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A kormány teendői
ugyancsak fölszaporodtak, az ál
lamkormányzat gondjai tetemesen^ 
megnövekedtek.

A zilált külpolitikai helyzet labi 
rintusából való kijutás küzdelmes 
nehézsége mellett a belpolitikai 
teendők is fokozottabb tevékeny-! 
séget igényelnek, hogy elkerültes- 
senek azok a veszedelmek, melyek 
a g azdaság i  összeomlással fenye
getnek, a még mindig megoldatlan 
gazdasági  válság folyományaként.

A nemzetgyűlés kedden megnyílt 
tavaszi ülésszakán a kormány első
sorban éppen ezért a gazdasági 
te rmészetű törvényjavaslatokat nyúj
totta be, a szelvényadó és egyéb 
kamatozó értékpapírok kamatlábá
nak leszállításáról és az úgyneve
zett munkakölcsönről szóló törvény- 
javaslat alakjában.

Ezekkel  a törvényjavaslatokkal 
a ko rm ány  kedvező kiindulási pon
tot akar b’ztositani a beruházásokra 
fordítandó munkakölcsön eredmé
nyes k i í r á sá ra  s a jegyzési kedv 
előmozdí tását  célozza az az intéz
kedés, h o g y  a kölcsönnel egy meg
határozott  mértékben az 1930. évig 
fennálló adóhátrálékok egyrészét 
törleszteni is lehet. A munkaköl
csön jegyzésére senkit nem kény
szerítenek, az előnyök biztosításá
val akarják a közönség bizalmát 
erre megnyerni. Hogy a mai nagy 
pénztelenség,  a tőke teljes elzár- 
kózot tsága és bizalmatlansága ide
jében mennyiben fog ez sikerülni, 
milyen eredménnyel fog járni, kiszá- I 
miíhatatlan, megjósolhatatlan, vér
mes reményekkel semmiesetre sem 
kecsegtető,  főleg akkor, ha tudjuk, 
hogy az előirányzott beruházásokra 
vonatkozó összes szükséglet meg- i 
haladja az öt milliárd Kc-t.

A szelvényadóval az állampapi-! 
rok kamatozását és az általános 
k am a t lá b n ak  5 százalékban va ló1 
á l landósí tásá t  akarja a kormány 
elérni.

Ezen törvényjavaslat a tőkések 
elleni offenziva. É s pedig azon tő
kések ellen, akiknek a szelvények-: 
bői folyó bevételük nem az egye
düli jövedelmük s akik a gazdasági 
válság enyhítésére eddig még sem
miféle áldozatot nem hoztak. K ér-  j 
déses  azonban, miként fogják tudni 
ezeket  a tőkéseket eredményesen 
fölfedezni a cél érdekében akkor, 
mikor a szelvényekből folyó jöve
delem ma, az értékpapírok kere- 
set lensége miatt ugyancsak mini
mális.

A pénzügyi kormányzat terén 
mutatkozó nagy nehézségeket a ki
adások növekedése s nem a bevé
telek csökkenése okozza. Hogy az 
igy megbillent államháztartási mér

leget ezekkel a javaslatokkal sike
rül-e egyensúlyba hozni és tartani 
akkor, amikor a kiadások csök
kentésére alig tesznek valamit, a! 
hadügyi tárcát tetemesen növelik, j 
a földhivatal megcsökkent sőt meg- j 
szünőben lévő munkájának elvég
zésére még mindig több ezer tiszt
viselőt tartanak, a máshonnét jött 
tisztviselők működési pótlékát in
dokolatlanul továbbra is fizetik, a 
külügyi reprezentációs költségekkel 
egyenesen bőmarkuskodnak, — va
lóban nagyon-nagyon kétséges és 
alighanem csak arra való, hogy e 
téren az eredménytelen kisérletezé-! 
sek száma egy-kettővel ismét meg- 
szaporitassék.

A  rádióról, mely 
átokká is válhat.

Századunk joggal megérdemli a tech
nika százada elnevezést, mert korunk 
technikai haladása valóban szédületes 
s alig ismer lehetetlenséget. Ha csak i 
az utolsó pár évtized eredményeit te
kintjük, csodálkoznunk kell a bámulatos 
sikereken. A repülőgép, kinő, hangosfilm, 
rádió mindmegannyi modern csoda. Ki 
hitte volna ezt, csak egy emberöltővel 
ezelőtt ?

Ami akkor még álom volt, az ma már 
élő valóság, mindnyájunk közös kincse. 
S ha a technika ezen csodáit az ember 
mind nemes és hasznos célok szolgála
tába állítaná, mennyivel boldogabbak 
és jobbak lehetnénk, mint igy vagyunk. 
De sajnos, alig lát napvilágot egy-egy 
találmány, az önző, gonosz ember mind
járt azon töri a fejét, hogyan állíthatná 
azt a rombolás, a pusztítás szolgálatába 
s igy,- ami áldás lehetne rá nézve, az 
csakhamar csapásává válik. A repülő
gép, mely emberek és gazdasági javak 
szállítása helyett bombákat emel a ma
gasba, hogy ezrek és ezrek életét oltsa; 
ki, a dinamit, mely sziklák repeszlése 
helyett hatalmas épületeket dönt romba 
pillanatok alatt, már átok az emberi-; 
ségre nézve. A nyomtatott betű, mely
nek hivatása a tudás és felvilágosítás; 
terjesztése, megmérgezi sokszor az em
berek, nemzetek lelkét s ellenségekként 
állítja csatasorba egymás ellen a külön
ben jámbor tömegeket, melyek sohasem 
veszik észre, hogy vak eszközeivé lettek j 
az önzésnek és gonoszságnak.

Hasonlóképen vagyunk a modern 
technika legcsodálatosabb vívmányával, 
a rádióval, amely nemcsak egyesíthet, 
nemcsak szeretetet, megértést, de szét
húzást, gyűlöletet is kelthet, aszerint 
hogy kik és milyen célok szolgálatába 
áilitják. Beszéljünk most csak szűk he
lyi vonatkozásban. Mi teheti ily érte
lemben a rádiót áldás helyett átokká? 
Megint csak az emberi önzés és korlá
toltság ! Hogyan? ügy, ha nem tudja 
helyesen és okosan használni a gaz
dája. Nappali, vagy esti sétáid közben 
igen sok ablakon keresztül hallhatsz 
radióhangot kiszűrődni, kedves olvasóm, 
mely már annyira megszokottá vált, 
hogy nem is nagyon veszed észre. De 
néha-néha mégis megüti füledet egy-egy 
disszonáns, torzított hang, melyet egy 
helytelenül kezelt, túlságosan felerősí
tett rádió bocsát ki magából úgy, hogy 
még az ablak is megrezeg belé. Ilyen

kor megállsz egy pillanatra, hogy tény
leg jól hallasz-e s utána fejedet csó
válva csodálkozol, hogy igy is lehet rá
diót kezelni, illetőleg élvezni.

Ugy-e egy kicsikét megbotránkozol 
magadban, ha ilyent tapasztalsz? Pedig 
csak néha hallod ezt s akkor is csak 
futólag. Mit szólnál hozzá akkor, ha az 
ilyen rádiótulajdonos szomszédságában, 
vagy pláne vele egy házban laknál s 
nappal és este, sokszor fél éjszakákon 
keresztül ki volnál téve ennek a lélek
emelő élvezetnek ? Nem toporzékolnál 
néha s nem kivánnád-e a pokol fene
kére a rádiót gazdájával egyetemben? 
Sejted ugy-e már, mit akarok mondani? 
Vagy ha még sem értenéd, világosab
ban megmondom, hogy mi teheti a rá
diót áldás helyett átokká. Az, ha mér
téktelen rádiózásoddal zaklatod nemcsak 
hozzádtartozóidat, de szomszédaidat, 
embertársaidat is. Az, ha rádiózó szen
vedélyedben megfeledkeeel arról, hogy 
rajtad kívül más is van a világon, ki
nek nappali, illetőleg éjjeli nyugalma 
ezerszer fontosabb, mint a te rádiód 
torz hangzavara. Vagy az, ha csak este 
jut eszedbe, úgy 11 óra felé, hogy jó 
volna egy kicsit rádiózni s akkor zen- 
ditesz rá teljes hangerősséggel valami 
kínos jazz-zenére, összes szomszédaid 
legnagyobb lelki gyönyörűségére, akik 
a napi munkától kifáradva, nemrég tér
tek pihenőre. Így lehet átokká a rádió, 
kedves testvérem, de jegyezzük meg 
mindjárt, hogy csak a kíméletlen, korlá
tolt ember kezében, aki nem tudja, hogy 
meddig mehet el kedvteléseiben.

