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Lesz-e munka?
Amidőn a zord tél elmúltával a 

tavasz beköszönt és az emberek 
hozzálátnak a tavaszi munkához, 
mindenki azt reméli, hogy ez a 
szebb és kellemesebb idő munkát 
is hoz magával a nélkülöző embe
rek számára. Ilyenkor kezdetét ve
szi a kerti, mezei munka, a külön
böző tatarozások, az építkezések 
és egyéb munkák.

Az iparososztály is ilyenkor re
mél valami jobbat, valami különö
sebbet. És ilyenkor az iparosban 
is önkéntelenül felvetődik a kérdés: 
l e s z - e  m u n k a ?  Vájjon kapok-e 
itt vagy ott egy nagyobb munkát, 
amit tisztességesen fogok elvégez
ni, hogy családomnak kenyeret 
tudjak szerezni.

Amint a mai roppant nehéz 
pénzügyi és ebből folyó gazdasági 
helyzetet vizsgálgatjuk, minden ker
telés nélkül megállapithatjuk, hogy 
ez a tavasz kietlenebb minden elő
ző tavasznál. Lépten-nyomon a kü
lönböző panaszt hallhatjuk, min
denki a pénztelenségről, a munka
nélküliségről, nagyon nagy kilátás- 
talanságról beszél. Nincs semmi 
remény arra, hogy megfelelő mun
kaalkalmak nyíljanak, amiből min
denki: iparos, kereskedő, munkás, 
napszámos becsületes kenyeret fog 
keresni, miáltal az elmúlt tél nél
külözéseit gyógyitgatni tudnák.

Az okokat már keresni nem kell:; 
mindenki tudja a baj forrását.

Inkább segítséget keressünk. Se
gítsünk egymáson és teremtsünk 
munkaalkalmakat.

Joggal állíthatjuk azt, hogy a 
rossz gazdasági helyzetet senki sem 
érzi annyira, mint az iparos és ke
reskedő osztály. Az iparos és k e -; 
reskedő teljesen a fogyasztókra van 
utalva, ha a fogyasztónál pénz nincs, 
annak szomorú hatását elsősorban 
az iparos és kereskedő érzi meg. 
Nincs ilyenkor megrendelés, nincs 
árufogyasztás és ebből folyik az
után az, hogy az iparos és keres- j 
kedő osztály a reá ólomsulyként 
nehezedő közterhek viselését olyan 
mérvben, mint ahogy azt tőle a 
hatóságok megkívánják, — egyálta
lában nem bírja, mert nem is bír
hatja.

Kikhez kell tehát segítségért fo
lyamodni, kiknek kell tehát e szo
morú helyzeten segíteni: Elsősor
ban az államnak magának. A kor
mány eminens érdeke és köteles
sége utasítani az összes ha
tóságokat arra, hogy minden áru- 
szükségletüket helybeli kereskedő
nél szerezzék be és minden ipari 
cikket helybeli iparosnál készíttes
sék. Városunkban igen sok hivatal 
van. Ha ezen hivataloknak csak az

irodai szükségleteit vesszük számí
tásba, amit itt kellene beszerezni 
helybeli kereskedőknél, olyan ösz- 
szeget kapunk, ami a kereskedő 
közteherviselési képességét nagy
ban előmozdítja. Most vegyük szá-í 
mitásba a különböző hivatalok, in
tézetek és a katonaság ipari és más 
szükségleteit: már magában ezen 
beszerzési forrásból iparosaink is 
olyan összeghez juthatnának, ami 
megélhetésüket és teherviselési ké
pességüket biztosítani tudná.

Folyamodjunk a meleg szivü fixe
sekhez. Tudjuk nagyon jól, hogy 
a kereskedelemnek a legjobb bá
zisa a fixes osztály. Nem jelenti 
ez azt, hogy a fixes osztály gaz
dasági helyzete irigylésre méltó. 
Tudjuk azt, hogy az iparos és ke
reskedő osztály feltétel nélküli pár
tolója a fixből élő helybeli társa
dalom, amely mindenkor megér
tette azt, hogy a pénzt helyben 
kell elkölteni, mert a helyi ipar és 
kereskedelem csak akkor lehet vi
rágzó, ha a pénzt helyben költjük 
el. Ezt megtenni minden egyes fi
xesnek eminens kötelessége is, 
mert ezzel a város gazdasági fel
virágzását is előmozdítja.

Adjunk tehát munkát a helybeli 
iparosoknak, hogy a mai nyomaszó 
helyzetük enyhülést találjon.

Munkálkodjunk az építkezési le
hetőségek előmozdításán, utak, te
rek és egyéb objektumok javításá
val szerezzünk munkaalkalmat, hogy 
ezáltal az iparoson kívül a mun
kásosztály is munkához juthas
son s igy a kereskedelem is fel
lendülhet.

Apellálni kell az illetékes állami 
tényezőkhöz, hogy a közmunkák 
megindításával tegye lehetővé a 
munkanélküliség csökkentését, apel
lálni kell a városhoz, hogy egy
szer már kezdje meg a Rima sza
bályozását, de apellálni kell a vá
roshoz azért is, hogy megrongáló
dott középületeinek tatarozásával 
t e g y e  l e h e t ő v é ,  hogy a kő
műves ipar is munkaalkalomhoz 
juthasson.

Munkanélküli segélyek helyett 
munkaalkalmat kell teremteni. Mert 
amíg a munkanélküli segélyekből 
csak a munkásosztály kap néhány 
fillért, addig a hasonló nélkülözé
sekben részes iparos semmit sem' 
kap, ellenben a közmunkáknál az 
iparos, a munkás becsületes és 
tisztességes munkával kereshetné; 
meg kenyerét.

Ezt kell az illetékeseknek meg
szívlelni a tavasz beálltával, ami
kor a kőkemény sziveknek is ki 
kell engesztelődní és jobb belátás
nak és nagyobb törődömségnek 
kell úrrá lenni, mert csak ez hoz
hat jobb és megelégedettebb időt.

A  kisiparos.
A mai válságnak kétségkívül az első 

áldozata az a társadalmi réteg, amely
nek ellenállóképessége a leggyengébb 
s ez a munkásosztály. A mai munka
bérek mellett szó sem lehet arról, hogy 
a munkás magának és családjának tar
talékoljon a rossz napokra. Minél to
vább tart a munkanélküliség, annál töb
bet szenved a társadalomnak ez a ré
tege, mert sem a munkanélküli segély, 
sem a jól megszervezett társadalmi 
segélyakciók nem tudják pótolni az el
veszett munkabérnek teljes értékét.

