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Nagy szervezők.
(*) Századunkat nagy emberek

ben szegénynek szokták minősíteni.;
Ennek oka abban rejlik, hogy 

manapság nehezebb valami újat 
szervezni, építeni, mint a múlt szá
zadokban. Mert ahol a múlt szá
zadokban pár százezer, vagy millió 
ember társadalmi, állami szervezé
séről volt szó : ott jelenleg tiz vagy 
százmilliók megszervezésének nagy 
feladata áll az újkori nagyságok 
előtt. És a múltban sokszor elég 
volt egy jólszületett embernek ne
hány energikus szava: most pedig 
már nem igen adnak többé arra, 
hogy miképen volt szerencséje a 
nagy embernek megválasztani szü
leit,— hanem azt nézik: arravaló-e? 
Mit tud? Mivel igazolja tudását? 
Tud-e az embertömegekre hatni 
és milyen működési körben volt 
alkalma hatását kifejteni?

Ha századunk legszembetűnőbb 
nagy szervezőit megfigyeljük: azt 
tapasztaljuk, hogy ezek a nagy 
szervezők izig-vérig a iegdemok- 
ratább körökből származtak és ta
lán ezért sikerült nekik olyan ha
tást kifejteni saját népeikre, mert 
ott igazán az embert, a tehetséges 
embert vették bennük szemügyre. 
Látták honfitársaik a szakadatlan 
fárasztó munkát, az önfeláldozást, 
bátor szembeszállásukat a vesze
delmekkel.

Így a kitartó munka növelte az 
elismerést s a nagy szervező si
kerei után évről-évre nagyobb 
szuggesztiv erőt tudott gyakorolni 
a tömegekre, megtudta mozgatni 
tervei kivitelére milliók lelkét.

Kétségtelenül ilyen volt köztár
saságunk elnöke: Masaryk Tamás; 
ilyen nagy szervező az olasz nem
zet duceja: Mussolini; ilyen a tö
rökök nagy reformátora: Musztafa 
Kemai és ilyennek Ígérkezik a né
met Hitler is. Mindegyik a nép 
alsóbb rétegeiből származik és 
mindegyik uj eszmékre szervezte 
nemzetének millióit. A három első 
már nagy és állandósult sikerekre 
tekinthet vissza és beleírta nevét 
knörülhetetlen betűkkel nemzete 
történetébe és a világtörténelembe.

A negyedik még pályája kezde
tén van s győzelme után most kel! 
megmutatnia : tud-e élni győzelmé
vel és fenn tudja-e magát tartani 
az állandó sikerek nivóján?

Köztársaságunk elnöke egyszerű 
családból születve, a tudomány 
legmagasabb régióiba jutott, majd 
politikai pályáján a hatalommal 
szembeszállva, szenvedett nemze
téért. Megértve korának irányáram-! 
latát, szerencsésen vezette át nem
zetének hajóját és nagy munkával 
megszervezte a csehszlovák köz- j

társaságot. Népét, nemzetét ő ve
zette be az óhajtott önállóságba.

Mussolini, az egyszerű néptaní
tóból nemzete vezérévé lett és 
megóvta az olasz nemzetet a há
ború utáni anarkiától' s rávezette 
azt a legszorosabb nemzeti össze
tartásra s a gazdasági válság ide
jén belső, alkotó nemzeti munkára 
s a munkanélküliség idején csodá
jára jár annak az egész müveit 
világ. A római nagyság perspek
tívái kezdenek kibontakozni a n agy1 
tervező eszméi mögül.

Musztafa Kema!, aki ifjúkorában 
kampósboítal hajtotta a szarvas-: 
marhákat Macedónia dombjain : 
később műveltebb körbe jutva, 
megismerkedett az ifjutörök moz
galommal és a nyugateurópai esz
mékkel. Ezeknek szolgálatába s z e - ; 
gödik, tanul, dolgozik, katonai ki
képzést is nyer. Abban az időben, 
amikor a békeszerződésr a töiök 
államot visszaszorította Ázsia kis 
fensikjára : Kemai pasa vette át a 
szót a török nemzet nevében s a 
békét nem fogadva el, évekig tartó 
uj harcok árán kivívta nemzetének 
területein Kis-Ázsiában s Európá
ban is a Bosporus és Dardanellák 
partjain s a győztes török nemzet 
jogait kénytelenek voltak elismerni 
a nyugati hatalmak is.

Kemál azután újra szervezte és 
európai módon civilizálta nemzetét. 
Szakított a szultáni kalifátus val
lási hatalmával is, behozta az egy- 
nejüséget, az európai divatot, tu
dást, tanulást a tunya török nép 
közé : sőt még sutba dobta a régi 
kacskaringós betűket is, hogy az 
európai Írásmód közelebb hozza 
nyugathoz. — Megreformálta és 
szilárdabbá tette a török nép állását 
ez a hatalmas szervező.

Hasonló nyomokon próbálják 
Perzsiát is újjászervezni és ebben 
sikereket ért el Riza sah.

Most éveken át tartó agitációk 
után győzelmesen bukkant elő a 
sok választási küzdelem után Hitler 
neve. Ő is  egyszerű emberből lett, 
ő is demokrata származás. — A 
„mázoló segéd" mint birodalmi j 
kancellár áll 20,000,000 szavazat 
élén, mint vezére a német nemzet 
többségének.

Célú: tűzte ki, hogy megjavítsa 
a nagy birodalom közál. apotait, 
megszabadítsa azt a mai kommu-i 
nizrnus és más destruktív áramla
tok pusztításaitól, hogy megszün
tesse a munkanélküliség rémét é; 
a gazdasági válság szörnyű nyo
morúságait.

Most merült föl a torlódó hullá
mok tetejére győztes hajójával. Ha 
sikerülni fog átvezetni a 70 milliós 
nemzetét az állandó megnyugvás 
és biztos élet állapotába, akkor ő 
is megérdemli majd a nagy szer
vező nevét. — De ez még a jövő titka.

Póttartalékba való sorozás.
A póttartalékba való sorozást csakis 

komoly okból lehet kérelmezni. Jogosan 
kérelmezi : a családfentartó, vagyis az 
özvegy anyának, munkaképtelen atyának 
egyetlen fia, egyetlen unoka, ha az apja 
meghalt, az atya nélküli testvérek egyetlen 
fitestvére, a hajadon anyának egyetlen 
törvénytelen fia; a sorköteles, akinek 
egyetlen bátyja, összes bátyja! katonai 
szolgálatot teljesítenek, vagy ha ezek 
17 évnél fiatalabbak, testi vagy lelki 
betegség miatt munkaképtelenek.

A sorköteles az okmánybéíyeggel el
látott s a sorozóbizottságnak címzett 
kérvényt személyesen adja át a sorozó- 
bizottságnak abban a helyiségben, amely
ben sorozzák, mihelyt meghallja, hogy 
besorozták.

Tehát nem elégséges annak a kije
lentése, hogy az Írásbeli kérvényt utó
lag fogja beadni. Az apa, anya s rokon 
által beadott, úgyszintén a sorozás után 
beadott kérvényt visszautasítják. Hogy ; 
milyen mellékletek csatolandók a kér- j 
vényhez, azt a jásási hivatalban, a köz 
ségi jegyzőnél, bírónál lehet megtudni.

Ha a sorköteles nem tudná a szük
séges mellékleteket a sorozás napjára 
beszerezni, úgy adja át legalább az 
írásbeli kérvényt. A mellékleteket szin
tén okmánybélyegekkel kell ellátni.

A sorozás után való kérelmezésnek 
csak akkor van helye, ha a körülmé
nyek, melyek a kérelmet indokolttá te
szik, a sorozás után állottak be. Ebben 
az esetben a kérvény a lakóhely járási 
hivatalához terjesztendő fel legalább 15 
napon belül az illető körülmény (péld. 
halál stb.) beálta után. — A kórházba 
utalt sorkötelesek hasonló kérvényeiket 
a besoroztatásukról szóió Írásbeli tudó
sítástól számított tizenöt napon belül 
adják be.

A sorozásra menők olvassák figyel
mesen a sorozási hirdetményeket (fal
ragaszokat), melyek bővebben közük a 
tudnivalókat s útbaigazítást nyújtanak 
a tényleges szolgálat elhalasztását célzó 
kérvényeket illetőleg is.

A vidéki újságírás nehézségei.
Egyik vidéki laptársunk irta a 
következő kis cikket. Érvénye 
azonban olyan általános, hogy 
minden vidéki lap bátran le
közölheti.