Mihez tartsuk tehát magunkat, kér
dezhetné valaki. Elárulom azt is a gyen
gébbek kedvéért. Rádiózó ki magadat, 
kedves testvérem, nappal, vagy este 10 
óráig. Középeurópai fogalmak szerint 
ez az az időpont, amikor a szolid éle
tet élő normális ember aludni szokott 
menni. Eddig szólhat, vagy ha a dob
hártyád úgy kívánja, bömbölhet is a 
rádiód, de azután csendesülj el, mert 
az éjjel a pihenés ideje. Ne légy éjjeli 
csendháborító ! Még ha külön házban 
lakói, akkor is szomszédaid iránti köte
lességed, hogy este 10 óra után, ha 
hangszóróval rádiózol, becsukd ablako
dat, mert azt csak nem kívánhatod, hogy 
szép nyári éjszakákon, mikor szeret az 
ember nyitott ablak mellett aludni, a 
szomszédok csukják be ablakaikat s 
fosszák meg magukat a friss, üdítő éj
szakai levegőtől. Ha pedig nincsenek 
millióid és külön palotád s sorsod arra 
kárhoztatott, hogy bérházban lakjál má
sokkal együtt, akkor még inkább köte
lességed tekintettel lenni a többi la
kókra, mert az a bérház az összes lakók 
közös vára, melyben egyformán fizet 
mindenki s ennek ellenében csendet kö
vetelhet a maga számára.

Este 10 óra után tehát, ha még min
dig nem teltél be a gyönyörűséggel, 
élvezd a rádiódat fejhallgatóval, vagy 
halkitsd le annyira, hogy annak hang
jai lakásod falán át ne hatoljanak s 
senkinek éjjeli nyugalmát ne háborítsák. 
A jóérzés és emberség is ezt kívánja. 
Mert ha erről megfeledkezel, akkor a 
ház többi lakója számára átokká lesz a 
rádiód s megérdemled a rosszaié meg
jegyzéseket, hangos tiltakozásokat azok 
részéről, akiket nem hagysz pihenni. 
Szívleld meg hát észrevételeimet, ked
ves rádiózó s ne magyarázd egyoldalúan 
a házjogot, melynek védelme csak ad
dig terjtdhet ki rád, amig szórakozásod 
nem sérti mások jogait!!

Ezt ajánlja neked . . . . . . .J egy regi rádiózó.

Riport a cigánybálról 
és szinielőadásról.

Egy kedves, — a maga primitívségé
ben is nekünk végtelen kedves — esté
ben volt részünk március 11-én (szom
baton) este a Tátra szálló nagytermé
ben, ahol is a mi dolgozó cigányaink, 
meglepő rátermettséggel és játékkész
séggel hozták elénk a „Nótás Kata" 
népszínművet Győry Vilmostól.

Először is legyen szabad nekem, a mi 
fáradhatatlan, aranyos kedélyű Pásztor 
Pali bátyánkat említenem, aki a darabot 
rendezte és tanította. Aki oly hosszú 
időn keresztül, lankadatlan lelkesedés
sel, soha eléggé nem honorálható sze
retettel vitte a zászlót a mi kis műked
velő csoportjaink előtt. Adja az Isten — 
és áldja is meg — hogy még sokáig 
lássuk őt körünkben, a nemes ügy szol
gálatában.

Egy fájdalmunk volt azon a szép es
tén. A magyar dolgozó cigányság ne
mes kulturmozdulását és a fáradságos, 
precíz tanítás nehéz munkáját nem mél
tányolta, nem pártolta a mi publiku
munk eléggé. Igaz, hogy nagy hiba tör
tént : az est sehogy sem volt bereklami- 
rozva. Sem korai plakátokkal, sem más 
utón, s igy történt aztán, hogy az érde
kes estét nem telt ház nézte végig.

Tafán nem volt még idő, amikor a 
kultúrának erre a pazar, szinpompás 
virágára: a színművészeire, nagyobb
szükség lett volna ! A színjáték a leg
kellemesebb formában ápolja a nemzeti 
érzést. Mindenképpen komoly kultur- 
missziót teljesít. Annak a kedves esté
nek a varázsa felfrissítette a fáradt, er
nyedt lelkeket. A szivünk meleg szere- 
tetével, megértésével adózunk nekik, az 
ő nemes fáradozásukért.

Ma minden magyar megmozdulást, 
minden kicsi magyar nótát, minden élet
jelt, élniakardst szeretettel, megértéssel, 
támogatással kell fogadnunk!... Erköl
csi és anyagi támogatással. Meg kell 
értenünk a fajunk hivó szavát, ha élni 
akarunk ! Jönni kell, erőnkön felül kell 
áldoznunk utólsó erőnket és utolsó fil
lérünket oda kell hurcolnunk a magyar 
kultúra: a magyar imádság zsámolyához!... 
Szeretni és áldozni kell!... Akkor van 
jogunk és okunk remélni, Istenben és 
a jövőben !

És most még csak pár szót a kedves 
vadvirágokról. A szereplőkről. Tisztán, 
csengőn hullott a szó, a dal ajkukról. 
Milyen otthonosan, mondhatjuk rutino
san mozogtak a dobogón. Mintha bi
zony gyakran éreznék a talpuk alatt.

Most láttuk csak, hogy mennyi erőt, 
szépséget rejteget a mi kis magyar 
„Sereg“-ünk. A maguk primitív, elha
gyott életnívójuk mellett is mennyi kul- 
turérzékröl és intelligenciáról tanúskod
tak. A főszereplő, a Nótás Kata, vára
kozáson felül jó volt. Az üde, hajlékony 
hanganyagát pedig egyenesen csodál
tuk. Kitűnő volt a Postás figurája. A 
vén Boszorkány nehéz, de hű alakítása. 
A kincses Varga Tamás karakteres ős
magyar beállítása. A kedves, finom 
Julcsa játéka. A csősz, a falu dobosa, a 
legények, a leányok, a zenészek mind, 
mind várakozáson felül jók, kedvesek 
voltak. A szinielőadás után táncmulat
ság volt a késő reggeli órákig.

Fiilepné.
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Uj útak a világ- 
társadalomban .

Az általános válság, a nyomor, a 
leszegényedés és másfelől pedig az 
egymással való nemtörődés olyan 
mérveket öltött, amelyekből egy
előre semmiféle kiutat nem látunk 
mi, kisemberek, de nem látnak 
azok sem, akik állandóan ígéretek 
csalóka aranyfüsíjévei biztatnak 
bennünket, de akik magukban be
vallják, hogy mesterségesen a nap
fényt falra festeni még nem jelent 
hajnalhasadást.

Elmélkedjünk csak kissé erről a 
helyzetről, de nem a politikus sok
szor szédítő frázistömkelegének 
alapján, sem pedig a mindent fe
ketére festők apatikus nézetével, 
hanem a gondolkodó ember követ
keztetésével :

1. Társadalmunk bizonyos dog
mákra épült, de mi általános és 
egyetemes nihilizmusba estünk — 
mondják a jelenkor prófétái. Azon
ban : nem állhat fenn társadalmi 
rend bizonyos elfogadott dogmák 
és általánosan begyökerezett felfo
gások nélkül. A társadalom hitének, 
Tudatának és ideáljának egyensú
lyában él. Nekünk ma — nagy ál
talánosságban — nincsenek ilyen 
elfogadott dogmáink, sem politiká
ban, sem gazdasági felfogásokban, 
sem a társadalom megítélésében. 
Kételkedünk mindenben, még a ké
telyeinkben is. Ennek az egyen
súlynak a híjján a társadalom dü
löngél és nagy meglepetések elé 
kerülhet a legelső komoly nehéz
ségnél. Ez a társadalom semmit 
sem akar és az ilyen rend nagyobb 
katasztrófába kerülhet, mint az olyan,: 
amely veszedelmes dolgokat akar, 
de akar.