Ha ez igy van a munkással, nagyon 
természetes, hogy a munkanélküli kis
iparos helyzete sem lehet rózsásabb, 
sőt azt kell mondanunk, hogy az még 
a munkásénál is sokkal rosszabb. A 
munkanélkülivé vált kisiparos megren
delései, vevőpiaca elvesztésével még 
egy ideig megpróbálja azt, hogy a sa
ját erejéből fentartsa magát az elsodró 
ár felszínén, de ha meglevő kis tarta
lékai kimerülnek, következik a hitel, aki 
még ehhez fordulhat, azután jön a meg
próbáltatás és szenvedés.

Mert az iparos nem hagyhatja el a 
műhelyét akkor sem, ha a helyzet ki
látástalan, mert ezzel eddigi életének 
minden eredménye indulna veszendőbe.

Az önálló iparosnak legtöbbnyire van 
egy kis házikója, amely úgy szerepel 
mindenütt, mint vagyon, ámde ebből a 
vagyonból nem lehet egy karéj kenye
ret sem szegni a családtagoknak, kö
vetkezik tehát az eladósodás folyamata, 
a kis hajléknak megterhelése, már pedig 
ahol a házat magas közterhek nyomják 
— ez a legrosszabb kilátások felé vezet.

Azután van még egy nagy különbség 
a munkanélkülivé vált munkás és kis
iparos között.

A munkás adóját levonják a kerese
téből, neki tehát az adófizetéssel nincs 
semmi komplikációja.

De a kisiparos, ha forgalmi nincs is, 
mégis tartozik kereseti adó, forgalmi adó 
és jövedelmi adóvallomásokat tenni és 
azt nagyon jól tudjuk, hogy hiába Írják 
bele a rubrikákba, hogy nincsen munka, 
ott nincs kereset és jövedelem, ahol 
nincsen vevő és megrendelő, ott nincs 
forgalom.

Az adókivető hatóságok reális módon 
azt kérdezik, miből éltél? Arra nem 
gondolnak, hogy lehet élni átmeneti 
ideig hitelekből, pedig a hitel nem ke
reset, nem jövedelem és nem forgalom, 
tehát adóalappá nem változhatik.

Ez a kisiparos tragédiájának a kez
dete. De a lejtőelmélet szerint itt meg
állás nincs, a lecsúszás folyamata ezzel 
nem ér véget.

Ha idejében nem következik be a se
gítségnyújtás az érdekképviseletek utján 
az állam részéről, akkor egy társadalmi 
osztály, amely mindenkor fontos szere
pet töltött be — elproletárizálódik és 
beleolvad a munkanélküliségnek nagy 
és szomorú kollektivumába.

A  tudós vallása.
Egy kiváló angol nyelvtudós, aki 

otthonos jártassággal tudott beszél
ni a mai európai nyelvekről, de 
jártas volt a görög és római remek
írók müveiben s olvasta Zend-a 
vestát, meg a szánszkrit irodalom 
remekműveit is , egyszer Dublin 
külvárosában járva, egy szegény 
kis házra lett figyelmes, ahonnan

egy dúltarcu férfit látott sebes lép
tekkel kijönni és eliramodni.

Kíváncsiság és részvét ösztökél
te arra, hogy benyisson a szegé
nyes viskó ajtaján, hátha segíthetne 
ott valakin, aki nagy bajba jutott ?

A kis házba belépve, szemébe 
tűnt egy szalmazsákon félig ülő, 
félig fekvő asszony, aki mellett 
halott kisded feküdt, mellette a 
szoba padlója nedves volt a víztől.

A szegény asszony azt kérdi 
tőle: Maga az orvos?

— Nem, én filolog vagyok. De 
mi történt itt? Bántotta tán az az 
ember, aki az előbb kiszaladt innen?

— Nem bántott, uram, az az én 
férjem, ő keresztelte meg ezt a 
haldokló gyereket, aki aztán meg
halt, ő pedig orvosért és papért 
sietett.

— Hát én segithetek-e valamit, 
szegény asszony, magán?

— Hogyne segíthetne? Kérem, 
jó uram, imádkozzék értem az én 
olvasómon, hogy az Isten segítsen 
rajtam és bűnben ne vegye magá
hoz lelkemet, a mig a pap el nem 
jön ide 1

A kiváló tudós megértette a sze
gény haldokló asszony kérését és 
meg is tette neki amire kérte őt. 
Imádkozott érte az olvasóján, amig 
a pap és az orvos elérkezett.

Aztán elbúcsúzott és az orvos
hoz csatlakozva, vele folytatta útját.

— Képzelje, doktor ur, hogy mit 
tettem ennek az egyszerű asszony
nak a kérésére: olvasóján imád
koztam érte. De tehettem-e jobbat 
neki ? Képzelje el, hogy a legszebb 
latin, vagy görög mondákat vagy 
a szánszkrit irodalom remekeit mon
dom el neki, vagy akár Shakes- 
peareből szavalok n ek i: mit értem 
volna el vele? ő azt meg sem ér
tette volna, mig igy megnyugodott 
az ő egyszerű lelke a vallás vi
gasztalásain. . . . Ugy-e jól tettem 
doktor ur?

— Jól tette, tisztelt uram, jobbat 
nem tehetett volna ennek a szegény 
asszonnyal.

Ez az egyszerű kis történet azt 
bizonyítja, hogy vannak olyan ko
moly esetek, amikor a tudás leg
nagyobb foka sem bir vigasztalást 
és örömet adni az emberi léleknek.

Pedig ez nagy szó, mert a tudás 
nagy hatalom. A tudás az emberi 
szellem létrája, amelyen az isteni 
titkok ismeretéig fölhatolhat.

Ha végignézünk a múltak tudá
sán, ismeretein s azokat a maiak
kal összehasonlitjuk: milyen óriási 
szellemi magaslatok tárulnak elénk! 
Milyen gyönyörű szellemi épületek 
ragyogó perspektívái fénylenek elő 
ezekről az uj emeletekiől, amelye
ket az emberi szellem a legutolsó 
száz évben alkotott.