A jó vidék sajtójáról
tartott a- múlt kedden este érdekes elő
adást a magyar rádióban egy ismeret
len magyar szerkesztő. Akik meghallgat
ták az előadást s ismerik a vidéki sajtó
viszonyokat, gyakran elmosolyodhattak 
azon, mennyire egy város a világ, meny
nyire hasonlóak a kisvárosi sajtókörül
mények mindenütt.

A kívülálló nem is képzeli, milyen 
kényes dolog kisvárosban újságot csi
nálni. A nagyvárosban az újság sze
mélytelen valami, amit ott olvas az ol 
vasó, az annak a lapnak a kollektív 
cselekedete. Kisvárosban azonban, ahol 
az újságírók és újságolvasók egymás 
szeme előtt élnek, dolgoznak,

az ujságcsinálók minden személ
lyel szemben külön felelősséggel 
tartoznak és senki kívülálló nem 
képzelheti el, mennyi megfontolásra, 
tapintatra, mérlegelésre van szük
ség minden egyes közlemény meg
írásánál.

A kisvárosi érzékenység sehol sem éli 
ki magát olyan betegesen, mint a kis
város sajtójánál.

Ha valakiről bíráló szó jelenik meg, 
személyes sértésnek veszi a megkriti
zált, egész családjával és egész környe
zetével együtt. Ugyanakkor azonban 
lelkes helyeslés és visszhang az ellen
felek, az irigyek és utálók részéről.

Ha valakiről dicséret jelenik meg, 
a megdicsért ember jólesőleg bólogat, 
de az ellenfelek, irigyek és utálók, akik 
kisvárosban mindig nagy számban van
nak, legközelebb már hidegebben eme
lik meg kalapjukat az újságíró előtt.

Általában mindenki a szigorú kritiká
nak, a sajtó kérlelhetetlen igazmondá
sának a hive mindaddig, amig nem — 
róla van szó.

Vannak emberek, akik kíméletlenül 
hadakoznak, támadnak s mindezt azzal 
a jelszóval, hogy a közéletben minden
kinek el kell tűrni a kritikát. De ha az 
ő működésűket valaki óvatosan kritika 
tárgyává teszi, egyszerre felhördülnek s 
nem képesek elviselni a kritikát.

Régi megállapítás : a kíméletlen em
berek, akik nem tisztelik mások érzé
kenységét, azok a legérzékenyebbek, 
azok követelik meg a legnagyobb kímé
letet magukkal szemben.

A kisvárosi újságíró nehezen vergő
dik az érdekhálózatoknak ebben a foj
togató szövevényében. Önző érdekek, 
irigykedések, beteges érzékenykedések, 
bosszuállások tipikusan kisvárosi leve
gőjében csak a mindig féltve őrzött tár
gyilagossága és függetlensége mentheti 
meg.  __

Utazási és vizumkedvezmény Magyar- 
országra, a budapesti országos mező- 

gazdasági kiállítás alkalmából.
A budapesti országos mezőgazdasági 

kiállítás alkalmából útlevél és a kiállí
tási igazolvány felmutatása mellett, 1933. 
március 17-től—27-éig vizűm nélkül le
het Magyarországra utazni. —- A díj
mentes utólagos vízumot 50 fillér lát
tamozási illeték és 2 pengő kezelési 
költség lefizetése ellenében utólag lehet 
megszerezni.
.Az igazolvány alapján a csehszlovák 

vasutakon 33%~os kedvezmény nyer
hető úgy az ide, mint a visszautazás
nál 1933. március 17-én 0 órától ápri
lis 2-án 24 óráig. Az utazást április 2-án 
éjfélig be kell fejezni.

A magyar vasutakon a kiállítási iga
zolvány alapján féláru (50 %-es) menet- 
jegygyel lehet utazni Budapestre 1933. 
március 17-én 0 órától, március 27-én 
délelőtt 9 óráig, Budapestről vissza pe
dig bármely irányban és bármely határ- 
állomáson át március 23-án 16 órától, 
április 2-án 24 óráig. — Az utazás úgy 
idejövet, mint visszautazáskor egy-egy 
ízben 24 órára megszakítható.

A kiállítási igazolvány két darab be
lépő-szelvényt tartalmaz, melynek át
adása mellett az igazolvány tulajdonosa 
kétszer díjtalanul léphet be a kiállítás 
területére.

A mezőgazdasági kiállítás alkalmából 
Pengő ellenében is lehet eladni külföld
re és a deviza igények törlése ellené
ben a következő cikkek kivitele van 
engedélyezve: Haszonállatok, hizóálla- 
tok, élő baromfi, élő hal, zsir, szalonna, 
különféle hentesáruk, nyersbőrök, kiké
szített báránybőr, tejtermékek, tojás, 
szántóföldi és kerti vetőmagvak, gyógy
növények, abraktakarmányok, hüvelyes 
magvak, szalma és szénaféíék, cirok
szakái, nád, paprika, fokhagyma, toll, 
gyümölcsök, gyümölcskonzervek, liszt- 
nemüek, borok, borpárlatok, borecet,
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hetedik helyre pótszavazás rendeltetett 
el : Szövérffy Ferencz (50), Dr. Kiss 
László (37), Nyomárkay Béla (26) és 
Koncz Gyula (24) között.

Zsinati tanítói rendes képviselővé: Gás
pár János 90 szavazattal. — Zsinati ta
nítói pótképviselővé pedig Vajnay Jó
zsef 83 szavazattal választatott meg.

A pótszavazatok a püspöki hivatal
hoz 1933. április 15-éig beterjesztendök.

A  sajtó dolgozik.
Nekünk, akiknek többek között az is 

a feladatunk, hogy a közönséget hébe- 
hóba bizonyos megtörtént események
ről értesítsük, nagy mulatságunkra szo
kott szolgálni a vidéki sajtó szemmel- 
tartása. Vannak hírek és cikkek, ame
lyek lassanként bejárják Szlovenszkót, 
elvándorolnak Ruszinszkóig s megtörté
nik, hogy ugyanazon hir egész más va
riációban napvilágot lát félév múlva 
ugyanott, ahonnan elindult.

Szezonjai vannak az ilyen cikkeknek. 
Egyes érdekesebb közlemény végigván
szorog hétről-hétre minden vidéki lap 
hasábján.

Nincs nagyobb mulatság, mint ezeket 
figyelni.

Mert ezek a megfelelő sajtóhibával 
bocorognak aztán ide-oda. Minden ál
lomáson felszed egy-egy jeles sajtóhibát 
a cikk s úgy veszik át a következő 
lapok. Mire visszakerül a kiinduló pont
hoz, alig ismer rá a szerzője.

Az egyik hetilap például néhány hét
tel elindított rejtvényrovatában tizenkét 
kérdést, amelynek tizenkettedike igy 
szólt: „Mit jelent az: tohuvabohu?“

A baj ott volt, hogy a nyomdász el
nézte a betűt és tohuvabohu helyett 
fohuvabohu t szedett.

A következő héten a nem messze 
megjelenő másik lap is bejelentette, 
hogy ezentúl rejtvényrovatot vezet s 
rejtvényül feladta a tizenkét kérdést. A 
szerkeszd per-ze nem vette észre a 
sajtóhibát és az f betű megmaradt, egy 
kis további hibával azonban :

— Mit jelent ez: fohubohu?
Ember legyen, aki kitalálja. Nem is 

találta ki igy senki, mert a harmadik 
lap nehány nan múlva : „A hét tizenkét 
vicces kérdése" címen politikai szatírát 
csinált belőle s a fentnevezett kérdés 
igy alakult:

— Mi ez : ha akarom fohu, ha aka
rom bohu...“

Ezt a kérdést már többeknek meg
mutattam, mert kezdett érdekessé válni 
a küzdelem ezzel a tohuva-bohu-val. 
Voltak, akik azt mondták, hogy a Floh 
— németül bolha — középfelnémet ki
ejtése, volt, aki azt mondta, hogy a fohu 
csángóul fohászt jelent, a bohu jelenté
se nyilvánvaló volt: szláv nyelven Isten.

Uj megfejtéshez érkeztünk hát. „Fo
hász az Istenhez !“

Az illető lap is ezen az állásponton 
: volt. Nérni gyanakvással közölte is. A 

következő újság igy vette á t :
— Nagy magyar ódaköltő. Fohászokat 

is irt. Ki az?
így jött ki aztán, hogy Berzsenyi Dá

niel.
Mindenesetre, elég kacskaringós utat 

járt be, mig a tohuvabohu eljutott Ber
zsenyiig...