2. A mai rend élére állított pol
gári osztály nem hisz többet ren
deltetésében. A hitetlen osztályok

pedig el vannak Ítélve. A francia 
nemesség csak akkor bukott el, a 
mikor mulatni kezdett saját privi
légiumain és voltaireánusabb lett 
magánál Voltaire-néi. Az uralkodó 
osztály saját gyengeségén bukik 
el, nem az ellenséges osztály ere
jén. Ma polgári rendben élünk, de 
teljesen ellenkező világnézetben.

3. A felfedezések, a nagyíerme- 
lés lendületében az emberiség meg
szerette az életet. A világ alapjá
ban ma optimista. Soha nem ismert 
mohóságban mélyíti és gondozza 
ézt a földi életet. Ezzel szemben 
az egész világon pesszimista hitek 
vannak elterjedve. Mintha ezek is 
úgy keletkeztek volna, mint a val
lások általában, a nyomor, a tudat
lanság és a terror korszakaiban, 
amikor az élet önmagában szeren
csétlenség volt és egyetlen ideál a 
vallás erkölcsi, felemelő magassá
gában keresni nemcsak az emberit, 
de legelsősorban a lélek felemel
kedését, keresni rendületlenül hitet 
és élni a reménnyel.

4. Az emberiség egyenlő értékre 
akarja emelni a munkát a tőkével. 
Az egész világ, beleértve a pol
gári osztályt is, emberies és mél
tányos szocializmust kíván. És 
mégis a durva kapitalizmus mód
szerével dolgoznak, a tőke heves 
harcban áll a munkával, a bérmun
kás és az alkalmazott társadalmi 
veszedelmet jelent azok előtt a bi
zonyosak előtt, akik nem törődnek 
azzal, hogy a tőke begubózása 
folytán óriási tömegek éheznek, a 
család kenyérért kiált, a tőke pedig 
oly kíméletlen, hogy nagy és hideg 
elzárkozotísága mellett a saját él
tető gyökereit is hidegvérrel pusz 
titja. A polgári osztály pedig foko
zatosan sülyed a volt arisztokrácia 
kirívó fogyatékosságaiban, de elő
nyeit nem veszi át.

5. A világháború borzalmaiból!

hatalmas békevágy kelt életre em
berek és népek között. Mindenki 
hisz a pacifista elméletben, de a 
fennálló szerkezetek ma is tisztán 
háborúsak, minden harcban álló 
érdek végsorban háborúra van be
állítva.

6. A világban készen él egy uj 
igazságosság eszménye és ezt csak 
az ingyenes gyors és tárgyilagos 
formákhoz nem kötött igazságszol
gáltatás tudná megvalósítani. Ennek 
ellenére az igazságszolgáltatás nagy 
általánosságban rutinból és alak
szerűségekből áll, amelyek kihoz
zák a sodrából a mai ember jog
érzetét. Ez a milliomosok és betü- 
rágók igazságszolgáltatása (egye
nesen igy írja Dobrescu, Bukarest 
főpolgármestere), egyik része a 
gazdasági berendezkedésnek és nin
csen semmi köze az egyébként 
szükségletté vált magasabbrandü 
erkölcshöz.

7. Társadalmi igazság, az egyéni 
érdem megbecsülése, egyenlőség 
— ezek volnának ideáljaink. Emel
lett tovább élnek a különböző elő
ítéletek, a rokonsági és politikai 
előnyök, mindaz, ami kigúnyolása 
az egyéni érdem és érték érvénye
sülésének. Megszűntek a jogi pri 
vilégiumok, de átalakultak helyzeti 
privilégiumokká és ezek sokkal 
számosabbak és gyűlöletesebbek a 
régieknél.

8. Drága és költséges termelési 
szervezetük van az elszegényedett 
fogyasztóknak ebben a lenyomoro- 
dott világban Csaknem az egész 
világ egyenlővé vált az általános 
és teljes leszegényedésben. És a 
társadalmi előítélet mégis folytatja 
a fényűzésre beállított termelést, a 
gazdag fogyasztók világából ránk
hagyott örökséget. Hogy a magas 
árakat fenntarthassa, megszükiti a 
termelést, sokszor annak teljes ösz- 
szerombolásáig. Most, mikor a vi - j

A legközelebbi falu jó félórányira a 
zegzugos völgyek kiszélesedett alján 
fekszik. Ha a vadőrnek valamire szük
sége volt, ebbe a faluba kellett lebal
lagnia. Tudta azonban, hogy a falu 
népe között nem valami nagy népsze
rűség övezi, azért fegyver nélkül soha 
sem ment bevásárlásokra. Már harma
dik hónapja lakott Kopácsnón, amikor 
fiai : Antal és Ferenc szintén lekivárr- 
koztak a faluba. Antal 20, Ferenc 23 
éves legények. Márton gazda egy-egy 
futóra töltött puskát akasztott a vál 
lukra, maga pedig manlichert vett és 
vidám pipaszővai gyönyörködtek a ri
gók harsány füttyében, a harkályok ko- 
pácsolásában, mig a kanyargó utón le 
ereszkedtek Erdőközre.

A korcsma udvarán leültek a cölö
pökre tákoit asztal mellé és sört kértek. 
A szemben lévő ház kerítésén egy 
almaképü lány mosolygott a legények 
felé, gonoszul, csábítóan, nem lehetett 
elérteni a gondolatát. Antal, a kisebbik 
fiú oda bátorkodik, illendően köszön és 
beszélgetni kezd vele, azonban nem 
sokra mennek egymással, nem értik 
egymás nyelvét és csak a szemük dé- 
vajsága incselkedik fiatal szivükkel. — 
Amint aztán Antal mosolyogva elköszön 
és visszafordul apjához, feltűnik neki 
egy darócruhás ember, amint a Fabova 
felé hajió oldalon esős igyekezettel ka
paszkodik felfelé. Azt is látja, hogy a 
kabátja alól valami ismerős tárgy áll 
ki. Sietve figyelmezteti édesapját. Az 
öreg odairányitja a távcsövét: ugyanaz 
a vadorzó, akivel három hónapja talál
kozott a patak mellett. A puska csöve 
kiáll a szőrkabát alól. Rákiált, de az 
nem hallja, hiszen jó messze jár. A 
vadőrt elönti az indulat, felkapja man- 
licherét : durr! A golyó az ember előtt 
porzik. Nem is akarta meglőni, csak 
visszaijeszteni. Durr, a második, a har
madik lövés, az ember őrült futással 
igyekezik oldalt, mig el nem fedik a 
bokrok.

Jó szerencse, hogy a három vadász
nál mindegyiknél volt puska, különben

lág éhenvesz és munka nélkül áll.
9. A modern erkölcs isteníti a 

munkát, elitéli a tétlenséget. Ugyan
akkor a munkanélküliség ott tart, 
hogy rövidesen általánossá válik. 
Ahogy szegényedik a fogyasztó, 
úgy csökken a fogyasztás. Ahogy 
a fogyasztás apad, úgy nő a mun
kanélküliség. Drága termelés, sze
gény fogyasztó — ez a munkanél
küliség. A munkanélküliséggel a 
polgári társadalom maga éhségre 
Ítéli és felzúdulásra készteti saját 
tömegeit. A modern társadalom 
megalapította a munkanélküliség 
éhséghadait.

10. Van társadalomtudományunk 
és vannak kiváló szociológusaink. 
És mégis az u. n. „szakemberek11 
tiszteletének előfeltételei között 
élünk, tőlük várjuk civilizációnk 
átszervezését. De ezek a szakem
berek csak arra valók, hogy vert 
utakon vigyék tovább az emberi
séget, nem arra, hogy uj ösvényt 
nyissanak számára. „A legtökéle
tesebb specialista az állat" — mond
ja Dervay — mert rutinban és ösz
tönben felülmúlja az első embert 
és ezért pusztul bele a legelső uj 
életfordulatba.

A civilizáció uj irányait a szo
ciológusoknak kellene tanulmányoz
nak, csak ők foganhatnak uj vi
lágképet, ők adhatják az uj társa
dalom uj szerkezetét és irányát, 
amely egyenesben és természete
sen a békében is vezet. A világot 
nem lehet átváltoztatni a specialis
ták naiv tanításaival.