Bámulatos a nyelvészet, a törté
net haladása, bámulatosak a föld-
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rajzi fölfedezések s a világ sok 
száz népfajának megismerése az 
etnográfia tudományában. Bámula
tos az élő lények: állatok, növé
nyek megismerése fajainak száz
ezerre menő változatai szerint s az 
életük ismerete.

Csodálatos az élő és élettelen 
anyag összetételeinek ismerete és 
felbontása a chémia retortáiban. 
Csodálatos a csillagvilágok, égites
tek ismerete sokszor végtelen tá
volságokban.

Bámulatos az ember saját testé
nek ismerete a legapróbb izekig s 
a beteg anyagok gyógyítása.

Ez a sok tudás folytonosan ha
lad és evvel kapcsolatban halad
nak a fizikai és technikai ismere
tek. Az ember már úrrá lett a föl
dön, a vízben és a levegőben is s 
arról gondolkozik, hogy szom szé
dos égitestekkel is összeköttetésbe 
léphessen.

Az emberi szellem óriási hala
dást tett a tudásban száz év alatt. 
Gondoljunk csak az első gőzvas- 
utra, vagy az első idomtalan, ügyet
len formájú gőzhajóra, amilyen a 
Dunán is járt még vagy 40 évvel 
ezelőtt „Johann Baptist" név alatt 
és hasonlítsuk ezt össze a villamos 
vasúttal vagy a legújabb repülő
gépekkel A haladás mérve óriási.

De azért ez az óriási tudás nem 
elégiti ki az emberi szellem min
den vágyait és szükségleteit.

Úgy jó vacsora és párolgó tea 
mellett élvezetes dolog a tudás 
nagy vívmányairól beszélni. De ha 
az emberi nyomorúság és tehetet
lenség odaállít egy másik ismeret
len világ kapujához: akkor minden 
fényes tudásunk nem segít rajtunk 
s nem ad vigasztalást.

Ezért a nagy tudósok: a legna
gyobbak ma is elismerik a vallás 
megnyugtató és vigasztaló erejét. 
Azt mondják, amit egy kiváló ma
gyar csillagász — Kövesligethy — 
mondott nemrég a kérdezősködő 
újságírónak : „De hol vagyunk még 
a megismeréstől ? . . .

A jelenségeket csak tapasztalni 
tudjuk és leírni, de az okot nem 
ismerjük és befolyásolni sem tud

juk. . . Ez taián nem is az ember 
feladata. . . A nagy laboratóriumba, 
sajnos, nem láthatunk be. . . Ezért 
vagyok vallásos." Zsolt.

Meghívó. Tisztelettel kérem a „Há- 
boruban elesett rimaszombati hősök 
emlékbizottságának" igen tisztelt elnök
ségi és választmányi tagjait, hogy fon
tos megbeszélések végett e hó 28-án 
(kedden) délután 6 órakor a polgári kör 
könyvtártermében okvetlen megjelenni 
szíveskedjenek. Sichert Károly,

ügyv. elnök.

H Í R E K
Ravasz a Tavasz...

Ravasz a Tavasz, 
az idő utján 
száguldva rohan, 
szive csapodár, 
szerelme csalfa, 
a csókja fanyar; 
mig nekünk bókol, 
ölel és csókol, 
megcsal a Nyárral 
s hervadt kertünkre 
ráborul csendben 
az őszi avar.

A találmányok korát éljük
és ebben a zseniket, csodaembereket termő 
időben nap-nap mellett olyan újabb és 
újabb találmányokról hallunk és olvasunk, 
amelyeket még nem is régen lehetetlen
ségnek véltünk s most, hogy valósággá 
váltak: a csodálat hangja sem hallatszik 
ajkunkról. Évek óta olvashattunk szőrte- 
lenitő szerekről, melyek használatával kü
lönösen a szépnem igyekezett megszaba
dulni az alabástrom karokat disztelenitö 
sürü pihéktöl, vagy éppen hosszúra me
részkedett fekete szörözettöl, a barna, 
vagy kreol női arcokon kellemetlenkedő 
selymes bajuszkáktól. Mindhiába. A szer 
hatása ideig-óráig tartott csupán s a 
kellemetlenkedő bársonyos pihék, kelle-, 
metlen szőrtakarók újból sarjadzdsnak 
indultak, kinőttek és ott díszelegtek — 
pardon — disztelenkedtek az ölelésre hajló 
puha karokon, egyébként bájos arcokon. 
S lám, mire virradtunk. Amerikában egy 
csodalámpát találtak föl, amelynek fénye 
holizicherre kiöli minden szőrzetnek még 
a csiráját is úgy, hogy annak egyszeri 
alkalmazása után még a férfiak borot
válkozása is fölöslegessé válik. S mig 
heurékázva ujjong a szőrös emberiség, a 
fodrászmesterek céhe riadtan néz össze a 
létét fenyegető szörnyű veszedelem halla
tára. Vége a borotválkozásnak s vége 
minden kellemetlen szőrzetnek. Odaállunk 
a csodalámpa elé s pár perc múlva gyö- í

kere sem marad pihének, szőrnek, sza- 
kállnak. A szappanhabot ezentúl gyerekek 
verik csupán, hogy szivárványszínű bu
borékot, apró léggömböt fújjanak belőle. 
Szép és sokat jelentő ez az uj találmány, 
de engedtessék meg nekem, hogy szebb
nek és gyönyörűségesebbnek tartsam azt, 
mely majd a szörielenitő fény alkalma
zása nélkül is kopasszá vált koponyákra 
uj hajzatot, dús frizurát növeszt. Ezt vá
rom én és várják velem együtt a kopa
szok — pardon — megritkult hajzatuak 
milliói.

f

Elkobozták lapunkat. Múlt lapszá
munkat a vezércikk egyes inkriminált 
részei miatt az államügyészség elko- 
boztatta. Az elkobzott szám második 
kiadásban jelent meg. A múltak tapasz
talatain okulva, az elkobzás ellen költ
ségkímélésből már nem is felebbeziink, 
interpelláció alakjában azonban az el
kobzás a nemzetgyűlésben szóvá fog 
tétetni.

El jegyzés. Braun Tündit (Rimaszombat) 
eljegyezte Löwy Ernő (Igló). M. k. é. h.

Kubelik hegedűművész Rimaszom- j 
hatban. 1933. április 5-én, szerdán este 
8 órakor a vármegyeház nagytermében 
Kubelik világhírű hegedűművész tartja 
egyetlen hangversenyét. — A jegyek a 
nagytrafikban lesznek kaphatók.

