velők a 
gyümölcsfák illetőleg gyümölcs tavaszi 
és nyári védelméről egy értekezlet ke 
rétén belül szakszerű megbeszélést 
folytasson. Az értekezlet egy három tagú 
szervező bizottságot küldött ki, név- 
szerint Plentzner Frigyes városi erdő
mester, Tóth Ernő tejcsarnok tulajdonos

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, március 4-én és 5-én 
németül beszélő nagyfilm, Johann Straus, híres 

szerelmi regénye :

Johann Straus, a cs. és k. udvari 
karmester

Fősz.: Michael Behnen, Lee Parry, Grete Theiraer, 
Paul Hörbiger, Max Schipper, A. Poitner.

Kedden, március 7-én csehül beszélő és éneklő 
nagyfilm Josef Kajetán Tyl hire3 regénye nyomán:

Búcsú mulatság
Fősz.: Antónia Nedosinszká, Slávka Tauber, Ru- 
zsena Slemrt J. Plachta, M. Gross, J. Sedlácsek.

és iij. Remenyik Samu férfiszabómester 
személyében, kiknek rendeltetésük az, 
hogy városunkban ezt a nagyon fontos 
és gyümölcs-gazdaságilag nagy hord
erejű szövetkezetei megszervezzék. A 
gyümölcsfák tavaszi permetezését a vá
ros anyagi támogatása mellett rövid 
időn belül az egész város területén 
megkezdik s fokozatosan folytatják a 
gyümölcs és gyümölcsfáknak szakszerű 
védelmét a számtalan növényi és állati 
kártevők ellen. — E helyen felkérjük 
mindazon gyümölcsfa tulajdonosokat, a 
kiknek érdekük, hogy gyümölcsösük 
szebb, egészségesebb és jobb gyümöl
csöt teremjen, szíveskedjenek a szövet
kezethez való csatlakozásukat a fent- 
nevezett három bizottsági tag bármelyi
kénél sürgősen bejelenteni.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik felejthetetlen Már

tánk halála alkalmával részvétükkel fel
kerestek, temetésén megjelentek és sír
jára virágot helyeztek, ez utón mondunk 
hálás köszönetét.

Várgede, 1933. február 24.
Faluba-család.

A rimaszombati járási hadirok
kantak szövetségének gyűlése. Vozáry 
Samu elnöklésével most tartották meg 
évi gyűlésüket a rimaszombati járási 
hadirokkantszövetség tagjai a rimaszom
bati városháza emeleti tanácstermében, 
Jelenffy János központi főtitkár részvé
telével. A gyűlésen a Prágában tartandó 
országos nagygyűlés anyagát tárgyalták 
meg és annak során megállapították, 
hogy a rokkantak helyzete ma sokkal 
súlyosabb, mint volt a világháború leg
borzalmasabb napjaiban. A rokkantellá
tást biztositó törvények hiányosak és 
különösen nálunk, minden állammal 
szemben a legutolsó helyen állanak. A 
társadalom teljes közönnyel viseltetik 
ma már a világháború szerencsétlen ál
dozataival szemben, akik a gazdasági 
krízist elviselni már-már képtelenek. A 
főtitkár indítványára elhatározták, hogy 
a prágai nagygyűlésen a járási szövet
ség lehetőleg minden községe képvisel
tetni fogja magát. A napirend letárgya- 
lása után a sérelmek és panaszok jegy
zőkönyvezése következett, majd Vozáry 
Samu elnök indítványára elhatározták, 
hogy a központi hivatalos lapnak ma
gyarnyelvű melléklettel való kiegészí
tése iránt interveniálni fognak.

MettfirkeztsK a tavaszi ujűDnsáioK!
Öltönyök:

m ár 4 5 0  k oronátó l feljebb.
Tisztviselőknek kedvező fizetési feltételek! 

JÓ Z S A  A.
úri szabó. Rimaszombat, Gömöri-u. 17.

Havi vásár. Rimaszombat községben 
a havi vásár folyó hó 8-án lesz meg
tartva. Mindenféle állatok felhajthatók.