Olyan ingatag az egyensúly ezek 
között az ellenmondások között, 
hogy a legelső erőpróbánál meg- 
bomolnak, ha nincs mögöttük a 
lélek és az erkölcsi világrend kellő 
erősségű alapja. Ezért: újítani nem 
hebehurgyán, de mérsékelten, épí
teni, de nem rombolni, a társadal- 

! mát megerősíteni, de nem anyagi.

alig hagyták volna el a falut saját lá
bukon. Mert a vadorzó annak az alma
képü leánynak az apja volt, aki a ve
szedelmet látva, fellármázta az utcát.

A kopácsnói völgy torkolatánál két 
süveg alakú szikla ágaskodik ki a mál
na-rengetegből. Úgy állanak ott, mintha 
őrségre lennének odarendelve. — Nem 
messze tőlük buzog ki a hegy oldalából 
a patak. A forrás ágya sűrűn beárnyé
kolva páfránnyal, meg erdei fűzzel. A 
vize olyan hideg, hogy még a béka sem 
él meg benne és az erdei sikló is 
messze elkerüli. Annál szívesebben lá
togatják nyári estéken a szomjas szarva
sok és őzek. A kát sziklátói dél felé, 
ahol már a bokrok és szálfák váltogat
ják egymást: a lábas erdő és cserjés 
átmenetén vannak a „sózók“, ahová 
megint nyalakodni jár a nemes vad. 
Nyár vége felé, mikor a málna érik, a 
medvék ott szoktak sütkérezni, hol az 
egyik sziklán, hol a másik sziklán. — 
Olykor egy-egy vadászó sas figyeli, 
nem bukkan-e ki a fü közül egy prédára 
való nyúl, vagy őzborju. Most Kovács 
Márton guggol a szikla tetején, maga 
elé révedve gyönyörködik a völgy nö
vény- és állatvilágának változatos szép
ségében. Néha rápisszent egy őzre, amely 
gondtalanul szürcsöli a hűs forrásvizet 
és gonoszul mosolyog, amikor az na
gyot szökve elillan a bokrok között.

A „sózó" körül most ritka a vendég. 
Néha tétováz oda egy bak, vagy egy 
szarvastehén. A bikák behúzódtak a 
lábas erdő mélyében fekvő részeibe és 
csak néha-nap tévelyeg eiő egy-egy, 
azután másnapra az is visszavonul. — 
Kovács Mártonnak sehogy sem tetszett 
valami. Egy tizennyolcas még nem régen 
el-eilátogatott a sózóra és most már 
három hete nem látta. Egy koronás 
bakja is hiányzik. Gyakran hall éjszaka 
itt-ott egy lövést és amikor hajnalban 
átkutatja a környéket, dühösködve ta
lálja meg az elejtett vad felszedésének 
a nyomait. Most azért gubbaszt ott a 
sziklán. (Vége köveik)

A  vadorzó leánya.
Irta : Telek A. Sándor.

Kovács Márton becsületes kőműves 
mester volt Nagymaroson. Azt azonban 
hazugsággal sem lehetett volna ráfogni, 
hogy becsületes puskás is. A herceg
prímás környékbeli erdejében sok koro
nás szarvas fizetett meg bőrével a ti
losban járó Koyács Márton vadász szén 
vedéiyeérí. A végén hurokra került: el
vették a puskáját és két hónapig tör
hette a fejét a bűvösön, hogy mitevő 
legyen, ha uira feje fölött láthatja a 
napot? Csakugyan ki is eszelte a leg
okosabbat : elment vadőrnek a gömöri 
hegyek közé.

Ebben az időben a Javorinán és a 
Fabován elterülő kincstári erdők vadá- ' 
szati jogát Fáy András királyi kamarás | 
bérelte. Ezen területen két vadőr viselte 
gondját a nemes vadnak : a Fabován 
Kovács. Márton, a Javorinán egy hozzá 
hasonló vadbarát.

Ki tudja, melyik rész volt gazdagabb 
vadban, melyik erdő regényesebb? A 
Fabova lomha nagy testével úgy fekszik 
a többi kisebb hegyek között, mint a 
bocsok között az anyamedve, amikor 
egyik mancsát maga alá szedi, a három 
meg szanaszét három irányban pihen a 
gyepen. Ezen kiálló mancsok között 
völgyeket keli elképzelni, telisdeteie áfo
nya és vadrózsa bozóttal, a bokroktól 
szabad helyeken sűrűn benőtt veres 
málnával, ami a völgy aljától fel a ge
rincig olyan tömött, átjárhatatlan, mintha 
annak az óriási medvének a veres bo
zontos gyapja volna. Körül vegyes lomb
hullató és örökzöld szálfaerdő: biztos 
búvóhelye a szarvasnak, őznek, az erdei 
tyúk-féléknek és a medvének, ami nyár 
vége felé mindig átrándul a murányi 
hegyekből egy kis málnaevő nyaralásra. 
A völgy fenekén pedig kristáiyvizü pa
tak csörgedez kőről-kőre, a pisztrángok 
gyönyörű mulatságára.

Ennek a völgynek az aljában lapult 
meg a fenyőszálakból összerótt vadőrlak: 
Kopácsnó.

Mikor Kovács Márton az első hajna
lon nekiindult uj birodalmának, hogy 
megismerje, a kelő nap sugaraitól meg
aranyozott bérc, a lábas erdő alatt bo
rongó templomi homály egyszerre rabul 
ejtette a különben vad indulatu embert. 
Tele csodálkozással és áhitaítai bandu
kolt a hepe-hupás eidei utón, arr.in a 
környékbeli parasztok apró mokány lo
vakon szoktak levontatni a fenyőszála
kat meg az illatos erdei szénát. A fa- 
csúsztató felé a patak mindkét oldalán 
kocsiút kígyózik fel. Márton gazda a 
felső utat választotta, ami a patak felett 
tiz-tizenkét iábnyira emelkedett. Jő da
rabig lépegetett már igy zajtalanul ma
gában elmerülve, amikor ismerős csör- 
teíés állította meg. Abban a pillanatban 
egy fiatal szarvasünő rúgta ki magát a 
felette meredeken kapaszkodó fiatalos
ból, keresztül a felső utón, a patakon 
és az alsó szekéruton s a túlsó részen 
lankásan emelkedő oldalban állott meg. 
Isteni látvány, amikor egy ilyen fiatal 
szarvas tizenkét ölet szökik keresztül ! 
Kovács Mártonnak önkéntelenül a fegy
verre csúszott a keze, de hamar észre 
tért, hogy ő most nem vadász, hanem 
vadőr. A szarvas pedig bevette magát 
a magas fü közé, egyszer-kétszer visz- 
szacsodálkozoti nagy barna szemével, 
aztán eltűnt a fenyves kékeszöld homá 
iyában. Márton gazda amint föleszmélt, 
tovább indult. Valami uj nesz azonban 
újra megállította. Amint megfordul, a 
háta mögött egy borosíásképü, daróc- 
ruhás ember válóit ki a sűrűből. Dü
hösen ráförmed, az megáll egykedvűen, 
valamit motyog, aztán mutatóujjával 
megböki a kalapja szélét és elballag 
lefelé a völgyön. A vadőr bosszúsan 
néz utána : már tudta, hogy a szarvas
tinó miért meneküli olyan eszeveszet
ten, de az embernél nincsen puska, nem 
tud vele mit kezdeni. Sokáig bámult 
utána scsak trikóra völgy aljában eltűnt, 
folytatta tovább útját és kutatta tovább 
az erdő titkait, de ez az eset annyira 
felzaklatta, hogy ezen a napon minden 
uj szépség elkerülte a figyelmét.
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lag kifosztani és erkölcsileg a két
ségbeesés rossz vágányokra terelő 
oldalára taszítani. Elég volt a frá
z isokból ,  munka és kenyér kell min
den vonalon, békés evolúcióval.