Hasonló sajtóhiba járta be a nagy 
lapokat akkor, amikor Marcel Proust 
meghalt. Marcel Proust-ot, ezt a nagy 
francia Írót külföldön alig olvasták, pe
dig analitikus regényei a legjelentőseb
bek közé tartoznak. Csak az igen intel
lektuális tábor ismerte Proust munkáit. 
Halálakor természetesen a lázas és siető 
európai sajtó,— amely alig tudott Proust- 
ról, — Marcel Prévost-tot parentálta el. 
Prévost-ot pedig már annál jobban is
merték, már csak pikáns könyvei miatt 
is. Prévost lázasan kezdett tiltakozni a 
halála elien, amikor a „pontos" sajtó 
felfedezte, hogy bizonyosan a lengyel 
Prus-ról van szó, akinek munkái akkor 
kezdtek divatba jönni...

Beletelt egypár hét, mig tisztázódott 
a dolog, hogy Proust a halott, a legna
gyobb mindhárom közül, de a legisme
retlenebb is...

Nem kell tehát rossz néven venni, 
hogy csak a kis sziovenszkói sajtóban 
történnek elírások és leiterjakabok...

(thyvi)

Meghívó.
A rimaszombati önk tűzoltó egylet tisztelet

beli-, alapitó-, rendes-, pártfogó- és működő tag
jait a Rimaszombatban 1933. évi március 19-én 
d. e. fél 12 órakor a városháza tanácstermében 
tartandó közgyűlésre meghívom.

Rimaszombat, 1933. március 8.
Tisztelettel : Dr. Kovács László elnök.

Tárgysorozat: 1 Az 1932. évi zárszámadás.— 
2. Az 1933. évi költségvetés.

cukor, cukorkakészitmények, méz, viasz, 
tölgy és hársrönkfa, nyersselyemfonal 
és keserüviz.

Tenyészállatok — összesen legfeljebb 
70000 pengő értékben — külföldi sze
mélyek igazoltan külföldről behozott 
pengőbankjegye ellenében is kivihetők.

Utazási, vizűm és egyéb kedvezmények 
igénybevételére jogosító kiállítási iga
zolványok K5. 35'— árban, valamint 
minden egyéb felvilágosítás kapható és 
beszerezhető a tb. képviselőnél Dickmann 
Dezsőnél Rimaszombat, Masaryk-tér 15.

S zavazatb ontás a szlovensz-  
k ó i tiszán in n en i r e f  egyh áz-  

kerü letb en .
A szavazatokat a bizottság 1933. febr. 

27 én Tornaiján bontotta föl. A szava
zások eredménye következő :

Egyházkerületi világi főjegyzővé: Dr. 
Kiss Bálint e. k. vil. aljegyző választa
tott meg 97 szavazattal. Ugyancsak Dr. 
Kiss Bálint választatott meg kér. világi 
tanácsbiróvá is 70 szavazattal.

Zsinati papi rendes képviselőkké meg
választattak :

1) Idrányi Barna 120, 2) Sztics Ist
ván 118, 3) Dr. Magda Sándor 116, 
4) Lengyel József 113, 5) Virágh József 
94, 6) Miskolczy Endre 85 szavazattal. A 
hetedik helyre pótszavazás rendeltetett 
el : Szőke István (57) és Keresztury Jó
zsef 31 között.

Zsinati papi pótképviselökké: 1) Kövér 
Árpád 111, 2) Keresztury József 87, 3) 
Maksa József 86, 4) Pósa Lajos 79, 5) 
Kőműves Sándor 79 szavazattal válasz
tattak meg. — A hatodik és hetedik 
helyekre pótszavazás rendeltetett el : 
Szőke István (60), Csabay Pál (48) és 
Ujlaky Sándor (33) között.

Zsinati világi rendes képviselőkké vá
lasztattak :

1) Dr. Sutka István 120, 2) Dr. Mer- 
tens Alfréd 120, 3) Dr. Király Kálmán 
119, 4) Dr. Óváry Pál 119, 5) Bernáth 
Zoltán 115, 6) Dr. Kiss Bálint 74, 7) 
Dr. Halmy István 67 szavazattal.

Zsinati világi pótképviselőkké válasz
tattak: 1) Fekete Miklós 117, 2) Dr.
Rácz Lajos 113, 3) Barna Béla 103, 
4) Dr. Zehery István 103, 5) Bornemisza 
Elemér 87 szavazattal. — A hatodik és

A pa  elaludt.
Irta : Nagy Rózsa.

Juci nagy kékszemü bájos baba volt. 
Formás keskeny kezein és lábacskáin 
és kicsit szomorú gyermekarcán min
denki el tudott gyönyörködni, aki látta. 
De az, hogy szép volt, otthon nem je
lentett semmit. Édesanyja, ezt kis gyer
mekszívével is érezte Juci, egy cseppet 
sem szerette. A kisasszony pedig, aki 
egész nap együtt volt vele, talán ked
vesebb lett volna hozzá, ha csúnya 
kislány lett volna. így az embereknek 
inkább feltűnt a szép gyermek, mint a 
vékony, rosszul öltözött bonne, s h^ a 
villamoson, vagy az utcán bácsik, nénik 
megálltak s gyönyörködtek benne, a 
kisasszony mérgesen rántotta meg a 
kezénél s húzta maga után, hogy majd
nem kiszakadt a karja.

Valahogy igy volt ez és Juci, aki nem 
ismert más anyát és más kisasszonyo
kat, azt hitte, hogy ennek igy kell lenni. 
Játszótársai nem voltak. Messziről látott 
csak gyerekeket szaladgálni a parkban, 
de neki nem volt szabad közéjük men
nie. A Freulein nem barátkozott a többi 
kisasszonyokkal. Jobban szerette a fér
fiakat. Ha azonban nem akadt senki a 
déli sétára, vagy úgy sietett haza, hogy 
Juci egészen megizzadt a rohanásban, 
vagy a népes utcákon vitte, ahol a ki
rakatokat bámulta, de csak az unalma
sakat. Játékbolt előtt soha meg nem állt 
a Freulein, hogy Juci is nézhetett volna 
valamit. Hát nem nagyon szerethette a 
Freuleint. Este nyolckor bedugta az 
ágyba, rákiáltott, hogy aludjék s elővette 
a regényét. Nem bánta, hogy Juci a 
villanyfénytől nem tud elaludni.

Anyu, ezt sokat hallotta Juci, ideges 
volt és nagyon sokszor nem volt ott
hon, vagy vendégek voltak nála. Kár
tyáztak, vagy nagyon hangosan verték 
a zongorát. Ha rossz volt a kislány és 
Juci tudta, hogy muszáj néha rossznak 
lenni, nagyon megverte. Különben ke
veset törődött vele. Juci egyszer hal
lotta is, hogy anyu nem szereti őt. Rit

kán csókolta meg és idegesítette, ha 
Juci játszani akart vele.

A Juci délelőttje igy telt el. Veréssel 
és sétával. Az ebéd, az már gyönyörű 
volt, mert akkor i ti hon volt apu. Az 
egyetlen szép, jó, vidám apu, aki a leg
jobban szerette Jucit a világon. Juci is, 
mikor hallotta a csengetését, eléje ro
hant, elvette a kalapját, apu az ölében 
vitte fel a gyerekszobába, leült a dí
ványra, Juci átfoghatta a nyakát és me
sélt neki a babákról és mindenről, ami 
reggel óta történt.

— Rossz voltam megint, papsikám.
— Ejnye-ejnye, hát mit csinált megint 

az én kis madaram ?
— Bosszantottam anyut. Piszkos lett 

a ruhám és vizes cipővel sétáltam a 
parketten. Pedig csak nagymosást csi
náltam a babáknak a fürdőszobában. 
Anyu megvert persze.

— Szegény picikém, hát nem tudsz 
vigyázni a ruhácskádra ! Mutasd, hol 
fáj a verés.

— Itt a kezemen. Csókold csak meg, 
attól elmúlik.

Apu sokszor megcsókolta a sötétpiros 
foltot a kis kézen s elkomolyodott.

— Anyu ideges szivecském, jobbnak 
kell lenned.

— De miért nem szeret engem, úgy, 
mint te?

— Pintyőkém, hogy mondhatsz ilyet, 
hogy nem szeret.

— Tudom apukám. Talán ha nagyon 
jó lennék, vagy legalább fiú. Miért nem 
adtok rám nadrágot és játszani ostort, 
meg hintalovat. Akkor jobb lenne és a 
mama a végén még megszeretne.

— Honnan veszed ezeket?
— A szakácsné mondta a konyhán 

és én véletlenül meghallottam.
— Mit mondott ?
— Azt mondta, hogy a nagyságos asz- 

szony úgy nem szereti ezt a kis an
gyalt, hogy rossz nézni. Bezzeg ha fiú 
volna. Valósággal gyűlöli szegénykét. 
Ezt mondta. Hát tehetek én róla apu, 
hogy nem vagyok fiú?