Műkedvelői előadás. A helybeli ci
gányzenészek műkedvelő csoportja f. 
évi március 11 én a „Tátra" nagyter
mében, részben a cigányzenészek müked 
velő csoportja, részben az Ínséget szen
vedő gyermekek javára táncmulatság
gal egybekötött jótékonycélu szinielőadást 
rendez, mely alkalommal Győry Vilmos 
„Nótás Kata" c. 3 felvonásos népszín
művét mutatja be a lelkes műkedvelő 
gárda. A próbákból Ítélve, az előadás,— 
mely iránt nagy az érdeklődés — igen 
sikeresnek ígérkezik. Mindenesetre kul
turális szempontból örvendetes, hogy a 
cigányzenészek is műkedvelői előadást 
rendeznek.
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Elhunyt plébános. Paulik Béla torna- 
görgöi plébános, aki Egyházasbáston, 
Nagyszuhán és Osgyánban is káplán- 
kodott, február 28-án 70 éves korában 
elhunyt. Nagy részvét mellett folyó hó 
2-án temették.

Hej, de szemet is szúrtál,
te fehér zománc alapon feketebetüs 
kis tábla, ott a katholikus paróchia 
kapujának jobb oldalán, két nyelvű 
feliratoddal! Jujj, de szemet is szúr
tál ! Nem azért mert két nyelven hir
detted a gyengébbeknek a plébániai 
hivatal ott létét, de azért szúrtál sze
met, mert ebben a városban, ahol a 
városi hatóságnak törvényesen ma
gyar a hivatalos nyelve az ügyek ve
zetésében és intézésében és a dobszó 
is elsősorban magyar, te, bűnös kis 
tábla, ugyancsak előbb magyarul mer
ted jelezni a „Róm. kath. plébániai 
hivatal“-t, csak azután más nyelven. 
Hogyan tehettél ilyet, milyen nagy 
vétket is követtél el!? De meg is 
bűnhődtél, mert egyszerűen eltávolí
tottak helyedről, ahol most csak egy 
kis sötétebb folt jelzi ott létedet, a 
kath. paróchia kapujának jobboldalán. 
Úgy kell neked ! Fújj, de meg is jár
tál ! Nem szégyenled magad, te — 
szemetszúró kis tábla !?

Scolus Viator II.
Az ipartársulat batyubálja. Az ipar

társulat vigalmi bizottsága által február 
hó 25-én rendezett „Batyuból" a teljes 
siker jegyében zajlott le. Az Ízlésesen 
feldíszített, a város fehér-kék színeiben 
pompázó nagy terem szinültig megtelt 
és igen nagy gondott okozott a rendező
ségnek az egyre szaporodó vendégek 
elhelyezése. A nagyobbrészt iparos és 
kereskedő osztályból összeadódott ven
dégek ritkaság számba menő hangulat
ban töltötték el az estét és az egész 
bál lefolyása azt a véleményt keltette, 
hogy a farsangi idényben ez a mulat
ság egyike volt a legsikerültebbeknek, 
ami a Weisz Amin vezetése alatt álló 
ipartársulati vigalmi bizottság érdeme. 
A sikeres és feltűnően Ízléses díszítésért 
az elismerés Friedmann Mártont illeti, míg 
a Csendes Gyula vezetése alatti házi
zenekar minden dicséretet megérdemel.

A dinamit áldozata. A múlt szom
baton a csucsomi antimon bányában a 
nem kellő időben felrobbant dinamit 
Helczman József munkást arcán és mel
lén súlyosan megsértette. A szerencsét
lenül járt munkást a kassai áll. kórház
ba szállították.

Kereskedelmi Testület Bridge es
téi. A Kereskedelmi Testület helyiségé
ben hetenként kétszer tartott bridge já
ték esték fokozatosan nagyob érdeklő
dést váltanak ki. — Ezen nemes, szóra
koztató és az egész világon elterjedt 
játéknak állandóan mindég több híve 
akad városunkban is, akik a Kereske
delmi Testület vendégszerető hajlékában 
hetenként hétfőn és csütörtök este szóra
koznak ezen nemes játékban. A Keres
kedelmi Testület elnöksége ezen játék 
estéken, a tagokon kivül mindenkit szí
vesen lát, akiket ezen játék érdekel és 
mindazok, akik ezen résztvenni akarnak, 
szíveskedjenek ez irányú készségöket 
H e k s c h  Györgynél bejelenteni. — A 
legközelebbi időben egy nagyobb sza
bású városközi bridge verseny rende
zése van tervbe véve.