Lesz még egyszer ünnep...
Érzések ébrednek, 
hangulatok, vágyak, 
a Tavasz jöttével, 
az illatos légben 
ábránd felhők szállnak . . .
. . .  Gyorsabban ver szivünk, 
keblünk jobban feszül,
Kikelet csókjára 
a megtört léiek is 
ölelésre derül.
Érzésünk húrjain 
Tündér keze játszik, 
bimbópattanáskor, 
virágfakadáskor 
minden szépnek látszik.
Élő emberszivben 
a szerelem ébred, 
napsugár csókjában, 
isién mosolyában 
minden újra éled ...
. . .  Újra éled hitűnk 
s a vesztett remények, 
emberek, nigyjétek, 
bárhogy csüggedtek is, 
lesz még szebb az é le t i...
. ..  Majd ha leszáll közénk 
a Béke angyala, 
elcsittuí a Bánat 
és elhallgat majd a 
szenvedők jajszava ; 
altkor, oh, majd akkor... 
imánk égbe szálljon... 
Higyjetek, bízzatok:
Lesz még egyszer ünnep, 
lesz még a világon 1

f

Lelkigyakorlatok. A várgedei kerü
letbe tar tozó  magyar ifjúság részére f. 
hó 26-átói—30 áig a várgedei róm.kath. 
t emplomban lelki gyakorlatokat tartanak. 
Előadók: L ó sk a  Béla várgedei, Mázik 
László r imaszécs i  esp. plébánosok, Ko
vács Gyula kerületi ifjúsági moderátor, 
Dr. B nyay József gimn. hittanár Rima- i 
szombat,  Hlavács József várgedei káp
lán és P. Angeius füleki ferencrendi 
szerzetes.

Dobsina város uj kormánybiztosa.
Sommer Ferenc állomásfőnök, volt dob- 
sinai k o r m á n y b i z t o s  tragikus halálával 
megüresedet t  kormánybiztosi tisztségre 
a rozsnyói  járási hivatal Adriányi János 
állatorvost  nevezte ki, akinek mandátu
ma az ápr i l i s  2 ára kiirt választásokig, 
illetve az uj képviselőtestület összeülé- 
seig tart.

A Kárpátegyesület helybeli csoportja 
folytatja a szerda-esti összejövetelei ke
retében megkezdett s a turisztika fej
lesztését  célozó szakelőadás sorozatát. 
Felkéretnek a tagok, hogy azokon, saját 
érdekükben megjelenni szíveskedjenek. 
Vendégek szívesen láttatnak. A díjmen
tes e lőadás  pontban fél 9 órakor kez
dődik.

Halálozások. Stanga /sivan helybeli 
heiyszerző intézet tulajdonos 53 éves 
korában folyó hó 11-én Pelsőczön meg
halt. Holttestét haza szállították s nagy 
részvét  melleit folyó hó 13-án helyezték 
örök nyugalomra. Halálát özvegye, fia, 
menye és unokája gyászolja.

Özv. Sajban Jdnosné szül. Antal Má
ria folyó hó !2-én 71-ik évében elhalá
lozott. A részvét őszinte megnyilvánu
lása mellett folyó hó 14 én temették. A 
haláleset  szeretteit borította gyászba.

A színészek bevonultak Kassára. 
Iván Sándor színtársulata a kassai kapu 
Ryitás idejének megváltozása folytán 
folyó hó 18-án kassai előadásait meg
kezdette.  Így a rimaszombati és rozsnyói 
kenyszerszezonok elmaradnak.

A népkonyha még mindig működik 
Műit héten jártunk a népkonyhában, a 
hol rnég mindig erősen dolgoznak a 
szegény nép kielégítésére. Mint az in
tézmény vezetője mondotta, újabban 
ismét szereztek pár ezer koronát a ne- 
h>es célra és igy sikerül a szép tavaszi

napokig ellátást adni a rászorulóknak. 
Rendesen egy tál kiadósabb ételt ad
nak jó darab kenyérrel s igy az éhsé
get eloszlatják a déli órák aiaít. Most 
már jóval nagyobb az ellátott szegények 
száma. Február óta több mint százzal 
emelkedett. Most 450 - 470 adagot osz
lanak ki naponként. Az ellátottak nagy 
része kiviszi az ebédet, de a pusztákról 
bejáró kis iskolások ott költik el a nép 
konyha helyiségében. — A szegény nép 
áldhatja a város jótékony intézményét és 
a nemeslelkü jótékony adakozókat ezért 
az áldásos intézményért.

A Kazinczy-Társaság könyvbarátait 
ezúton értesítjük, hogy a múlt évi könyv- 
ilietmények kézbesítésére a közeli na
pokban okvetlenül sor kerül.

Tizennyolc év hadifogságban. Bukó 
János pelsőci gazdasági munkás 18 fog
ságban eltöltött év után mostanában tért 
haza övéihez Pelsőcre. Przemysl eleste- 
kor került fogságba, ameiy szenvedé
sekben borzalmas tizennyolc esztendeig 
tartott. A szovjet-paradicsomról szörnyű 
részleteket mesélt el a megtért volt 
16 os népfölkelő.

Szegény kis diák,
Te nem Judod, mily bűnt követtél el 
szlovák fiú létedre, amikor magyar 
tanuiótársaid felkérésére a csak cse
hül beszélő igazgató előtt tomácsolni 
merted azt a kérelmet, hogy egy világ
nagyság, Apponyi Albert gróf temeté
sének közvetítését engedje meg meg
hallgatni a rádión. — Jött egy tanárod s 
nagyon megszidott, hogy hogy is mer
ted Te annak a férfiúnak nevet kiejteni, 
aki revizionista volt. Te nem tudtál 
védekezni s nem mondhattad meg 
ing. professzor ur „csinosnak" azt, 
hogy hiszen ennek a világnagyságnak 
koporsója előtt a francia genfi fődele
gátus térdet hajtott, egy másik idegen 
hatalom követe megcsókolta koszorú- 
szalagját, Csehszlovákia magyar kö
vete koszorút helyezett ravatalára, Te 
csak tűrted a „nagy hatalom" szidal
mait és a félévi bizonyitványodban 
ott éktelenkedik „vakmerőségedért" a 
szabályszerű magaviselet. — Nem tu
dom, mit szólna ehhez a nagytudásu 
földművelésügyi miniszter ur, hogy ha 
meghallaná, hogy ing. professzor ur, a 
kuliuras a müveit világ elösmerésének 
ellenére, elvakult sovinizmusában le
döfte magaviseleiedet szabályszerűre. 
Szegény kis diák ! Nincs neked sem
mi bűnöd, csak olyasmit akarlál hall
gatni, illetőleg csak a kérelmet tol
mácsoltad, amit a világ minden tája 
felé 20 rádió-leadó állomás továbbí
tott. Hja, hiába ! Ing. professzor ur kul
turáltabb mint az egész világ.

Scotus Viator II.
Ipartársulati elöljáróság! ülés. A

járási ipartársulat folyó hó 9 én Valasz- 
kay Rezső elnöklete alatt előljárósági 
ülést tartott. A 26 pontból álló hatalmas 
tárgysorozatot az elöljáróság tagjai élénk 
érdeklődése mellett nagy figyelemmel 
és objektivitással tárgyalták meg. A 
tárgysorozat közűi ki kell emelni az 
1932. évi vagyon-mérleget és zárszám
adást. Ezek szerint az ipartársulat 1932. 
évi számadása 85 634 K. 10 filiért mu
tat ki, mig a kiadás 83,782 K. 70 fill. 
tett ki. A vagyon-mérleg szerint az ipar
társulat vagyona 497.508 K. 10 fillér, 
amiből a terhek levonása után tiszta 
vagyonként 216.148 K. 10 fillér mutatko
zik. Az 1933. évi költségvetés 100.409 
K. szükségletet kíván, mig a fedezet 
84 511 K. tüntet fel, úgy hogy a fede
zetlen 15.898 K. a tagdíjaknak feleme
lése után talál kiegyeniitést. Hogy az 
ipartársulat feladatának legalább meg
közelítőleg is megtudjon felelni a mai 
nehéz viszonyok között is, újabb kiadási 
tételeket volt kénytelen bevenni, a diie- 
rerciák újabb kiadási tételekből adód
nak össze. Gálát András alelnök prágai 
kiküldetéséről referált, rámutatva arra, 
hogy a pénzügyminisztériumban az adó
zók ügyét liberálisan kezelik ugyan, de 
a gyakorlat még is mást mutal. ígéretet 
kapott arra, hogy egy uj törvény meg
alkotásával könnyíteni kívánnak az ipa
ros és kereskedőket terhelő adóháralé- 
kok részleges leírásával Szőllősy István 
titkár referált azután a munkanélküli 
iparosok segélyezéséről, a munkanélküli 
iparosok adóhátrálékának leírása tár
gyában beadott kérelem elutasításáról, 
amit az elnökség illetékes helyre meg
panaszolt, a kontárkérdésröl, iparosok 
és kereskedők gazdasági védelméről; az 
elöljáróság elhatározta, hogy az adóleirá-