— Butaságot beszél a szakácsné. Nem

szabad elhinni az ilyen szamárságot az 
én okos kislányomnak.

Az ebédlőben Juci magasra párnázott 
széken ül a Freulein mellett. Hallgatva 
eszik, beszélni nem szabad a felnőttek 
között. Csak néha vet rajongó pillantá
sokat bálványára és várja a gyümöl
csöt, mert aztán jön a nap fénypontja, 
a férfiszobában a széies díványon együtt 
aludni apuval.

Egy ideig hancuroznak ketten. Juci 
apja mellére könyököl és beszélgetnek 
még egy kicsit, aztán átfogja apu nagy 
karját és elalusznak.

Juci úgy várja az ebédidőt, mint az 
ünnepet szokás. És ez jó, mert minden
nap egyformán eljön. Csak akkor nem, 
ha apu elutazik. Ilyenkor Juci besurran 
a férfiszobába, előszedi apu kockás, 
puha takaróját, átöleli a zöld selyem- 
párnát s úgy alszik el. A párnának 
olyan szaga van, mint apu hajának. 
Majdnem olyan az egész, ha már nagyon 
álmos, mintha apu is ott lenne. Csak 
nem lehet fogni a karját.

Egyszer úgy volt, hogy három napig 
aludt Juci egyedül a díványon egyedül. 
Úgy látszik, hogy apu nem is akar 
hazajönni. Pedig egy mókust Ígért neki, 
ha visszajön a vadászatról. Juci még 
arra kérte, hogy ne bántsa az erdőben 
a nyulacskákat, inkább hozzon egyet 
haza. Apu mindent megígért, a szivéhez 
szorította a kislányát s nagy cipőben, 
zöld kabátban és kis tollas kalappal a 
fején, autóba ült. Puska is volt nála egy 
barna lókban. Juci sokáig integetett az 
autó után, még akkor is, amikor apu 
már igazán nem láthatta.

Végre a harmadik napon hazajött. 
Nem is jött, hanem hozták. Sápadtan, 
hordágyra fektetve. Hallgatott, szorosan 
be volt csukva a szája s a szemét nem 
nyitotta ki. Anyu elájult, mikor meg
látta. Jucit pedig, akárhogy sikoltozott, 
a Freulein elvitte a nagymamához. Csak 
másnap délben vitték haza. Otthon min
den nagyon különös lett. Anyu fekete 
ruhába volt, rá sem nézett a Jucira és 
vörös szemekkel jött-ment a szobákban.

Tavasz himnusza.
Félrebillent a bércek hósipkája s a jég

páncélját levetkőzött Föld zöldselyem pap. 
lana alól kidugta fejét a kicsi hóvirág.

A napsugár csókjára fölmelegedett rétek 
bársonyán apró virágszemek bámulnak kí
váncsian a Kikelet mosolygós arcába.

Röget tör a bogár s a csodás életerő csi
rába hajtja a gyökért, bimbóba a virágot, 
rügybe^a fát, hogy életre keljen, amiben élet 
lakozik.

Temetkező csendes érzések ébrednek szen- 
dergésükből, a szivek dobogásának hangja 
erősbödik s a tavasztvárók hozsannája zeng 
a Természet nagy templomában.

Jött Március! Kikelet földszaga párázik 
s száll, száll a légben, melyben telelőről té
rült madarak csicsergése zendül, hogy mu
zsika szavával tavaszi táncra keltse szuny- 
nyadó lelkünket.

Simogató kézzel nyúlunk a Föld legszebb 
eleven Hópelyhe, a leggyönyörüségesebb 
Hóvirág felé s életre éledt boldogságunk 
drága virágszálát csókjainkba fürösztjük, be- 
cézgetve ujtavaszra ébresztjük...

... Szerelem-szüretek illatos bora szűrődik 
szivünkben... Jön Május s mig örömös him
nuszt zengünk a Természet illatárba borult 
örök templomában a Tavasz csodás, diadal
mas bevonulásán : kivirágzott, csipke jegy- 
kendős, virágbaborult májfát állítunk a leg
szebbnek, a lelkűnkből lelkezettnek, a szi
vünkből szivezett szivbeli mátkának... Neki, 
aki mindig csak egy van s aki mindig a miénk
marad... Aj

-----------

Nagyokról emlékezünk
s a letűnt idők dicsőségteljes ese
ményeire gondolva, a visszaemlé
kezés tüze parázslik szivünkben. 
Szent érzéssel lépjük át a szép, a 
nagy Múlt kápolnájának időpatinás, 
öreg ajtaját, hogy áldozáshoz já
ruljunk az emlékezés oltáránál. A 
Szabadság márciusi ünnepnapján 
ékes érzésvirágok nyiladoznak ma
gyar keblünk kertjében s a vértelen 
csatát nyert márciusi ifjak emléké
nek szenteljük minden visszagon- 
dolásunkat, az eseményeiben nagy
jelentőségű 1848. március 15-ének 
nyolcvanötödik évfordulóján.

Juci a gyerinekszobában kapott ebédet 
s ebéd után a Freuiein azt mondta :

— Most légy jó gyerek Juci, maradj 
itt és ne mozdulj ki a szobából, mert 
nagyon kikapsz. Nézzed a képesköny
veidet, én rögtön jövök.

Juci egyedül maradt s szinte félt a 
tágas gyermekszobában. Álmos is volt. 
Azt elfelejtette Freulein, hogy ilyenkor 
aludni szokott. Apu mindig azt mondta, 
hogy csak úgy nő nagyra és akkor lesz 
szép, ha alszik ebéd után.

Talán nem is kap ki, ha szépen, egé
szen csendesen bemegy az apu diván- 
jára. Meg aztán — ujjongott fel magá
ban — apu itthon van.

Lassan lenyomta a kilincset. Senki 
sem volt a kis folyosón, aki megláthatta 
volna. Lábujhegyen osont le a lépcsőn. 
A hallban nagy rendetlenség volt. Lát
szott, hogy idegen munkásféle emberek 
jártak ott, mert szerszámok hevertek 
szerteszét és nagy fekete szövetek, a 
miből egy csomó már falra volt felsze
gezve. Betipegett a férfiszobába és cso
dálkozva nézett körül. A szoba közepén 
egy nagy magas ágyon fekszik apu, 
fekete ruhába öltözve. Nagyon magasan 
alszik ma, miért? Nem szereti már a 
díványát? Oh és a kis zöld párnája 
sincs ott. Juci körülnézett, megkereste 
a párnát és talált egy lépcsőt, amelyen 
fel lehetett mászni a magas ágyra.

A kis zöld párnával a hóna alatt fel
kapaszkodott a lépcsőn. Oh ez nem is 
dívány, hanem egy láda — örvendezett 
magában.

— Milyen mélyen alszol apu — súgta 
a fülébe, ráhajolva apjára. — És a vi
rágot kezedből nekem adod ?

Ápu nem szól. Juci pedig nem akarja 
felébreszteni. Nem baj, hogy már alszik, 
jó, hogy végre itt van. És melléje csúsz
tatja a kis zöld selyempárnát apu fehér 
csipkés kis párnájának, átfogja apa 
karját, még megcsókolja egyszer a moz
dulatlan kart a ruhán keresztül és a 
következő pillanatban hozzásimulva ap
jához, édes, mély gyermekálomba merül.
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A köztársasági elnök születésnap-
iát folyó hó 7-én a szokásos keretekben 
ünnepelték meg városunkban. — Vala
mennyi felekezet templomában ünnepi 
isteni tiszteletet tartottak.

Uj vezetőjegyzö Rimaszombatban. 
Hirt adtunk annak idején arról, hogy a 
helybeli városi vezetőjegyzői állásra 
Harsányt Aurél murányi jegyző nevez
heti ki. Az uj vezetőjegyző állását f. 
hó 1-én elfoglalta s itteni működését
megkezdette.

A hat napos magyar tanfolyamot
a helybeli földműves iskolánál f. hó 6-án 
nyitották meg s az ünnepélyes megnyi
táson Dr. Törköly József nemzetgyűlési 
képviselő hatásos beszédet intézett a
hallgatókhoz.

Nyugdíjazás Omilják János posta-
és távírdaigazgaló, a rimaszombati pos
ta- és távirdohivatal vezetője, foiyó hó 
1-ével nyugalomba vonult. Omilják Já
nos több mint egy évtizede volt az 
itteni posta- és távirdahivatal főnöke s 
ezen idő alatt a közönséggel szemben 
a legnagyobb előzékenységet, figyelmes
séget tanúsította s az esetleges pana
szokat készséggel orvosolta és igy tá
vozását a közönség őszintén fájlalja. A 
megüresedett főnöki állás ezidő szerint 
még nincs betöltve.