Szombathy Viktor Eperjesen. Mint 
értesülünk, Szombathy Viktor, az ismert 
szlovenszkói iró, lapunknak is kedves 
munkatársa április 2-án, vasárnap, Eper
jesen az Ev. Nőegylet ifjúsági Csoport
jának felkérésére előadást tart.

Vallásos előadás. A Karitasz jóté
konysági egyesület folyó hó 31-én este 
7 órakor és április hó 1 én este 8 óra
kor a Katii. Olvasóegylet nagytermében 
vallásos szinielőadást rendez, melyre ez 
utón is meghívja az érdeklődő közön
séget. — Belépődíj nincs, de önkéntes 
adományokat hálás köszönettel fogadnak.

A Református Egyház gyülekezeti 
szerveinek virágvasárnapi előadására
illetve műsoros estélyére a próbák és 
az előkészületek serényen folynak. Az 
estély középpontjában a „Gyöngyvirág" ; 
című eredeti székely népmese alapján 
feldolgozott színdarab áll. Ezen kivül 
zene- és énekszámok, valamint szavala
tok fogják kitölteni az este programját,; 
amit részletesen legközelebbi számunk
ban fogunk ismertetni. — Az iskolás 
gyermekek részére virágvasárnap előtti? 
szombaton teljes műsoru főpróba lesz. 
Az estély tiszta jövedelme teljes égé- i

szében a Ref. Otthon alapja javára lesz 
fordítva.

Előadás a palócokról. Március hó 
14-én délután 4 órakor élvezetes elő
adást tartott a budapesti stúdióban mi- 
hályfaivi Dr. Forgon Lajos a rimaszom
bati egyesült protestáns főgimnázium 
volt növendéke, a Rozsnyói Hiradó egy
kori jeles tollú vezércikkírója, a palócok 
jellegzetes kiejtéséről és a rozsnyói és 
rimaszombati dialektusok közötti kü
lönbségekről. Előadása végén megem
lékezett Komoróczy Miklós főgimn. ta
nárról, a palóc dialektus nagyszerű in
terpretálójárói is, aki az aggteleki csepp
kőbarlangot 1908 bán meglátogató bu
dapesti hírlapírókat a barlang bejára
tánál talpraeesett, a tőle megszokott 
szellemes üdvözlő beszéddel fogadta, mint 
„Tiszteőt Gyüleveész Társadalmat."

Cserkészdélutánt tartanak április hó 
2-ikán 5 órakor az ipartársulat szék
házában a helybeli összes magyar leány
cserkészek. A változatos gazdag műsor 
kedves délutánt Ígér városunk minden 
nemes törekvést felkarolni tudó közön
ségének. Szeretettel hívjuk már most a 
cserkészet barátait jótékonycélu előadá
sunkra, kérve szives erkölcsi és anyagi 
támogatásukat. Célunk egy cserkész-alap 
létesítésén kivül. szegény cserkészek és 
munkanélküli iparoscsaládok támogatá
sa. — Műsort következő számunkban 
hozzuk. Szombaton délután gyermekek 
részére főpróba.

Közgyűlés. A rimaszombati általános 
temetkezési egyesület 1933. március hó 
26 ik napján délelőtt 11 órakor a róm. 
kath. olvasóegylet nagytermében tartja 
XL1II. évi rendes közgyűlését a követ
kező tárgysorozattal : 1. Elnöki megnyitó, 
jegyzőkönyvi hitelesítők kinevezése. — 
2. A múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvé
nek felolvasása, — 3. Jelentés az egye
sület múlt évi működéséről. — 4. A 
számvizsgáló bizottság jelentése a múlt 
évi zárszámadások megvizsgálásáról, a 
felmentvény megadása iránti határozat. 
— 5. Esetleges indítványok.

Vöröskereszt-egylet közgyűlése Ri
maszombatban. A vöröskereszt-egylet 
helybeli fiókja ez idei közgyűlését 
1933. március hó 31-én tartja meg a 
volt megyeháza kistermében 17 órai 
kezdettel. N a p i r e n d :  1. Tisztviselők 
jelentései. — 2. A választmányból kilépő 
tagok feimentése. — 3. A választmány 
tagjai egy harmadának ujjáválasztása.—
4. A tagsági dijak felének a központba 
való beszolgáltatása.— 5. Szociális ott
hon építése Rimaszombatban. — 6. Ja
vaslatok. — Az egylet tagjai a közgyű
lésre ezennel meghivatnak azon meg
jegyzéssel, hogy külön meghívókat az 
elnökség nem küld. Azon esetben, ha a 
fentjelzett időre kellő számú tag meg

A  vadorzó leánya.
Irta: Telek A. Sándor.
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A hold kerekre ezüstözött képpel 

emelkedik ki a fenyves sötét kárpitja 
fölött. A fülemile elkezdte hajnali imáját 
s néha egy-egy bagoly suhan át nesz
telenül egyik hegyoldalról a másikra. 
Iiyenkor jönnek elő az erdő azon lakói, 
amelyek nappal járatlan sűrűben alusz
nak. A forrásnál legélénkebb az élet. 
Vidám szökellések között sipog a pety- 
tyes hátú őzborju az anyja után s a 
szarvastehén, mint egy fejedelemasszony, 
méltósággal lépeget a puha fövényen.

Kovács Márton a fátyolos holdfényen 
át elbűvölve bámulja a tündéri éjszakát. 
A másik oldalról egy villanás, utána 
egy kurta dörrenés szakítja meg a fen
séges képet, a szarvastehén nagyot bö- 
dülve ugrik fel a magasba, aztán hö
rögve rogy le a páfrányos ágyára. A 
vadőr riadt dühvei rohan le a szikláról 
s a járatlan utón bukdácsolva csörtet a 
forrás felé, ahol éppen az áldozat szét- i 
szedésére készülődik két daróc ruhás 
„raubsic".

— Ah, a bitangok, — tört ki belőle. 
Pár lépésnyire megáll és rájuk kiált. A 
vadorzó felkapja a puskáját és a benne- 
maradt egy töltényt leadja a vadőrre, 
aztán futásnak erednek. Kovács Márton 
nem igen szokott felelet nélkül hagyni 
semmi feltett kérdést. Ezt még vadorzó 
korában tanulta. Amint a két vad-zsi- 
vány futásnak eredt, duplázott. A sikol
tás jelezte, hogy talált. Most utánuk a 
giz-gazok között! De csakhamar belátta, 
hogy hiába minden erőlködése és ha

csak azt nem akarja, hogy valamelyik 
fa mögött beleakadjon a vadorzó pus
kájába, okosabb lesz, ha visszafordul.