sok, sürgős végrehajtására, az árverések 
beszüntetésére, az állami közmunkák és 
szállítások igazságos elosztásának el
rendelésére, az uj autótörvény noveiizálá- 
sára, a munkanélküli kisiparosok tisz
tességes segélyezésére és élelmiszerek 
kiosztására, a Rima szabályozásának 
megvalósítására, a betegsegélyző pénz
tári választások sürgős kiírására, Ma
gyarországgal kötendő kereskedelmi 
szerződés megkötésére, az adókivető bi
zottságba az ipartársulat delegáltjainak 
bevonására és véleményének meghall
gatására, az adófelebbezések és kedvez
mény iránti kérelmek sürgős elintézésére, 
az uzsora törvény elleni tiltakozását, a 
3% os forgalmi adórendszer eltörlése 
és a pausál forgalmi adó bevezetésére, 
a rimaszombati konzervgyárnak állami 
támogatással való üzembehelyezésére, a 
csendőrjárőrök túlkapásai ellen való 
tiltakozásra, a rimaszombati közkórház 
építésénél a helybeli munkások, iparo
sok alkalmazására, a helybeli dohány
beváltó hivatalnál elsősorban helybeli 
munkások alkalmazására, a házalási ipar 
és kereskedelmi cikkek megrendelésé
nek gyűjtésére vonatkozó szabályok szi
gorú ellenőrzésének elrendelésére az il
letékes helyekre az Országos szövetség 
utján részleges javaslatot nyújt be és 
ezen javaslat beterjesztésével Gálát And
rás alelnököt bízta meg, aki felhatalma
zást kapott arra, hogy f. évi március hó 
12 én Turócszentmárlonban megtartott 
tiltakozó naggyülésen megokolva ter
jessze elé. Elhatározta továbbá az elöl
járóság, hogy egyes szakmákban a ta- 
noncok feifogadását korlátozni fogja és 
a tanonctartásra vonatkozó szabályokat 
szigorúan betartatja, egy önálló iparos 
és kereskedő nyugdíj egylet megalkotá
sának előkészítésére bizottságot neve
zett és küldött ki, a kontárkodás ellen 
a járási hivatalnak szigorúbb eljárását 
fogja kérni, végül a munkanélküliek 
gyógyalapja javára 100 koronát utalt ki 
az elöljáróság. A mindvégig teljes egyet
értésben lefolyt ülést Valaszkay Rezső 
elnök több tárgy hiányában bezárta.

I s p r tó e lu  tavaszi Ejiisáplt!
Öltönyök:

m ár 4 5 0  k oron átó l feljebb.
Tisztviselőknek kedvező fizetési feltételek! 
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Filmszínház. Folyó hó 18. és 19-én 
„Az éneklő város" c. német verziós film 
kerül bemutatásra, melynek értékét Ján 
Kiepura, a világhírű énekes, Brigitte 
Helm és Georg Alexandra szereplése 
emeli. Cavallone idegenvezetőt benső 
érzelem fűzi Carmeiához. Egy napon 
elegáns nő tűnik fel Nápolyban, kit 
Cavallone kalauzol s eközben a nő há
lójába kerül. Cavallone mindent elkövet, 
hogy a delnőt megnyerje, de hiába s 
visszatér a nápolyi leányhoz. Cláre, a 
démon csak most látja be tévedését, de 
már késő. — A filmben előforduló zenei 
számok egyikét Ábrahám Pál szerzetté.

Folyó hó 22. és 23 án a „Vikingi 
hajótöröttek" cimü francia film kerül 
színre, mely a sarkvidéken lejátszódó 
drámai erővel biró szerelmi regényt vá
zolja. Jeff és Luck, teherhordók elveszt
vén állásukat, a bálnavadászatra induló 
Viking nevű hajón helyezkednek el. 
Mindketten Daisy kegyeiért versengenek, 
ki csak Luck felé hajlik, ami Jeffet el
keseríti s minden eszközzel Luck ellen 
tör, de a saját tragikuma más elhatá
rozást érlel meg benne.

Váltót hamisított gazdája nevére 
egy házvezetőnő. Kovács Tóth András 
osgyáni lakos házvezetőnője: Borics
Margit különféle adósságokat csinált az 
osgyáni szövetkezetben s mikor annak 
kifizetését már tovább huzni nem tudta, 
Varga István üzletvezetőnek egy váltót 
adott fedezetül, amelyen gazdájának ne
vét szerepeltette. A szövetkezeti üzlet
vezető a 990 koronáról szóló váltót 
megóvatoliatta, a házvezetőnő azonban 
az óvást tartalmazó ajánlott levelet ma
ga vette át és ugyancsak a bíróságtól 
érkező fizetésmeghagyást is átvette Ko
vács Tóth András nevében, aki Borics 
Margit machinációira csak akkor jött 
rá, amikor a végrehajtó egy szép na
pon beáilitott a portára foglalni. — A 
váltóhamisHó háztartási alkalmazott fö
lött most Ítélkezett a rimaszombati ke
rületi bíróság Foukal-tanácsa és a vád-

Kinő APÜLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, március 18-án és 13-én 
ez idény legdiadalmasabb alkotása német nyelven

Az éneklő város
Fősz.: Jean Kiepura, B Helm, Valter Jansen, Trude 
Berliner, G. Alexander, Verebes E., Szenes E.

Szerdán és csütörtökön, március 22-én és 23-án 
gyönyörű szépségű elragadtató dráma az ismeret
len tájakból. Gyönyörű mesebeli felvételek, ér- 
dekfeszitő történet. Film a szép természeti felvé

telek miatt ranulmányosnak volt elismerve:

Viking hajótöröttjei
Fősz.: Dániel Mandaile, André Nox, Pierre Nay, 

Jacky Monier.

beli bűncselekmény elkövetése miatt 
hat és félhavi fogházra ítélte feltétele
sen, egyben pedig kötelezte a kár teljes 
megtérítésére.

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

A gazdák hatnapos tanfolyama. A 
helybeli földműves iskolánál magyar 
gazdák részére folyó hó 6 —12-ig tartott 
tanfolyamon számos gazda vett részt, 
akik a legteljesebb elismeréssel nyilat
koznak szerzett tapasztalataikról s arról 
a megbecsülhetetlen, értékes szakisme
retekről, amiket ezen az aránylag rövid 
ideig tartó tanfolyamon elsajátítottak és 
megszereztek, hogy azokat a gyakoiiati 
életben hasznosítsák. Jó volna ilyen tan
folyamokat évente többször is rendezni.

Felesége gyógyíthatatlan betegsége 
miatt lett öngyilkos. Közöltük a múlt 
héten lapunkban, hogy Bayer Antal nagy- 
szlabosi papírgyári tisztviselőt lakásá
nak kilincsén felakasztva találta egyik 
barátja Trs Rudolf, amikor látogatást 
akart tenni kollégájánál. A titokzatos 
öngyilkosság ügyében széleskörű vizs
gálat indult, amelynek során megállapi- 

' tást nyert, hogy a 33 éves gyári hiva
talnok afeletti elkeseredésében végzett 
magával, mert Csehországban gyógy
kezeli feleségéről az orvosok konstatál
ták, hogy rákbeteg és menthetetlen. A 
lesújtó diagnózis óta a fiatal férj bús
komorságba esett és egy ellenőrizetlen 
pillanatban végzett magával.

Betörtek a ratkói jegyzői hivatalba. 
Ismeretien tettesek keddre virradó éjjel 
álkulcscsal felnyitották a ratkói kör
jegyző hivatal helységét és onnan az 
előző napon beinkasszált 600 korona 
készpénzt elemelték. A tettesek jól vol
tak informálva a megelőző napi pénz- 
forgalomról, mert a pénz után az irodát 
valósággal felkotorták, mig nagynehezen 
az egyik asztal fiókjában rábukkantak 
a keresett összegre. A betörők az irat
tárat úgy össze-vissza forgatták, hogy 
hetekig fog tartani, amíg valahogy ren
det teremtenek az irodában. A tettesek 
után kutatnak a csendőrök.