Halálozás. Senka József rimaszom
bati cipészmester életének 76-ik évében 
folyó hó 7-én meghalt. Temetése folyó 
hó 9-én ment végbe.

Közgyűlés. A rimaszombati r. kath. 
olvasóegylet évi rendes közgyűlését ma, 
vasárnap, március 12-én, d. u. 3 órakor 
tartja meg egyleti helyiségének nagy
termében.

Műsoros estély. Akeformátus Egyház 
gyülekezeti szervei : Nőegylet, Leánykör, 
Kálvinkor és Vasárnapi iskola virág
vasárnap nagyobb szabású műsoros 
estét rendez a felépítendő Református 
Otthon céljaira. A cél fontosságára való 
tekintettel az előkészületek serényen 
folynak s minden remény megvan arra, 
hogy a közönségnek is egy kedves és 
nívós műsoros estében lesz része.

Ötórai tea. Vasárnap, március 12-én 
délután 5 órai kezdettel Radó Ármin 
purimi teadéíutánt rendez a „Mirjam" 
leányegylet javára.

Az evang. egyház belső kö'csön rész
jegyeiből az 1933 ik évben a következő 
számokat sorsoltaki: 10. 11.96.97. 105. 
109. 183. 193. 205. 214. 273. 275. 277.
278. 286. 309. 377. 411. 414. 506. 529.
544 550. 551. 593. 628. 689. 695. 702.
706 714. 732. 743. 766. 777. 780. 797.
819. 866 872. 910. 912. 913. 928. 1011. 
1014 1017. 1019. 1070. 1125. — A ki
sorsolt részjegyeket az egyház gond
noka 50 koronájával folyó hó 13-tól 
1935. december 31-ig beváltja.

A prágai mintavásárra, mely tart 
folyó évi március 19—26-ig, szóló és 
33%-os vasúti kedvezményre jogosító 
igazolványok már kaphatók a városháza 
10. számú szobájában,

A szükölködők segélyezése. Az e 
hó 6-án megtartott ülésen a segélyző 
bizottság örömmel vette tudomásul, hogy 
előterjesztése folytán a város a nép
konyha céljaira újabb segélyt folyósí
tott s igy biztosítva van a népkonyhá
nak körülbelül e hó 20-áig való fenn
tartása. — Újabb adomány befolyt: 
Tepper Aladár 30 korona. — Az orszá
gos hivatal a tervbe vett budapesti 
művészek szerepléséhez nem járult hoz
zá s igy a kontemplált nagyszabású 
hangverseny nem tartható meg. Elhatá
roztatott, hogy e hó 11-én (szombaton) 
811 felnőtt és 581 gyermek részére 2040 
kgr. lisztet, majd a jövő héten burgo
nyát vagy babot fog kiosztani. Mivel a 
gyűjtött összeg és természetben adott 
élelmi adományok e kiosztások miatt 
teljesen kimerültek, az utolsó élelmi se
gélyezés valószinüleg e hó 25-én lesz, 
ugyanakkor a bizottság be is fejezi ad 
hoc működését.

Mikor kezdődik a megbetegedés ?
A közigazgatási bíróság a betegség 
kezdetének a betegbiztositási törvény 
szerinti kezdetét illetőleg adott eset
ből kifolyóan a következő döntést 
hozta : A beteg támogatása mindenek 
előtt az orvosi segély és gyógyszerek 
nyújtása és csak másodsorban a beteg
pénzek kifizetése, ha a megbetegedett 
személy kereseíképtelen lett. Ennek kö
vetkeztében a megbetegedés kezdete
ként nem az az időpont tekintendő, mi
kor a biztosított munkaképtelen lett,

hanem az az időpont, melyben az or
vosi segély szükségessége beállott, ha 
a beteg abban az időpontban még dol
gozott is.

Sorozatos előadás a turisztikáról.
Röczey Dániel, a fáradhatatlan, kiváló 
turista, a görnöri turisztika egyik úttö
rője s lelkes propagátora és jeles tollú 
turisztikai iró, akinek „Öreg vándor" 
szignó alatt megjelent cikkeit lapunk 
közönsége is mindig élvezettel olvassa, 
sorozatos előadásokat tart a kárpát
egyesület görnöri osztálya helyicsoport
jának felkérésére a turisztikáról. — Az 
első előadást a helyicsoport szokásos 
szerdai ülésén folyó hó 8-án tartotta 
meg az illusztris előadó, mikor is a tu
risztika elemeiről beszélt s az egybe- 
gyíilt tagok általános, nagy érdeklődése 
mellett ismertette azokat a kellékeket, 
amelyek a lelket üditő, testet frissítő, 
egészséget növelő turisztasághoz szük
ségesek. A hallgatóság a tetszés tapsai
val fejezte ki elismerését a szakszerű, 
amellett fölötte élvezetes előadásért a 
kiváló előadónak, aki előadás sorozatát 
a jövő szerdai ülésen folytatni fogja.

Nyilatkozat. Most, amidőn 31 évi ke
reskedői működésem után az üzlettől 
visszavonulok, nem mulaszthatom el az 
engem bizalmával kitüntetett nagyérdemű 
közönségnek ezért leghálásabb köszö- 
netemet nyilvánítani. — Nagyon kérem, 
hogy ezen bizalmat az azt mindenben 
megérdemlő üzleti utódomnak, Keresik 
László unak is előlegezni kegyeskedje
nek. — Kiváló tisztelettel

Szoyka Pál.
Kereskedelmi testület közleménye.

A fedezeti váltók bélyegilletékére vo
natkozó közlemény kiegészítéseképpen 
a kereskedelmi testület Elnöksége közli, 
hogy a magasabb illeték csak fedezeti 
váltókra vonatkozik, tehát olyanokra, 
melyeken sem a kiállítás, sem a lejárat 
napja, sem pedig a váltóösszeg feltün
tetve nincs. Tehát olyanokra nem vo
natkozik, melyeken a váltóösszeg sze
repel. — A kereskedő elfogadhat tehát 
üres fedezeti váltókat, gondoskodnia kell 
azonban arról, hogy azokon a váltó- 
összeg számokkal feltüntetve legyen, az 
ilyen váltók 1%‘OS bélyegilleték alá 
esnek. — Kimerítőbb felvilágosítást a 
kereskedelmi testület elnöksége kész
séggel nyújt az érdeklődőknek.

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

Tömeges házkutatások Losonczon 
adóügyekben. Pár nappal ezelőtt Lo
soncon tartózkodott Blaíek miniszteri 
tanácsos és rendkívül szigorú utasítás
sal látta el az adóhivatal és a pénzügyi 
expozitura tisztviselőit. Az utasítás azt 
célozta, hogy két-két tisztviselő keresse 
fel azokat a hátrálékos adózókat, akik
ről feltételezik, hogy elegendő bevétel
lel rendelkeznek ahhoz, hogy fizetni 
tudnának s legszigorúbb rendszabályok 
alkalmazásával kényszerítsék a fizetésre. 
Ennek az utasításnak megfelelően mint
egy 18—20 pénzügyi tisztviselő „kire
pült" az adózókhoz s lakásaikon, üzle
teikben a legelképzelhetőbb szigorúság
gal végrehajtott házkutatásokat tartottak. 
Felnyitották a pánzszekrényeket, ha 
pénzt találtak, lefoglalták s elvitték. De 
elvittek értékpapírokat, váltókat, betéti 
könyveket, ékszereket, sőt néhol még 
háztartási cikkeket is. — Hasonló ház
kutatásokról értesülünk Zólyom és Zsol
na városokból is.

Szlovenszkói illetőségű munkásokat 
kötelesek foglalkoztatni a vállalatok.
A pozsonyi Országos Hivatal rendeletet 
adott ki, melyben utasitja az összes já
rási és községi hivatalokat, hogy az 
egyie nagyobb méreteket öltő munka 
nélküíiségre való tekintettel a közmüvek 
és közszállitások végzésénél a vállalkozó, 
illetve pályázó elsősorban helybeli mun
kásokat köteles foglalkoztatni. Általában 
minden kézimunkánál tekintettel kell 
lenni arra, hogy Szlovenszkón a szlo
venszkói munkásságot foglalkoztassák 
és a pályázatok kiírásánál feltételként 
kell kikötni, hogy a vállalkozó a mun
kálatok elvégzésére szlovenszkói mun
kásokat fog alkalmazni. Az országos 
választmány ezzel kapcsolatban felhívást 
intéz a vállalatokhoz és munkaadókhoz, 
hogy szlovenszkói iletőségü munkásokat 
foglalkoztassanak és alkalmazzanak. Az 
alsóbbfoku hatóságok szigorúan vigyáz
ni fognak arra, hogy az Országos Hiva
tal rendeletét betartsák. Az alantas ha
tóságoknak kötelessége felügyelni arra

is, hogy a 8 órai munkaidőre vonatkozó 
rendelkezéseket és a kollektív szerző
désben a munkadijra vonatkozó meg
állapodásokat betartsák.