A patakparton leheveredett egy sátor- 
alakú galagonya-bokor alá és megvárta, 
mig a hajnal bevilágít a fenyves ébre
dező rejtekébe. Virradatkor végigkutatta 
az egész környéket. A szarvastehén üve
ges szemekkel bámult maga elejébe, kis 
borja gyámoltalanul álldogált felette: 
szegényke még mcst sem tudta, hogy 
elárvult. Az elesett szarvastól néhány 
lépésnyire még lehetett látni a legázolt 
füvön a csapást, amerre a tolvajok mene
kültek, aztán csak találomra ment nyom 
nélkül. Egy katlanszerü gödör körül 
vadrózsa, juhar és kökény-bokrok keve
redtek össze. Itt szokott dürgeni a fajd- 
kakas, amiben olyan gyakran elgyö
nyörködik. Most csend van itt. A bok
rok alja le van tiporva, a fü véres. Itt 
pihent meg a sebzett „dúvad", a ka
lapja is ott maradt. De ki ismerne itt 
rá valakinek a kalapjára, mikor a kör
nyéken mindenki egyforma kalapot 
visel ?

Mig Kovács Márton, ahogyan ő ne
vezte, bocikáira vigyázott, Antal, a ki 
sebbik fia, bent mulatott a faluban. 
Becsalogatta annak az almaképü leány
nak a mosolygása. Még most sem so
kat értettek egymás szavából, de hát a 
szerelmeseknek az is elég, ha egymás 
kezét szorongathatják és egymás sze
mébe elmerülhetnek. Ok pedig szerel
mesek voltak, — Antal legalább az volt. 
A vadorzó halálosan gyűlölte a Kovács 
famíliát, de a fiú gyöngeségét mégis fel 
akarta használni a maga javára. Most 
is ő mondta a lányának, hogy estére a

legényt csalogassa be a faluba, hogy a 
magányosan maradt vadőrrel ők köny- 
nyebben boldoguljanak. Mikor Kovács 
Márton hajnalban hazament, Antal még 
alig aludt el, és mikor kiverte az álmot 
a szeméből és elmesélte neki, hogy mi 
történt a nagy sziklánál, a fiú kedvet
lenül csóválta a fejét, mert abból, hogy 
a leány apját egész este nem látta ott
hon, rosszat sejtett. De nem szólhatott 
semmit. A szarvastehenet haza vonszol
ták, azután Kovács Márton elment Mi- 
hálytelekre a csendőrságre. A csendőr
ség házról-házra járva megállapította, 
hogy honnan hiányzik a férfinép. Nem 
volt nehéz megtalálni a sebesült vad
orzót, aki az egyik tanyán a vele oroz- 
kodó társánál feküdt, de harmadnapra, 
mire a csendőrök ráakadtak, orvosi ke
zelés híján annyira elgyengült, hogy 
nem lehetett többé megmenteni. Csak 
eltemetni vitték haza.

Kovács Antal azontúl valósággal ke- 
! rüite az apját és minden este ott volt 

annál az almaképü árván maradt leány
nál. Az meg tüzelte. A fiú a folytonos 
uszítás következtében már valósággal 
gyűlölte az apját, de szelíd lelkülete 
féken tartotta minden indulatát és sem
mi olyat nem tett, amit a leány várt 
tőle. Az öreg Kovács ezt a íelforditoít 

i lelkiállapotot különben is régen látta és 
jól vigyázott a fiára. Ha valahová együtt 
mentek, nem adott a kezébe fegyvert 
és az egyik szemét mindig rajta tar
totta. Nem is bánta volna, ha a fia el
megyen valahová a mestersége után, 
ahogyan Ferenc is elment még tavaly, 
de a fiú egy idő óta csak aszott, köhé- 
cselt. Ki tudná mi baja van? Néha a

szerelem is árt. Az öreg hát hagyta, 
hadd kószáljon az erdőn tétlenül, hátha 
a szabad levegő és a magány meggyó
gyítja a testét és a lelkét egyaránt.

A másik nyáron már úgy hívták Ko
vács Antalt, hogy az erdei árnyék, senki 
nem tudta, mi emészti, csak az alma
képü lány. De az sem volt már alma
képü. Szép piros arca elvirágzott, a 
képe megráncosodott, megsárgult, már 
inkább hasonlított az aszalt vadkőrté- 
hez, mint a piros almához. A leány, 
mikor látta, hogy a fiú nem áll bosszút 
az 5 apjáért a saját apján, a szerelmes 
legényen keresztül akarta megsebezni 
a gyűlöletes vadőrt. Naponkint magához 
csalogatta, szerette és a megzavarodott 
szivü legényt minden este megkínálta 
valami jóval. így apródonkint sült tész
tában, szakgatott galuskában, friss juh- 
turóban adogatta be neki a beléndek- 
kel megfűszerezett csendes halált. De 
egyről megfeledkezett: a sorvadó fiú 
ajkát nem tartotta vissza magától, sőt 
mennél jobban látta hervadását, annál 
jobban átengedte neki magát és fokozato
san ő is belélegzetté a pusztulás csiráit, 
Amikor Kovács Mártonnal találkozott, 
a gyűlölet tekintetével mosolygott rá, az 
erdei ember meg szánakozva emelte rá 
a tekintetét és a fiára gondolva fel
sóhajtott: ez az erdei árnyék menyasz- 
szonya.

A nyár soha sem volt bujább a ko- 
pácsnói völgyben, mint az idén. A va
dászlak feletti vágásban,1 mintha parcel
lázva lett volna, széles táblákban piro
sodott a földi eper, odébb lila virágú 
dudva burjánzott magasra. Az iharfa 
lombja között vadgalamb krúkogott és
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nem jelenik, a közgyűlés egy félórával 
l^őbb a megjelent tagok számára való 
tekintet nélkül lesz megtartva. — A vö
röskereszt-egylet választmánya tavaszi 
ülését a fentjelzett napon 16 óra 30 
perckor tarja meg ugyanott.