Csempészek és vámőrök véres üt
közete Abafalánál. Pénteken hajnali 
4 órakor a sajószentkirályi határvámőr
ség közegei egy mintegy 60 főnyi tár
saságot tartóztattak föl Abafala közelé
ben, amint csempészáruval megrakodva 
a határt átlépni igyekeztek. A csempé
szek rá sem hederitettek a vámőrök 
felszóllitásaira, hanem igyekeztek Sajó- 
szentkirály irányában hazafelé jutni, a 
négy tagú vámőrség azonban fegyvert 
emelve, többször is felszóilitotta a cso
portot a megállásra s mikor egészen 
közeljutottak egymáshoz, a csempészek 
állítólag megrohanták a vámőröket és 
pusztakézzel dulakodni kezdtek a Man- 
licherekkel felfegyverzett őrökkel, akik 
a vizsgálat eddigi megállapításai szerint 
szorongatott helyzetükben sortüzet adtak 
le a hatvan főnyi társaságra. A sortüz 
következtében Varga István 28 éves és i 
Ligárt Jolán 18 éves sajószentkirályi 
lakosok holtan maradtak a helyszínen, 
Lázok György méhi községbeli cigány 
pedig súlyosan megsebesült, úgy, hogy 
életveszélyes állapotban a rimaszombati 
kórházba kellett szállítani.

A puskalövések sok sebesülést okoz
tak, a csoport többi tagjai azonban nem 
törődve sérüléseikkel, szétszaladtak és 
állítólag magyar területre menekültek 
át. A véres kimenetelű ütközet színhe
lyére a reggeli órákban azonnal kiszállt 
a tornaijai járásbíróság vizsgálóbírója és 
a kerületi bíróság orvosa. A vizsgálat 
a fegyverhasználat ügyében megindult. 
A vámőrséget csendőrkarhatalom erő
sítette meg.

Esküdtszék elé kerül a murányi 
férjgyilkos asszony. Volkó Mária 39 
éves murányi parasztasszony ellen, aki 
tudvalevőleg férjét a múlt év december 
18-án civódásközben konyhakéssel le
szúrta, az államügyészség házastárson 
elkövetett gyilkosság címén vádiratot 
produkált és a férjgyilkos asszony ügyét 
a rimaszombati esküdtszék tavaszi cik
lusán fogják letárgyalni. A bestiális asz- 
szony 21 évi házasélet után vetemedett 
a borzalmas tett elkövetésére s amikor 
letartóztatták, apósát és anyósát külön 
is megfenyegette, hogyha kijön a bör
tönből, első dolga lesz mindkettőjüket 
lemészárolni és gazdaságukat felgyújtani.

Beszüntették az eljárást a bakti- 
pusztai fotballmeccs ügyében. Múlt 
év augusztusában a rimaszombati RME 
egyik csapata Bakiin játszott fotball- 
mérkőzést, melynek hevében egy kapu 
előtti kavarodás közben Demkovits Ist
ván rimaszombati játékos lábszárcsont
törést szenvedett. A súlyos szerencsét
lenséggel kapcsolatban az ügyészség el
járást indított, mert több fültanu azt 
állította, hogy Bán István bakti játékos 
már előre megfenyegette volna Demko- 
vicsot, hogy ha veszélyesen játszik, ak
kor tönkreteszi őt. Az eljárás során Bán 
a leghatározottabban tagadta, mintha 
bármi része is lett volna a szerencsét
lenség előidézésében, vagy pláne fenye
getőzött volna. Miután a tanúvallomások 
Bán állításait erősítették meg, az állam- 
ügyészség a további eljárást a baleset
tel záródott baktipusztai fotballmeccs 
ügyében végérvényesen beszüntette.

Véletlenül elsült revolver. Kaiser
i József dobsinai 21 éves kovácslegény
I egy ócska rozsdás revolvert akart meg

javítani. Azon hiszemben, hogy nem 
működik, tréfából ráfogta a vele együtt 
dolgozó Svarka Antal inasgyerekre s 
meghúzta a ravaszt. A revolver eldör
dült és a golyó a gyerek fejébe fúró
dott, szerencsére nem veszélyes helyen, 
s így a gyerek fel fog gyógyulni. — A 
lövöldöző fiú ellen a hatóság vizsgálati 
eljárást indított.

Öngyilkos lett gyógyíthatatlan be
tegsége miatt. Greguss András 27 éves 
várgedei ács gyógyíthatatlan betegsége 
fölötti elkeseredésében öngyilkosságot 
követett el. Az életunt beteg eddig ki 
nem derített módon revolvert szerzett 
és este a Bikkerdőben mellbelőtte ma
gát. A revolvergolyó nem okozott halá
los sérülést, az öngyilkos nagy vérvesz
teségei ellenére a Rusznyák-féle lakásig 
elvánszorgott, ahol összeesett. Az esz
méletlenül fekvő sebesültre Pacsmár 
István várgedei lakos talált rá, aki azon
nal értesítette a családot és azoknak 
segítségével aztán a rimaszombati köz
kórházba szállították Greguss Andrást, 
ahol sérüléseibe másnap belehalt. A 
megindított nyomozás során megállapí
tást nyert, hogy az életunt ács gyógyít
hatatlan gyomor baja miatt az utóbbi 
időben sokat panaszkodott s valósággal 
buskomor lett és mindenfelé hangoz
tatta, hogy végez magával.