Különvonat a csehszlovák-magyar 
footballmeccsre. A bratiszlavai vasut- 
igazgatóság folyó hó 19 én társas uta
zást rendez Budapestre a CsR—Magyar 
meccsre. Ebből a célból külön vonatot 
indit Pelsőczről Budapestre, Somoskő 
újfalun át. Indulás Pelsőczrő! 18-án 10 
óra 55 perckor, Feledről 12 óra 04 perc 
kor, Fülekről 13 órakor. Érkezés Buda
pestre 18 óra körül. — Visszatérés 
Budapesről március 20-án 1 órakor
éjfél után, érkezés Pelsőcre 9 óra körül 
reggel. Utazás ára, vagyis: vonatkölt
ség, biztosítás s a közös útlevél beszer
zési költsége Pelsőcről 98 korona, Fe
ledről 81 korona, Fülekről 75 korona. 
Jelentkezéseket folyó hó 12 ig elfogad 
s bővebb felvilágosítással szolgál min
den állomásfőnökség s a vasutigazgató- 
ság V/5 ügyosztálya Bratisiava.

Katonai lóvásárlás. A lópótlóbizott- 
ság zsolnai kirendeltsége vásárol kizá- 
lag csak hátas és hámos pótléklovakat 
és pedig:
március 3-án Pelsőcön . 1230 órakor,

„ 4-én Tornaiján . 8'— órakor,
„ 4-én Rimaszécsen 14'— órakor,
„ 5-én Feleden . . 8 — órakor,
„ 5-én R.-szombat. 13'30 órakor. 

Figyelmeztetjük az érdekelteket, hogy a 
kitűzött időben pontosan jelenjenek meg.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik szeretett jó feleségem, 

illetve édes jó anyánk elhunyta alkalmából 
mély fájdalmunkat szives részvétük kifejezé
sével enyhíteni igyekeztek s azoknak akik a 
végtisztességtételénél megjelentek, ezúton 
mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1933. március 10.
Stolcz Zsigmond

és gyermekei.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik szeretett jó apánk Senka 

József elhunyta alkalmából mélységes fájdal
munkat részvétükkel enyhíteni s a végtisz
tességen megjelenni szívesek voltak, ezúton 
mondunk hálás lélekkel őszinte köszönetét.

Rimaszombat, 1933, március 10.
Krémusz Ferenc

és családja.

Fcotball. Vasárnap, március 12-én, a 
losonczi Slávia kiváló csapata játszik 
Rimaszombatban barátságos mérkőzést 
a RPS ellen. A mérkőzés 3 órakor kez
dődik. — A RME szintén vasárnap ját- 
sza első barátságos mérkőzését Füleken 
a FTC ellen. Folyó hó 19 én lesz az 
évad első nemzetközi mérkőzése, mikor 
is a RME Északmagyarország kiváló 
játékerőt képviselő együttesét, a Bán
szállási TK.-t látja vendégül.

Birkózás. A RPS vezetősége ezúton 
is közli, hogy a birkózó alosztály ad
minisztratív intézőségét Petrusz Béla 
(Rimaszombat, Masaryk-tér 20.) vette át, 
s igy minden a birkózó szakosztályt 
érintő ügyekben nevezett készséggel 
szolgál felvilágosítással.

Meiérkeztek a tavaszi iío iw o Ie!
Öltönyök:

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

J Ó Z S A  A.
űri szabó. Rimaszombat, Gömöri-u. 17.

Filmszínház. Folyó hó 11-én és 12-én 
Bolváry Géza, a zseniális magyar rendező 
szuperfilmje, a „Nem kérdem ki vagy" 
kerül színre. Egy elszegényedett ifjú gróf 
elszegődik soffőrnek egy gazdag úrhoz, 
kinek unokahugával épp előző este is
merkedik meg. Midőn a fiatal asszony 
megtudja, hogy udvarlója csak soffőr, 
nagyon felháborodik, de a comói tó kör 
nyékére tett kirándulás meghozza a meg
oldást, ami azonban nem megy oly si
mán. A tarka jeleneteket nagyszerűen 
aláfesti Róbert Stolz fülbemászó zenéje. 
Főszereplők Liáné Haid és Gustav Frő'n- 
lich, a film legjobb alakja pedig Szőke 
Szakáll, kinek ragyogó humorán sokat 
kell nevetni.

Folyó hó 15-én „Egy éjszaka a Grand- 
hotelben" c. film kerül előadásra. Eg- 
gerth Márthával a főszerepben. Fritz 
Ebner, szegény, de életrevaló diák egy 
újságban meglátott női képbe szeret bele 
s véletlenül találkozik .a kép megleste-

I Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, március ll-én és 12-én 
világismert németül beszélő nagyfilm, amelyre Ét már ezren várnak :

Nem kérdem ki vagy
Fősz.: Liáné Haid, Gusztáv Frőlich, Szőke Szakái.

Szerdán, március 15-én németül beszélő és éneklő 
nagyfilm Paul Frank hasonnevű szinjátéka nyo
mán. E filmnek dalait mindnyájan fogják énekelni:

Egy éjszaka a Grandhotelben♦
Fősz.: Eggart Mártba, Ulrich Bettac, K. Gerron.

Csütörtökön, március !6-án első hangos film arab 
nyelven. Szerelmi dráma azon időből, mikor még 

Marokkóban pasák uralkodtak :

Marakes rózsája
Fősz.: Abd-El Krím, a felkelő rif-Kabilok vezető
jének testvére és egy gyönyörű marokkói szépség.

sitőjével Glayval, akihez különböző sze
repben igyekszik hozzáférni és mikorra 
célhoz érhetne, nagy bajba jut, mert az 
óriási cechet nincs miből fizetnie. Fatá
lis helyzetekbe jut, de Meyer barátja 
mentő angyalként siet segítségére s 
hapyhend a szerelem vége.

Folyó hó 16-án „Meluka—Marakes 
rózsája" kerül sorra, melynek érdekes
sége, hogy a főszerepet Abd El Krim 
testvére játsza. Ez az első keieti hangos 
film, mely a szerelem és gyűlölet lebi
lincselő regényét tárja elénk pompás 
jelenetekben s fényes kiállításban.

Betöréses lopás. Vakmerő betörők 
jártak folyó hó 10-én virradóra Laczkó 
János felsőpokorágyi gazdánál. A hely
zettel bizonyára ösmerős éjjeli látoga
tók a ház tetejét kibontották és elvittek 
amennyit el tudtak vinni a padláson 
függő két hizó füstölt húsából. A csend
őrség erélyesen nyomoz a vakmerő tol
vajok után.

Okmányhamisitó vásári árusok. A
legutóbbi országos vásár alkalmával a 
rimaszombati államrendőrség közegei 
gyanúsnak találták Lénárt György lo
sonci vásári árus iratait és losonci já
rási hivatal által kiállított italmérési en
gedélyen furcsa korrigálások nyomait 
fedezték fel. Az irat ellenőrzése során 
kiderült, hogy az italmérési engedély 
szeszes italokra nem terjed ki, Lénárték 
pedig minden vásár alkalmával szeszt 
is mértek s az italmérési engedélyt en
nek megfelelően házilag korrigálták. A 
hamisított engedélyt a rendőrség elko
bozta és Lénárték ellen az eljárást köz- 
okirathamisitás cimén megindította.

A levélposta kiadása vasárnapokon. 
A postaigazgatóság az összes posta- 
hivataloknál adatgyűjtést indított, hogy 
az egyszerű levélpostának vasárnapo
kon való kiadását újabb személyi és 
tárgyi kiadások nélkül be lehetne-e ve
zetni. Eddig a feleknek vasárnapokon 
csak a hírlapokat szolgáltatták ki. A 
levélpostának vasárnapokon való kiadá
sáért bizonyos dijat kellene fizetni és 
ezt valószinüleg csak a II. és III. osztá
lyú postahivataloknál hoznák be.