Az elnökség.
A tüzoltóegyesület közgyűlése. A

helybeli önkéntes tűzoltó egyesület 
folyó hó 19 én tartotta rendes évi köz
gyűlését a városháza tanácstermében 
Qr. Kovács László elnökletével. Az évi 
költségvetés letárgyalása után az üre
sedésben levő titkári állást Maczkó 
űyörgygyel és a szintén üresedésben 
levő szertárosi állást pedig Halassy 
Gyulával töltötték be.

Panaszok a villanyvilágítás ellen. 
Hosszabb idő óta nap-nap mellett szó
ban és írásban jönnek panaszok szer
kesztőségünkhöz a nálunk tapasztalható 
lehetetlen villanyvilágitási állapotok mi
att. A panaszok jogosak, hiszen magunk 
is hónapok óta tapasztaljuk azokat a 
rendellenességeket, amiket a panaszlók 
felsorakoztatnak, hogy ugyanis a villany
áram nemcsak hogy alacsonyabb fe
szültségű a rendesnél s ennek következté
ben nagyobb gyertyafényü lámpa mellett 
is az olvasás, vagy a női kézimunkák 
végzése esténként lehetetlen, de akár
hányszor nappal is hosszabb időre meg
szakad az áramszolgáltatás, amikor az 
ipari gépekkel végzeit munka s a rádió
zás szünetelni kénytelen. A városi köz
világítás a régi jó petróleumlámpák fé
nyét aligha múlja felül s általában a 
legmizerábilisabb világítást nyújt ez idő 
szerint a Stredo. Ezeknek a lehetetlen 
állapotoknak a megszüntetése s a vil
lanyvilágítás megjavítása érdekében sür
gős lépések teendők, amire a panaszo
sok kérésére is a legnyomatékosabban 
felhívjuk a villamos művek vezetőségét.

Előadás a prágai MAK-ban „a régi 
és az uj Szabó Dezsőről." A P. M. H 
írja: A prágai MÁK keddi kulturszemi- 
náriumi előadó- és vita-estjén Weinber- 
ger László, bölcsészeítanhallgató tartott 
nagy felkészültséggel összeállított elő
adást Szabó Dezső költészetéről. Rövi
den vázolta Szabó Dezső művészetének 
lényegét: a rendkívüli nyelvkészséggel 
megirt egészen elemi erővel sodró e l- ' 
beszélői tehetséget, amilyen a magyar i 
irodalomban eddig alig jelentkezett. És 
a művészete a legtisztábban jut kifeje
zésre a történelmi távlatba beállított 
.Elsodort faluban". Ezután az előadó 
kimutatta, hogy a tiszta művészetből a 
társadalmi pamfletbe való átmenetet a 
„Segítség!“ cimü regény jelenti, mely
ben Szabó Dezső önmagával és az 
egész magyar társadalommal való mély 
meghasonlását Írja meg. Az uj Szabó 
Dezső legszembetűnőbben a „Karácsony 
Kolozsvárt" cimü regényében és a „Fel-

a cinegék versenyt sipogtak a pintyek
kel. A medve ott dagasztott a nagy 
szikla lábánál, a magasban egy héjjá 
keringett a világot kémlelve. A lomb
hullató fák és a tűlevelük ágai szerel
mesen fonódtak össze, a homály alatt 
hulló csillagként repdesett a millió és 
millió szentjánosbogár, csak Kovács 
Mártont nem lehetett látni sehol.

Kovács Márton ott ült a halottas ház
ban és azon emésztette magát, hogy ez 
az egy lövése három életet oltott ki. A 
bűbájos erdő, a tündéri holdas éjjek, 
árnyékkal teltek meg előtte és nem 
hagyták nyugodni. Pedig ő nem akarta.

Az egyszerű deszka-koporsót rokoni 
és baráti kiséret nélkül viszik a falu 
temetőjébe. A pap a gyűlöletes csend
ben gyorsan hadarja el a rekviemet és 
elsiet. Amint a koporsóra kísérteties 
hangon döngenek a rögök, vércse vijjo
gása lesz hallható: a vadorzó lánya 
sikolt végig a temetőn. „Én öltem meg, 
én öltem meg 1“ Aztán belebotlik az 
édesapja besüppedt sírjába és össze- 
roskad.

Kovács Márton meg csendesen szól 
oda a kapát szorongató emberekhez:

— Hozzatok még egy koporsót és 
temessétek egymás mellé. Megérdemlik.

A kopácsnói völgy pedig tovább vi
rágzik. Az éjszakai puskások lassan el
maradoztak, de holdsütétes éjjeleken 
Kovács Márton gyakran üldögél a nagy 
sziklán, a libegő árnyékot vizsgálja és 
várja mikor lobban ki egy lövés lángja 
a fenyők sudara közül és csak akkor 
tér nyugalomra, amikor a fák sűrűjében 
felhangzik a reggelidet zsibongása.
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támadás Mahucskán" cimü elbeszélés- 
kötetben jelentkezik. Az önmagával vég
legesen meghasonlott iró egyre szeren
csétlenebbül eltávolodik régi önmagától, 
egyre torzitóbb pamfletista lesz. Azon
ban az a sajnálatos változás, hangsú
lyozta az előadó, nem vonhat le előbbi 
művészetének nagy értékéből. Az elő
adás után a nagyszámú hallgatóság kö
rében érdekes és termékeny vita indult 
meg, melyben felszólalt Toperczer Lász
ló, Szilassy István, Burger Miklós, Zapf 
László és Turóczy Bertalan.

Derék gyerekek vagytok,
Ti, Kosztra, Remenyik, Vozáry, kis ma
gyar cserkészfiuk, akik azt a vigyá
zatlanságból az iskola pöcegödrébe 
esett s többször alá is merült kis cseh 
lánykát életveszedelmes helyzetéből 
kimentettétek. Mig iskolatársai meg
rémülve s a penetráns illattól irtózva 
és megutálkozva szétfutottak, nem tö
rődve mitsem bajba, életveszedelembe 
jutott leánypajtásukkal s azt teljesen 
magára hagyták, Ti, derék kis magyar 
cserkészgyerekek, egy percig sem ha
boztatok, elszánt cserkészbátorsággal 
segedelmére siettetek s megmentetté
tek életét a már-már erejét vesztett, 
alámerült kis cseh lánykának. Jót és 
szépet cselekedtetek, minden megdi
csérésére érdemesek vagytok, Ti de
rék, bátor kis magyar cserkészgyere
kek, Kosztra, Remenyik, Vozáry. 
Szalonka-húzás. A vadászok körében 

tavasszal megindult lázas szalonkázás 
nálunk is teljes vadászhévvel folyik. A 
langyos időre fordult tavaszi estéken 
minden érző vadásziélek igyekszik az 
ébredező erdő felé, ahol erős versengés 
folyik azért, hogy ki lövi az első snep- 
fet. Ez idén Kolbenheyer Pál volt az a 
szerencsés és irigyelt vadász, aki az 
első hosszucsőrüt aggatékra hozta.