Akasztott ember az erdőben. Ked
den este a csetneki erdő egyik fáján 
egy akasztott ember hullájára akadt 
Trszt János nagyszlabosl munkás, ami
kor munkahelyéről az erdőn át haza
felé igyekezett. A leletről nyomban je
lentést tett a csendőrségnek, akiknek 
intézkedésére dr. Kálmán járásorvos 
azonnal kiszállt a helyszínre és megál
lapította, hogy öngyilkosság történt. Az 
akasztott emberben Bayer Antal szla- 
bosi munkásra ismertek a hozzátartozók. 
Az öngyilkosság okát eddig nem tudták 
megállapítani.

Négy hétre ítélték el a sánkfalai 
kommunistavezért. Szobonya Vince 
sánkfalai gépészkovács január végén 
harminctagu kommunista csoportot szer
vezett meg és azokat a tornaijai járási 
hivatal elé akarta vezetni tüntetés cél
jából. A tornaijai csendőrség idejekorán | 
értesült a demonstratív felvonulásról és I

a kommunista osztagot a Sajó-hidnál 
nagyobb csendőrkarhatalom várta Sze- 
kera Rudolf főhadnagy parancsnoklása 
alatt. A tüntetőket előbb békésen szó
lították föl a hazatérésre, Szobonya 
azonban, aki a vezéri teendőket látta el 
a csapat élén, harsány hangon tiltako
zott a csendőrök fellépése ellen és kö
vetelte, hogy őket akadály nélkül enged
jék a járásfőnök elé az ellátatlan mun
kanélküliek sorsának javítása érdekében. 
A többszöri békés felhívásnak nem en
gedelmeskedő csoportot végül is a csend
őrök kénytelenek voltak szétoszlatni s 
ez nem ment simán, mert Szobonya há
romszor is lefogla a csendőrparancsnok 
karját, sőt erőszakoskodni is kezdett vele, 
úgy hogy a karhatalom vezetője a to
vábbi bajok elkerülése céljából őrizetbe 
vette. A kommunistavezért hatóság el
leni erőszak címén most vonta felelős
ségre a bíróság és 4 heti elzárásra Ítélte.

Nagy tűz pusztított Felsőbalogon. 
Csütörtökre virradó éjjel eddig ki nem 
derített körülmények között tűz támadt 
Végh István felsőbalogi gazdálkodó csür- 
jében és a lángok rövid percek alatt 
elharapóztak a közelben lévő gazdasági 
épületekre, úgy hogy mire a helybeli 
tüzőrségnek megfeszített munka után a 
tüzet lokalizálnia sikerült, nyolc gazdá
nak, névszerint Molnár Mihály, Pecsők 
László, Végh István első, Végh László, 
Végh Pál, Végh István hátsó, Kovács 
László felsőbalogi gazdálkodóknak csűrje 
a benne felhalmozott takarmánnyal és 
gazdasági felszereléssel együtt, valamint 
Ispán Kovács István sertésólja a lángok 
martaléka lett. A kár meghaladja a száz
ezer koronát, amelynek egyrésze bizto
sítás révén megtérül. A csendőrség szi
gorú vizsgálatot indított a gyanús hát
terű tüzeset felderítése érdekében.

Szükölködők segélyezése. A szociá
lis bizottság február 27-iki ülésén meg
állapította, hogy újabban a következő 
adományok jöttek be : a Rimaszombati
Bank márciusi segélye . . Kő íoo-—
A rendőrbiztosság gyűjtése Kő 367 —
Keresk. testület és keresk.
alkalmazottak mulatsága . Kő 200 —

N. N. (az özv. Bátky Berta-
lanné által visszatartott
50 korona munkadij ki-
egészítve)....................... Ke 100 —

Önkéntes tűzoltó egylet Ke 50 —
összesen . Kő 817 —

Elhatároztatott, hogy március 4-én 811 
felnőtt és 581 gyermek részére 1140 kg. 
bab lesz kiosztva. A nagyszabású kultur- 
és hangverseny estéllyel kapcsolatos 
előmunkálatok lettek még megbeszélve. 
Az országos hivatal engedélyétől függ, 
hogy milyen művészek lesznek fellép- 
tethetők. Tudomásul vétetett, hogy már
cius 2-án Szabucha mozitulajdonos ál
dozatkészsége folytán a mozi a szociá
lis bizottság rendelkezésére áll, illetve 
e napi tiszta jövedelme a szociális bi
zottságot illeti.