Lakat alá került áldetektiv. Fejes 
Béla bátkai gazdálkodónál a nyár fo
lyamán megjelent egy szimpatikus ki
nézésű fiatalember, aki állami detektiv- 
ként mutatkozott be és 500 korona ho
norárium ellenében vállalkozott arra, 
hogy Fejes lucernamag raktárának ki- 
fosztóit rövidesen kinyomozza. Ugyanez 
a detektív Szűcs Bálint jánosi gazdától 
500 koronát csikart ki azon a cimen, 
hogy ő mint detektív, olcsó sertésekhez 
fogja juttatni SzüC3Öt. Az áldetektiv ur 
természetesen becsapta megbízóit s mi
után ellene egész sereg hasonló ügyben 
érkezett be feljelentés, körözni kezdték 
és a csendőrök Konszky István 25 éves, 
meleghegyi születésű, állástalan fiatal
ember személyében rövidesen kézre is 
kerítették. — Átadták az államügyész
ségnek.

Hurokra került padiásfosztogaíók.
Martinecz János gatyáspusztai gazdál
kodó bezárt padlásáról az utóbbi he
tekben rohamosan kezdett tünedezni a 
felhalmozott csöves tengeri, a legébe- 
rebb felügyelet dacára sem sikerült 
azonban rájönni, hogy hová is tűnik 
tulajdonképpen a féltve őrzött kukorica
készlet, mig végre a napokban Szkokan 
Béla 24 éves pásztor és László nevű 
öccse személyében a csendőrök hurokra 
kerítették a tetteseket. Mindkét kukuri- 
catolvaj bevallotta tettét. Az eljárás 
megindult ellenük.
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A furfangos cigány becsapta a 
nyugdíjintézetet. Radics János rimako- 
kovai cigány, mint hadirokkant rendes 
nyugdijat húzott az országos nyugdíj
intézettől nemcsak a maga személyét 
illetőleg, hanem Júlia nevű gyermeke 
után is, aki tizenhárom évvel ezelőt szü
letett. A nyugdíjüggyel egészen a múlt 
évi revízióig semmi baj nem volt, ami
kor azonban a nyugdíjintézet a kiskorú 
keresztlevelének bemutatását kezdte kö
vetelni, kisült, hogy Júlia nevű gyermeke 
egyáltalában nincs Radics barátunknak, 
aki a kellemetlen helyzetből úgy igye
kezett kiszabadulni, hogy egyik névro
konának Karolina nevű leánygyermekét 
igazoló keresztlevelet megfelelően „át
alakította” és a hamisított iratot terjesz
tette föl a nyugdíjintézetnek, ahol a tur
pisságot természetesen azonnal felfedez
ték s Radics ellen nemcsak büntetőfel
jelentést tettek, hanem addig is, mig a 
bünper lezajlik, beszüntették nyugdij- 
járulékának folyósítását s addig a fur
fangos cigány nem kap nyugdijat, amig 
a nem létező gyermek után tizenhárom 
éven keresztül jogtalanul felszedett pót
lékok nem amortizálódnak.

Felrobbant a film előadás közben 
a tiszolezi moziban. A tiszolezi Szokol- 
egylet mozijában a napokban előadás 
közben felrobbant egy tekercs film és 
nagy pánikot idézett elő a közönség 
soraiban, szerencsére hat méter film 
feláldozásával sikerült minden további 
bajnak elejét venni s így a filmszakadás 
következtében bekövetkezett robbanás
nak következményei nem lettek, csak 
az előadást kellett abbahagyni, mert a 
vetítőgép és felszerelése alaposan meg
rongálódott. Limmer Rudolf operatőrnek 
és Kuchta Frigyes szerelőnek jelenték
telen sérüléseken és két téiikabátjuk- 
nak megpörkölődésén kívül semmi ba
juk nem lett.

Az abafalai csempész indcidens har
madik áldozata is kiszenvedett. Je
lentettük lapunk legutolsó számában, 
hogy múlt pénteken a kora hajnali órák
ban Abafala község határában a cseh
szlovák vámőrök sortüzet adtak le a 
putnoki vásárról Sajószentkirály irányá
ban hazatérőben lévő mintegy 60—70 
civiltársaságra, amely részben hivatásos 
csempészekből, részben pedig környék
beli munkanélküliekből állott, akik pár 
koronácskájukkal magyar területen jár
tak olcsó élelmiszer után. A sortüz kö
vetkeztében Ligárt Jolán és Varga László 
sajószentkirályi lakosok a helyszínen 
kiszenvedtek, Fükő Károly ugyancsak 
sajószentkirályi lakos baltérde fölött 
szenvedett sérülést a Manlicher golyótól, 
Lazok György méhi községbeli cigányt 
pedig lapockáján, menekülés közben érte 
a határvámőrök lövése s bár azonnal 
beszállították a rimaszombati kórházba, 
egy heti kínlódás után ő is belehalt sé
rüléseibe. Az áldozatok száma ekként 
háromra emelkedett. Az első jelentések 
szerint a véres kimenetelű sortiizre az 
szolgáltatott okot, hogy a 60—70 főnyi 
civiltársaság a négy tagú őrjárat fel
szólítására nemcsak nem állt meg, ha
nem erőszakoskodni kezdett és rátámadt 
volna a fegyveres vámőrökre, akik kény
szerhelyzetükben előbb négy lövést a 
levegőbe adtak le, majd mikor a riasztó 
lövéseknek sem lett foganatjuk, nyolc 
golyót közvetlen közelből belelőttek a 
védtelen emberekbe. Ezzel szemben a 
vizsgálat megállapította, hogy semmiféle 
verekedés az állítólagos csempészek és 
vámőrök között nem volt, sőt a riasztó 
lövések után a társaság tagjai közül 
többen kérlelni kezdték a vámőröket, 
hogy ne bántsák őket, mert hiszen semmi 
rosszban nem törik fejüket és ha kell, 
fogják el inkább őket és zárják el akár 
egy esztendőre is, csak az életüket kí
méljék, mert az éhség és a nyomor 
kényszeritette őket, hogy a magyar te
rületen szerezzenek maguknak élelmi
szereket, amit az itteni árak harmadáért 
tudnak odaát megvásárolni. Az tény, 
hogy többen az általános zavart és sö
tétséget felhasználva futásban kerestek 
menedéket és sikerült is magyar terü
letre épségben visszajutniok, többen a 
a menekülés közben azonban kisebb- 
nagyobb sérüléseket szenvedtek s a kór
házban elhunyt Lazok nevű cigány is 
menekülés közben kapta lapockájába a 
halálos golyót. A szemtanuk állítása 
szerint a sortüzet semmiféle provokáció 
nem előzte meg s igy teljesen érthetet
len, hogy a hetven főnyi csoporttal szem

ben miért került fegyverhasználatra a 
sor. A vizsgálatnak ez a része még ma 
sincs lezárva s igy valószínű, hogy rö
videsen kiderül, hogy a sortüzre miért 
adott parancsot az őrjárat vezetője. Mint 
ismeretes, a határzónában mindenütt a 
legélénkebb üzleti forgalom fejlődött ki 
az utóbbi hónapok alatt, amit a belföldi 
árak hihetetlenül magas nívója és a ha
társzéli lakosság elviselhetetlen nyomora 
csak jobban fokoz. A határvámőrségek 
kislétszámu legénysége képtelen ezzel 
a kétségtelenül illegitim üzleti tevékeny
séggel megbirkózni és idegfeszitő szol
gálatukra vezethető vissza, hogy adott 
esetekben elvesztik az idegeik fölötti 
uralmat és minden komoly jogcím nél
kül fegyvert használnak védtelen embe
rekkel szemben.

Kirándulás Olaszországba. Az ál
lamvasutak prágai igazgatósága a Cse- 
dok utazási irodával együtt népszerű 
kirándulást rendez április 8-án Olasz
országba. A tíznapos utazás ára teljes 
ellátással és vezetővel : III. osztály 1443 
korona, II. osztály 1713 korona, három 
tagú családoknak 100 korona enged
mény. -— Résztvevőink csehszlovák és 
német vezetővel megtekintik Velenczét, 
Bolognát, Pisát, Rómát, Nápolyt, Pom- 
peit és Firenzét. — Szlovenszkói részt
vevőink április 8-án 22 órakor csatla
koznak Bécsben a prágai kiránduló vo
nathoz és április 18-án délután érkez
nek vissza. — Az árban bennefoglalta- 
tik az utazás Bécstől és vissza Bécsig, 
látogatások és kirándulások költségei, 
elszállásolás, ellátás, az összes taksák, 
borravalók és kiszolgálás dija a pod- 
gyászoknak vonaton és a városokban 
való szállítási költsége és biztosítási 
dija — Résztvevőink kívánatra külön- 
szobát kaphatnak 125 korona, fürdő
szobával 225 korona ráfizetéssel. — Je
lentkezni lehet március 25-ig az összes 
állomásokon és a bratislavai vasutigaz- 
gatóságon „Referál vyletnych vlakov" 
osztályon, Kempelen utca 10. félemelet 
111. szám. — A jelentkezéskor 100 ko-; 
róna letét fizetendő. — Részletes infor
mációt ad a bratislavai vasutigazgatóság 
fenti osztálya.