1000 korona elveszett. Egy szegény 
öreg asszony leányához utazott. Pénzzé 
tette mindenét, hogy Romániába szakadt 
leányán és unokáin segítsen. A vasúton 
azonban lelketlen emberek minden pén
zét elszedték. Nem elég ez a nagy vesz
teség, alig hogy pár hetet leányánál 
időzött — kiutasították őt, sok más sze
rencsétlennel együtt, mint idegen állam
polgárt ! — De még mindig nem ért 
véget a balsors üldözése. Haza jőve, pár 
havi kis nyugdiját felvette, inkább nél
külözött ő maga, csakhogy nyugdíjas 
tanítónő leányának küldhessen legalább 
1000 koronát. Mert a mostani Romániá
ban a nyugdíjas tanítók már igen ré
gen nem kapják nyugdijukat! — A kis 
család ott, nyomorgott, éhezett s elfá
sult már, a sok nélkülözés miatt 1 Végre 
együtt volt az összekuporgatott 1000 ko
rona. A szegény asszony postára akarta 
vinni. Kabátja belső zsebébe tette, csak
hogy el ne veszítse azt a pénzt, mely 
teljes vagyonát képezte. És a pénz el
veszett, — és aki megtalálta, volt oly 
lelketlen és nem adta vissza. Talán nem 
tudta -ennek az 1000 koronának a tör
ténetét. — Embertársam! bárki légy, ha 
Istent ösmersz, add vissza azt a pénzt, 
mellyel tán az éhhaláltól menthetsz meg 
öt embert! Neked áldást nem hozhat az 
a pénz, csak örök kárhozatot! — Még 
nem késő, vidd vagy küld be a „Görnör" 
szerkesztőségébe, ahonnét kézhez jut
tatják. B tt.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik megboldogult, sze

retett férjem elhunyta alkalmából mély
séges fájdalmamat részvétük kifejezésé
vel enyhíteni s végtisztességtételén meg
jelenni szivesek voltak, ezúton mondok 
hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1933. március 23.
Özv. Stanga Istvánné.

Jótszadozásközben a lovak patái 
alá került egy 4 éves kis gyermek.
A kerületi bíróság gondatlanságból eredő 
testi sértés cimén most vonta felelős
ségre és feltételesen 250 korona pénz- 
büntetésre ítélte Homola Erzsébet sőregi 
gazdaasszonyt, akinek az volt a bűne, 
hogy nem vigyázott eléggé gyermekére 
s amig a háztartási munkákkal el volt 
foglalva, négy éves kislánykája az utcára 
szaladt s ott a lovak majdnem agyon
taposták, úgy hogy súlyos sérüléseivel 
a rimaszombati közkórházba kellett 
szállítani és hetekig tartott, mig a pata- 
rugások okozta sérüléseiből kigyógyult. 
Az enyhítő szakasz alkalmazásával a 
büntetés végrehajtását egy évi próba
időre felfüggesztették.

Erdőtüzek. Folyó hó 17-én délután 
fél 5 órakor városunk nyugalmát tűz
oltó-riadó zavarta meg, mely után pár 
perccel tűzoltóinkat láttuk kivonulni 
Szabadka felé, ahol mintegy 20 k. hold 
erdő égett. Derék tűzoltóinknak sikerült 
a tüzet rövidesen eloltani. — Vasárnap, 
19-én újra megszólalt a tűzoltói riadó, 
amely tűzoltóinkat újra erdei tűzhöz 
szólította. A tüzet a délután Poltár felé 
robogó vonatból kipattant szikra idézte 
elő. De tűzoltóinknak, dacára az óriási 
szélnek, erős megfeszített munka árán 
mégis sikerült elfojtani a tüzet, mielőtt 
az nagyobb arányokat Öltött volna. így 
is mintegy három hold esett a tíiz mar
talékául.

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

M eprteM atafm iionsío lí!
Öltönyök:

m ár áőO  k oron átó l feljebb.
Tisztviselőknek kedvező fizetési feltételek! 

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

A városi népkonyhán kiadatott 1933. 
januárius 1-től 1933. március hó 19-éig 
bezárólag összesen 30920 adag ebéd, 
rendszeres változatos menü mellett. Ezen 
adagok előállítása belekerült mindennel 
együtt — személyzeti fizetés, betegse- 
gélyző, fa stb. — is beleszámítva 22342 
korona 60 fillérbe. Napi kiadás volt! 
körülbelül 286 kor. 95 fillér. Egy adag i 
előállítása, nagy sáfárkodás mellett, be- j 
lekerült 72 fillérbe. Napi aránylagos ki
adott adagok száma volt: 396. Ezen ada
gok előállításához anyagilag hozzájárultak 
Rimaszombat városa . . .  Ke 10342 60 
Dr. Daxner Vladimír kor

mánybiztos .................. Ké 10000'—
A szociális bizottság. . . Kó 2000'— 
Természetbeni ajándékot adtak: Lusztig 
Menyhért 300 kgr. burgonyát, 20 kgr. 
lisztet. — Lusztig László 187 kgr. bab, 
50 kgr. lencse és 50 kgr. köleskását.— 
A szociális bizottság 1 kgr. szalonna, 
7 kgr. zsir, 8 kgr. borsó, 52 kgr. bab, 
20 kgr. liszt és 3'80 kgr. kolbász. — 
Vályi István toronyőr 19 kgr. vörös
hagymát.

Nyilatkozat.
A t. közönség becses tudomására ho

zom, hogy a tulajdonomat képező hely
szerző és elhelyező intézetemet megbol
dogult férjem halála dacára is tovább 
vezetem és a legnagyobb készséggel 
állok a t. közönség rendelkezésére.

Rimaszombat, 1933. március 23.
Özv. Stanga Istvánné, 

helyszerző és elhelyező intézet tu
lajdonos Rimaszombat, Tompa-u.27.