Nyugtázás. A Rimatamásfalvai Olvasó 
Egylet 1933. február hó 26 ikán tartott 
farsangi mulatságán felülfizettek : Éliás 
István 8, ifj. Andrik Sámuel 4, Stanga 
Pál 4, ifj. Földi András 4, Bobok József 
3 korona, melyért hálás köszönetét mond 
a rendezőség.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Rábely Károly laptulajdonos.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

közönséget, hogy Rimaszombatban, a 
Tamásfalai-ut 3. szám alatt (Dick- 
mann féle házban)

m észáros- és hentesüzletet
nyitottam, ahol mindennap és minden 
időben elsőrendű friss marha- és ser
téshús, valamint kitűnő hentes áru kap
ható.

A nagyközönség szives támogatását 
kérve vagyok kiváló tisztelettel :

Ifj. RÓ ZSA L A JO S
mészáros és hentes.

Kiilönbejáratú bútorozott
utczai szoba

magános ur részére azonnal kiadó. 
Cim : e lap kiadóhivatalában.

Jánosi-utca 20. sz. alatt
lévő üresen álló házam olcsó árban 
eladó, esetleg kiadó, mely üzlethelyiség
ből, raktárból, emeleti és földszinti la
kásból áll. Azonnal átvehető, esetleg 
külön-külön is kiadó. — Azonkívül 
Kispást-tér 4.sz. alatt különbejáratu bú
torozott szoba két személy részére kiadó. 
Ugyanitt olcsó árban, jó házi koszt 
kapható. Tisztelettel:

SOLAICS PRED1SZLÁVNÉ.

FOTO-uj donság!
V o i g í l á n d e r  t ü k ö r ,  
reflex kamara és egyéb 
foto - cikkek ju tán yosán  

beszerezhetők
a Bokor-drogériában.

Uj bőrkereskedés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy Koháry-utca 6. sz. saját
házamban az Apolló mozi mellett

bőrkereskedést
nyitottam, tartok raktáron elsőrendű tal
pakat, felsőbőrök és cipész kellékeket, 
mit nagyon olcsó árak mellett hozok 
forgalomba. — A n. é. közönség szives 
pártfogását kéri :
W  N A G Y  EM IL.

Czipfit mérték után
8 9  K é-tó l

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

Nagy Miklós
Rimaszombat Tompa-utcza 29. szám.

Kiadó
egy teljesen külön bejáratú utcai tágas 
nagy szoba a főtér közelében, kiválóan 
alkalmas iroda helyiségnek ; ugyanott 
egy bútorozott szoba 2 személy részére 
esetleg üresen konyhával azonnal kiadó. 
Érdeklődni lehet a k iadóh iva ta lban

E L A D Ó  H ÁZ .
Rimaszombatban a Malom-utcában levő 
ház, mely áll két szoba, konyha, előszoba, 
éléskamra, verendás magános udvarral 
szabadkézből eladó. — Cim: a kiadóban.

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

ház eladó,
kisebb kerttel magános udvarral. Eset
leg bérbe is kiadó. Felvilágosítással 
Majoros építőmester szolgál Rimaszom

bat Forgách-utca 1378. szám alatt.

Kiadó üzlethelyiség.
Május hó 1-től Vasut-utca 1. sz. alatt. 
Ugyanott szép 4 szobás és 3 szobás 

lakások is kiadók.
Érdeklődni lehet: Forgách u. 12. sz. alatt.

Egy modern rövid

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

Cim a kiadóhivatalban megtudható.

Dúsán, posta Rimaszombat,
egy újonnan épült ház 1330-50 négy
szögöl belsőséggel 1933. március 19-én 
szabadkézből készpénz ellenében el
adó. A ház á ll: 1 üzlet-, 1 mészárszék 
és 1 korcsmahelyiségből és ezek be
rendezéséből, 1 konyha és 1 szobából, 
istálóból, kuglizóból és mellékhelyisé
gekből. A községben konkurrencia men
tes. Érdeklődni lehet: Ganovsky And
rás starostánál Dúsán, p. Rimaszombat.

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