IR O D A L O M
A „N em zeti K u ltu r a “,

a SzMKE tudományos folyóirata.
Megjelent a „Nemzeti Kultúra“, a szlo

venszkói kisebbségi magyarság tudomá
nyos folyóirata, olyan tartalommal, amely 
méltóképen reprezentálja az itteni tu
dományos életet. A magyar kisebbségi 
élet kulturális viszonyai közt abszolút 
értéket képvisel az uj folyóirat, melyben 
Jankovics Marcell dr. a kitűnő iró és a 
SzMKE országos elnöke ragyogó tollal 
irta meg az igazi nemzeti kultúra fér
fias és lenyűgöző erejű krédóját. Melich 
János egyetemi profeszor, Európa leg
nevesebb szlavistája és filológusa a jö
vevényszavak átvételének szabályait fog
lalja össze nagyvonalú cikkében. Takács 
Menyhért dr. prelátus-prépost, a tudós 
premonteri rendfőnök, a jövőbelátásról 
mond el érdekes tudnivalókat és ezek
kel szemben a kereszténység álláspont
ját szögezi le. Császár Elemér egyetemi 
professzor mélyen szántó essay-je Ma
dách és Az ember tragédiája megalko
tásának lelki motívumait boncolja és a 
remekbe szabott kis tanulmány megoldja 
a magyar irodalom hallgató szfmksz-ének 
sok titkát. Sziklay Ferenc dr. kulturrefe- 
rens, iró, a kisebbségi élet 'tudományos 
céljainak nyújtja reális és igaz kereszt- 
metszetét, amelynek gátlásain túl meg
nyílnak a tudományos törekvések érvé
nyesülésének távlatai. Karsai Ervin dr. 
volt főgimn. igazgató, bölcseleti iró, a 
tiszta logika problémájával foglalkozik 
a német Siwart és iskolájának megálla
pításai alapján nagy felkészültségre valló 
dolgozatában. Alapy Gyula dr. muzeum- 
igazgató a Vág alsócsallóközi jobbpart
ján feltárt lovasnomád sírokat ismerteti 
és megállapítja, hogy azok az azar kor
hoz tartoznak. Eddig Csallóközről azt 
hitték, hogy az csak a honfoglalás ko
rában népesedett be. Az utóbbi évek 
archaelogiai kutatásai ezt megdöntötték. 
Elhey Gyula dr. történetkutató a Vág 
völgyének és Nyitra-megye északi ré
szének régi kastélyainak történetéhez 
szolgáltat levéltári kutatásokon alapuló 
és széleskörű érdeklődésre számot tartó 
kortörténeti adatokat. A dolgozatok so

rát Pécsi Gusztáv dr. volt teológiai ta
náré és kitűnő fizikusé zárja be, aki 
Michelson chicagói csillagász kísérleté
vel foglalkozik, melyre Einstein alapította 
elméletét és a kísérlet alapvető hibáira 
mutat rá. Az Adattár-bán Haiczl Kál
mán dr. a jeles történetiró közli Rákóczi 
Pál országbíró özvegyének hagyatéki 
leltárát Hrussó és kistapolcsány várai
ból. A mívelődéstörténeti szempontból 
oly érdekes adalék bemutatja egy XVII. 
századi főúri háztartás nagy kincseit. 
Ethey Gyula Petőfi Sándor családjáról 
nyújt uj adalékot, majd egy gyönyörű 
magyarsággal irt imádságot olvasunk 
1616 ból. Az irodalom rovatban a szer
kesztő megemlékezik Takáts Sándor, a 
nagynevű történetíró és Péter Mihály 
református püspök és iró elhunytéról, 
aki szintén tagja volt a SzMKE tudó 
mányos szakosztályának, ezeken kivid 
több bírálatot olvasunk. A dús tartalmú 
és nívós füzet határainkon innen és túl 
is méltán kelt feltűnést és szerkesztője 
Alapy Gyula dr., a SzMKE főtitkára a 
legnagyobb elismerésre tarthat számot. 
A folyóirat négyszer jelenik meg egy 
évben és előfizetési ára 40 K., könyv
táraknak 30 K. Megrendelhető a kiadó- 
hivatalnál (Komárno-Komárorn, Kultúr
palota 6) és a Spitzer- féle könyves
boltban.

A szerkesztésért és kiadásért telelés:
R ábely  K ároly  laptulajdonos.

Uj bőrkeres ked és.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

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

B Ő R K E R E S K E D É S T
nyitottam, tartok raktáron elsőrendű tal
pakat, felsőbőrök és cipész kellékeket, 
mit nagyon olcsó árak mellett hozok 
forgalomba. — A n. é. közönség szives 
pártfogását kéri: N A G Y  E M IL .

Értesítés.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni 

a n. é. közönséget, hogy az elismert jó 
hírnévnek örvendő SZOYKA áruház

rövidáru és kézimunka osztályát,
valamint a hitrszőelcnyomdát saját ke
zelésbe vettem át és azt a legmodernebb 
kivánalmaknak megfelelően felszerelve 
az eddigi helységben, saját nevem alatt 
tovább vezetem. — Abban a reményben, 
hogy szerencsém lesz a n. é. közönség 
szives támogatását újabb vállalkozásom
nak megnyerni, kérem minél gyakoribb 
látogatásaikat és vagyok 
teljes tisztelettel : KERCSIK LÁSZLÓ.

Czipőt mérték után
8 9  K c-tó l

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

Hagy Miklós
Rimaszombat Tompa-utcza 29. szám.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

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

m é sz á ro s -  és hentesüzle tet
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 LAJOS
mészáros és hentes.

á p r ilis  1-tő l k iadó.
Ferenczy utca 3. Ferenczy utca 3.

Dúsán, posta Rimaszombat,
egy újonnan épült ház 1330—50 négy
szögöl belsőséggel 1933. március 19-én 
szabadkézből készpénz ellenében el 
adó. A ház áll : 1 üzlet-, 1 mészárszék 
és 1 korcsmahelyiségből és ezek be
rendezéséből, 1 konyha és 1 szobából, 
istáiéból, kuglizóbő! és mellékhelyisé
gekből. A községben konkurrencia men
tes. Érdeklődni lehetG anovsky And
rás starostánál Dúsán, p. Rimaszombat.

Emeletes üzlethez
lakásokkal a Masaryk-iéren, 
mellette magas földszintes ház 
szép lakással, jutányos áron 
k előnyös feltételek mellett i

f f E L A D Ó Í
Czim : e lap kiadóhivatalában.

Egy modern rövid

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

Cim a kiadóhivatalban megtudható.

Különbejáratú bútorozott
utczaí szoba

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

Építkezési telek
eladó kitűnő fekvéssel, közel a 
vasutállomáshe. — Bővebbet : Ri
maszombat. Losonczi-utcza 23. 

sz. alatt. (Bent az udvarban.)

FOTO-u j donság!
V o i g t  l á n d e r  t ü k ö r ,
reflex kam ara  és egyéb 
foto - cikkek ju tá n y o sá n  

beszerezhetők

a Bokor-drogériában.
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-küiön is kiadó. — Azonkívül 
Kispást-tér 4 sz. alatt különbejáratú bú
torozott szoba két személy részére kiadó. 
Ugyanitt olcsó árban, jó házi koszt 
kapható. Tisztelettel:

SOLAICS PREDISZLÁVNÉ.
sm

W *  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 ia d ó h iv a ta lb a n

1000 □  ö l belsőség
építkezésre igen alkalmas, 
gyümölcsfákkal beültetve, 

szabad kézből eladó. " W
Cim: megtudható e lap kiadóhivatalában.

AUTÓ-, motorkerékpár-, traktor 
3 r  és benzinmotorjának

g e n e r á l-j  a v i t á s á t ,  
toen gercsiszo lást stb .

SERES és DUDA-nál
(Central-Garage Tornaija).

a TATRA automobil-gyár h i v a t a l o s  
javítóműhelyében eszközölje 1 

Alkatrészek : gyári áron.
Precíz munka : jutányos áron. 

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

Kérjen árajánlatot.
Rimaszombat, 1933. Nyomatott R& bely K á ro ly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