Tiltott műtét áldozata. Prha! Má
ria jolsvai asszony e napokban a rozs
nyói kórházban vérmérgezés következ
tében elhunyt. A fiatal asszonyon elő
zőleg ismeretlen egyén tiltott műtétet 
végzett s már amikor kórházba szállí
tására sor került, állapota reménytelen 
volt, mert a műtéti beavatkozás követ
keztében általános vérmérgezés lépett 
fel. Az agónia beállta előtt még sikerült 
a szerencsétlen asszonyt kihallgatni, aki 
annyit beismert, hogy műtéten ment 
keresztül, a lelketlen tettest azonban 
megnevezni nem volt hajlandó. Az eljá
rás megindult.

Csalásért elitéit ügynök. A kerületi 
bíróság a vádlott távollétében most hozta 
meg Ítéletét Reich Ferenc peherovoi 
(Csehország) illetőségű többszörösen 
büntetett előéletű utazó ügynök csalási 
bűnügyében, aki egy tornaijai szállodá
ban napokon át lakott, evett és ivott, 
majd nyomtalanul eltűnt s amikor meg
találták, akkorra kisült, hogy Tornaiján 
és környékén egész sereg hiszékeny em
bert károsított meg mindenféle szélhá
moskodással. A svindlert a kerületi bí
róság hat heti fogházra Ítélte.

öngyilkos munkás. Mihók Tamás 29 
éves bárkái lakos e hó 15-én revolver
rel öngyilkosságot követett el s mire 
tettét észrevették, már halott volt. A 
vizsgálat megindult, hogy a fiatal mun
kást mi kényszeritette a végzetes lépésre.
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Két és félévre ítélték a várgedei 
sikkasztó jegyzőt. Varga István volt 
várgedei körjegyzőt sorozatos hivatali 
sikkasztás büntette miatt a rimaszom
bati kerületi bíróság két és félévi fegy- 
házra és három évi hivatalvesztésre 
Ítélte. Az Ítélet végrehajtásának felfüg
gesztését a bíróság nem mondotta ki. 
Az elitéit jegyző a büntetés súlyossága 
és a felfüggesztés ki nem mondása miatt 
fellebbezést jelentett be a kerületi bí
róság ítélete ellen.

Beszüntették az eljárást a serkei 
jegyzői hivatalban történt betörés 
ügyében. Mint annak idején jelentet
tük, ismeretlen tettesek a múlt év no
vemberében betörtek a serkei jegyzői 
hivatal helyiségébe és onnan 2325 ko
ronát emeltek el. A csendőrök a láb
nyomok alapján Simon László és Simon 
Antal serkei lakosokat vették gyanúba, 
akiknek lábnyomai pontosan beleillettek 
a jegyzői lak ablaka alatt talált láb
nyomokba s ezenfelül a lakásukon esz
közölt házkutatás alkalmával néhány 
lécdarabot is találtak náluk, amik na 
gyón hasonlítottak a jegyzői hivatal fel- 
feszitett íróasztalának egy darabjához. 
A gyanúsítottak mindvégig megmaradtak 
tagadásuk mellett s miután kézzel fog
ható bizonyítékot a vizsgálat sem tudott 
ellenük produkálni, az államügyészség 
nevezettek ellen a további eljárást bizo
nyítékok hiányában beszüntette.

A disznótor furcsa fináléja. Hercner 
Teréz krasznahorkaváraljai asszony a 
múlt napokban sertést vágott és a nem 
mindennapi eseményt szokás szerint 
disznótor fejezte be. Reggelre a disznó
tori emlékekkel együtt hült helye lett a 
kamrába takarított apróléknak s a kiol
vasztott zsir, oldal szalonna, sonka, hur
ka, kolbász mind utolsó dekáig eltűnt a 
kamrában elhelyezett 120 kilo liszttel 
egyetemben. Sikerült megállapítani, hogy 
az ismeretlen tettesek a kerítésen át 
hatoltak be az udvarra s álkulcscsal 
próbálkoztak először a kamra ajtónál, 
majd mikor fáradozásuk hiábavalónak 
mutatkozott, kiemelték a rácsos ablakot 
s azon át másztak be a helyiségbe s 
igy emelték el a disznótor ízletes ma
radékait. A csendőrök keresik a jólin
formált disznótori látogatókat.

Negyvenezer koronát sikkasztott a 
fürészi szövetkezet vezetője. A Ti- 
szolcz szomszédságában fekvő Rima- 
fürész község fogyasztási szövetkezeté
ben az elmúlt hónapok során különféle 
gyanús események játszódtak le. Hol az 
üzlethelyiségben tettek látogatást isme
retlen betörők, hol pedig a borospincét 
törték fel gyanús éjjeli látogatók s egy 
ilyen legutóbbi látogatás alkalmával 
például az összes hordók tartalma ki
folyt a pince homokjába. A sok gyanús 
esemény után a szövetkezet elnöksége 
a központ revizorának közbenjöttével 
vizsgálatot tartott és akkor derült ki, 
hogy Parobek János, a szövetkezet ál
talános tiszteletnek örvendő vezetője 
41650 koronát sikkasztott a szövetkezet 
vagyonából s a sok gyanús betörést ő 
rendezte meg sikkasztásainak elleplezése 
céljából. A szövetkezet elnökségének 
feljelentésére Parobek Jánost a csend
őrség őrizetbe vette és beszállította a 
rimaszombati államügyészség fogházába.

Vád alá helyezték a kokovai rabló
banda tagjait. Múlt év januárjában 
ismeretlen tettesek felfeszitették Bene
dek nyustyai kereskedő üzletének kira
katát s onnan különféle élelmicikkeket 
és egész sereg revolvert és töltényt lop
tak el. A nyomozást lefolytató csend
őrök hosszú időn át nem tudtak nyo
mára jutni a tetteseknek, mig végre a 
lopott Frommerek és Browningok nyom 
ra vezették a csendőröket és sikerült 
nekik a tetteseket a vidéke.i két éve 
rendszeres betörőtevékenységet kifejtő 
tiz tagú rablóbanda beltagjainak szemé
lyében elfogni. A banda tagjai : Ibos 
István, Balázsik János, Farkasik János, 
Furmann Mária, Michna János, Durenda 
Zsuzsi, Durenda Sámuel, Stefanik János, 
Csajkó Gyula, Bresztovszki János és 
Jackulják János rimakokovai, illetőleg 
klenóczi munkások voltak, akik Rima- 
kokován, Zlatnón, Nyustyán, Klenóczon, 
Bakostöréken, Rimaráhőn, Keczegén, 
Varbóczon elkövetett különféle betöré
sekben részesek mint tettestársak és 
orgazdák. A bandavezér Ibos István volt, 
aki ellen az államügyészség huszonkét
szeres betöréses-lopás címén most adott 
ki vádiratot, kiterjesztve azt a banda 
orgazda tagjaira is.

Ipartársulati közlemények.
1. Az ipartársulat tagjaival közöltetik, 

hogy az ipartársulat 1932. évi vagyon
mérlege, zárszámadása és 1933. évi 
költségelőirányzata közszemlére kitéte
tett és azok az ipartársulat irodájában 
8 napon keresztül minden ipartársulati 
tag által megtekinthetők.

2. Az épitő ipari kollektív szerződés 
megkötése tárgyában az érdekelt épitő 
iparosok folyó hó 20-án d. u. 3 órakor 
megbeszélést tartanak, melyre az érde
kelt iparosok ezúton meghivatnak.

3. Az elöljáróság egy önálló keres
kedő és iparos nyugdijegylet megalko
tására előkészítő bizottságot küldött ki. 
Tekintve ezt a megokolásra nem szo
ruló nagyfontosságu intézményt, ezúton 
kérjük tagjainkat, hogy ha ebben a te
kintetben valamilyen életrevaló javas
latuk van, azt az előkészítő bizottság
nak minél előbb Írásban adják be, hogy 
a munkához hozzáfoghassunk.

4. Értesítjük a vásározó iparosainkat, 
hogy a vásárlátogatásra külön ipariga
zolvány nem kell, mert minden iparos 
nak joga van a vásárokat bárhol láto
gatni, ha azt egyebekben az illető köz
ség szabályzata megengedi. Túlkapások 
elleni panaszokat irodánkhoz el kell 
juttatni, hogy orvoslást kereshessünk.

Kereskedelmi testület közleményei.
A bratislavai Országos Hivatal 1933. 

január hó 26-án kelt 25134—933. számú 
körlevele alapján a kereskedelmi testü
let elnöksége figyelmezteli a helybeli és 
vidéki összes élelmiszerkészitöket és 
árusítókat, kereskedőket a közegészség 
ügyi minisztérium 1928. április 23-ikán 
kelt 5988. szám alatt kiadott rendele
tére, mely megtiltja az élelmiszerek cso
magolásához a makuiaturapapir haszná 
latát. — Az ezen tilalom ellen vétők az 
idevonatkozó érvényes rendelkezések 
szerint lesznek büntetve.

A budapesti országos mezőgazdasági 
kiállításra vonatkozó vasúti- és vizum- 
kedvezményekre jogosító igazolványok 
beszerezhetők a tb. képviselőnél Dick- 
mann Dezsőnél Rimaszombat, Masaryk- 

j tér 15. sz. (Szoyka-ház.)

H a tó sá g i k öz lem én yek
Felhivatnak az 1913., 1912. és 1911. 

évben született állitáskötelesek, hogy a 
sorozási idézések átvétele végett a vá
rosháza 11. számú szobájában folyó hó 
25-ig okvetlen jelentkezzenek.

Felhivatnak az összes nyugdíjasok, 
hogy a lieíebny fond gyógyalap sárga 
igazolványát a városháza 11. számú 
szobájában, okvetlenül adják be folyó 
hó 22 ig, hogy az igazolvány érvénye 
az 1933. évre meghosszabbítható legyen, 
mert e nélkül a sárga igazolvány nem 
érvényes és az 1933. évben nem hasz
nálható.

A liecebny fond gyógyalap értesíti az 
összes orvosokat, hogy a gyógyalap 
sárga igazolványai 1933. évben csak 
úgy érvényesek, hogyha azokat a járási 
gyógyalap láttamozta és az 1933. évre 
meghosszabitotta Felkéretnek tehát az 
összes orvosok, hogy a nyugdíjasokat 
csak ezen érvényes s az 1933 évre 
meghosszabbított sárga igazolványok és 
a járási gyógyalap által láttamozott és 
kerek pecséttel ellátott poukázkák alap
ján részesítsék orvosi gyógykezelézben, 
a tényleges szolgálatban levő állami al- 
kalmazottékat ped g csak a meghosszab
bított és érvényesített sárga igazolványok 
és az illető állami hivatal által aláirt és 
kerek pecséttel ellátott poukázkák alap
ján részesítsék orvosi gyógykezelésben.

A süketnéma gyermekek művelésére 
szolgáló állami intézetben Jolsván az
1933—34. iskolai évre az első osztályba 
körülbelül 20 uj tanulót vesznek fel,
6—10 éveseket, akik süketek, egyébként 
azonban testileg és lelkileg egészsége
sek, nem hülyék. Minden süketnéma 
gyermeket ezen intézetben kell elhelyezni.

Folyó évi április hó 5-én délután fél 
kettő órakor a helybeli vásártéren a 
katonai lóvásárló bizottság katonai cé 
lókra lovakat fog vásárolni.

Feihivatnak a földbirtokosok és föld
bérlők, akik huzamosabb ideig napszá
mosokat szoktak alkalmazni, hogy azo 
kát a Sziovenszkói Gazdasági Munkás
pénztárnál Bratislava, baleset ellen biz
tosítsák be. Bejelentő űrlapok a városi 
adóügyosztálynál megtekinthetők.

F. hó 21-én városunkban a vásártéren 
siementhali bikákra vásár fog tartatni.

A prágai mintavásárra — mely f. 
hó 19—26-ig tart — szóló s 33%-os vasúti 
és egyéb kedvezményekre jogosító iga
zolványok kaphatók a városháza 10. 
számú szobájában.

S P O R T .
Losonci Slávia-RPS 1:0 (0:0). —

Biró : Siebert.
Szezoneleji, elég alacsony nívón mozgó 

mérkőzés, melyen az állóképesebb — 
Slávia volt inkább fölényben a sok tar
talékkal felálló RPS — fölött, azonban 
a brilliánsul működő RPS hátvédpár: 
Markos-Altmann minden gólszerzési le
hetőséget meghiúsít. Az egyetlen gólt a 
második félidő végefelé kavarodásból 
Pentka lőtte. A RPS-ban Andrásik ka
pusnak nem volt komoly védeni valója. 
A többi csapatrész még gyengén és 
szétesően játszott.

Igen jó biró volt Siebert.
Füleki TC-RME 7:0 (3:0). -  Biró: 

Mihók.
A tartalékos RME Füleken túlzottan 

magas gólarányu vereséget szenvedett. 
A bajnokságra aspiráló FTC-n meglát
szik a kiadós és rendszeres tavaszi tré
ning hatása, minden csapatrésze fel- 
data magaslatán állott. A RME viszont 
tréningje kezdetén állván, nem birt kellő 
ellenállást kifejteni az FTC csatársor 
meg-megújuló rohamaival szemben. Mi
hók biró a íettlegességre vetemedett 
Sztrongát (FTC) kiállította.

A RME vasárnap a Bánszállási TK-
val nemzetközi mérkőzést játszik. A 
vendégcsapat jó képességekkel rendel
kezik s igy érdekes küzdelemre van 
kilátás. A mérkőzés d. u. fél 3 órakor 
kezdődik.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
Rábely Károly laptulajdonos.

N Y IL T T É R .)
Nyilatkozat.

Ezúton hozom nyilvánosságra, hogy nőm, 
Pubinszky Jenőné született Jakab Erzsébet velem 
az életközösséget megszakítva, ismeretlen helyre 
költözött, minélfogva figyelmeztetek mindenkit, 
hogy nevezettnek ne hitelezzenek, mert neve
zettért semmiféle anyagi felelősséget nem vál
lalok és esetleges adósságait fizetni nem vagyok 
hajlandó.

Rimaszombat, 1933. március 17.
Pubinszky Jenő.

*)E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

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

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

B Ö 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 q .y  E M I L .

Emeletes üzletház
lakásokkal a Masaryk-téren,
mellette magas földszintes ház 
szép lakással, jutányos áron 
► előnyös feltételek mellett i

U Z L A D Ó 5
Czim : e lap kiadóhivatalában.

Kiilönbejáratú bútorozott
utczai szoba

Tanuló-leányt felvesz
n ő i ru h a  varrodába

F É N Y E S  IL I,
Rimaszombat, Masaryk-tér 1. sz.

Riadd Üzlethelyiség.
Május hó 1-től Vasut-utca 1. sz. alatt. 
Ugyanott egy szép 4 szobás lakás is kiadó. 
Érdeklődni lehet: Forgách-u. 12. sz. alatt.

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.

Értesítés.
Van szerencsém tisztelettel , értesíteni 

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

rövidáru és kézimunka osztályát,
valamint a himzőelőnyomdát 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 ö-tól

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

Nagy Miklós
Rimaszombat Tompa-utcza 29. szám.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

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

m é száro s- 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. R;Ó ZSA  L A J O S
mészáros és hentes.

Egy modern rövid

Bó'sendorfer-zongora
o l c s ó n  e l a d ó .

Cim a kiadóhivatalban megtudható.

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

sz. alatt. (Bent az udvarban.)

Rimaszombat város kormánybiztosa.
1304-1933. sz.

Hirdetmény.
Rimaszombat városa folyó hó 21-én 

délelőtt 9 órakor nyilvános árverés 
utján a városházán (3. sz. iroda) bérbe
adja a városháza épületében lévő, ed
dig Lichtig Ármin által bérelt

üzlethelyiséget.
Bérleti feltételek megtudhatók a város

háza 3. sz. szobájában a hivatalos órák 
alatt.

Rimaszombat, 1933. március hó 15.magános ur részére azonnal kiadó. 
Cim: e lap kiadóhivatalában. Kormánybiztos.

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