Filmszínház. Folyó hó 25. és 26-án 
Kálmán Imre világhírű operettjének film- 
változata a „Marica grófnő" kerül be
mutatásra. Rendezője ugyan tipikusan 
germán ember, de mindent elkövetett, 
hogy sikerre vigye a darabot. Huberth 
Marischka, a hires bécsi bonviván ala
kítja Török tiszttartó szerepét kellő tem
peramentummal. Marica grófnő szerepét 
Dorothea Wick viszi, ki ragyogó szép
ségével visz fényt a filmkép életébe. 
Szőke Szakáll és Verebes Ernő kitűnő 
típust adnak s hozzájárulnak a hangu
lat emeléséhez. A zene ismerős és ked
velt melódiákat elevenít fel.

Folyó hó 29. és 30 án „Pat és Pata- 
chon német szót tanulnak" c. pompás 
komédia kerül szire. Pat és Patachon 
diplomáciai küldetésben vannak s ezért 
kénytelenek németül tanulni. Irigyeik 
azonban sarkukban vannak s üldözik 
őket, miközben egy labdarugó meccset 
is eldöntenek hirtelen beavatkozásukkal. 
Különben az egész darab telitve van a 
legfinomabb humorral s nagyszerű szó
rakozást nyújt.
Szlovenszkói illetőségű helybeli mun

kásokat kötelesek foglalkoztatni a 
vállalatok. A pozsonyi Országos Hiva
tal rendeletet adott ki, melyben utasítja 
az összes járási és községi hivatalokat, 
hogy az egyre nagyobb méreteket öltő 
munkanélküliségre való tekintettel a 
közmüvek és közszállitások végzésénél 
a vállalkozó, illetve pályázó elsősorban 
helybeli munkásokat köteles foglalkoz
tatni.

Kinő iPOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, március 25-én és 26-án 
diadalmas sikerű operett német nyelven. A világ- 
kinematografia legsikerültebb alkotása, amely nem 

szorul reklámra. Zene Kálmán Imre :

Marica grófnő
Fősz.: Dorothea Wieck, Hubert Marischka, Char- 
lotte Ander Verebes Ernő, Szőke Szakáll, A. Altén.

Szerdán és csütörtökön, március 2P-én és 3C-án 
elsőrendű kacagtató est. Nagy burlesk shov! 

Nevető versenyek:

Pat és Patachon
németül tanulnak

Losonczon elfogták a horkai véres 
tüntetés főértelmi szerzőjét. Jelentet
tük annak idején lapunkban, hogy a 
horkai cellulozegyár üzembeszüntetése 
miatti tiltakozásul mintegy hatszáz gyári 
munkás tüntetést rendezett február 11-én 
a gyár főépülete előtt, mely alkalommal 
a kivezényelt csendőri karhatalom fegy
verét használta és eközben Ruszo János 
beretkei cigányt az egyik csendőr ba- 
jonettel agyonszurta. A tüntetéssel kap
csolatban 17 kommunistát a csendőrök 
letartóztattak s ezeket a rimaszombati 
kerületi biróság háromtól—hat hétig ter
jedő elzárásra már el is Ítélte, a fő ér
telmi szerzőt: Fábry József 24 éves 
rozsnyói köművessegédet azonban a bí
róság nem tudta felelősségre vonni, 
mert a vérbefult tüntetés alatt nyomta
lanul eltűnt. A véres tüntetés főrende
zője ellen az ügyészség elfogatási pa
rancsot adott ki és annak alapján sike
rült őt a losonci csendőrségnek kézre- 
keritenie. Fábry ügyében a napokban 
fog Ítélkezni a biróság.

Megint elítéltek egy passzushami- 
sitó községi bírót. Kurek István forgács
falai gazdálkodó egy csempésztársaság- 
gai került összeköttetésbe és igen jutá
nyos áron kitűnő magyarországi lovak
hoz jutott, amelyeket jó nyereséggel 
szándékozott tovább adni s ezért testvé
rét Kurek György községi bírót rávette, 
hogy a kéz alatt szerzett lovakra pasz- 
szusokat állítson ki. A biró megfelelő 
haszonrészesedés fejében bele is ment 
a hamisításba, a hatóságok azonban rá
jöttek a turpisságra és a két okmány- 
hamisiíó cinkos ellen eljárást indítottak. 
A rimaszombati kerületi biróság a na
pokban Ítélkezett a községi biró és test
vére fölött s mindkettőjüket hat és fél 
hónapi fogházra Ítélte külön-külön. Az 
elitéltek felebbezést jelentettek be az 
Ítélet ellen.

Sajátkezüleg vett elégtételt a bírói 
Ítéletért. A rimaszombati kerületi biró
ság a napokban Ítélkezett Bobrovszky 
Pál és Csík Andrásné rimakokovai la
kosok becsületsértési perében, amelynek 
során Bobrovszkyt 100 korona pénz- 
büntetésre Ítélték. Bobrovszkyt annyira 
felbőszítette az Ítélet, hogy hazafelé me
net megfenyegette ellenfelét, hogy össze 
fogja törni a fejét, mint a kígyóét, csak 
hazaérjenek. Éjszaka Bobrovszky női 
ruhát öltött magára és igy leste meg 
Csiknét, aki Román Istvánné lakására 
igyekezett. A kendős asszonynak masz
kírozott Bobrovszky alaposan felpofozta 
a magányosan menő asszonyt, akinek 
kiáltozásaira a férj is elősietett és fele
lősségre vonta a támadót, akinek arcá
ról leszakították a kendőt s igy sikerült 
felismerni. Bobrovszky Csik Andrást is 
alaposan helybenhagyta és húsz napon 
belül gyógyuló sérüléseket ejtett rajta, 
úgy hogy a véres verekedéssé fajult ve
szekedésbe később a családtagok is 
beleegyedtek s igy a merénylőt sikerült 
ütlegelve a Rimáig kergetni, ahol 
formálisan bedobták a vízbe. — A 
véres fináléval végződött intermezzónak 
most újból bírósági folytatása lesz, 
amennyiben a felek kölcsönösen felje
lentették egymás súlyos testi sértés és 
becsületsértés cimén.

Kalapáccsal verte fejbe haragosát.
Csirke Bálint óbásíi kőműves segéd a 
múlt nyár folyamán összeveszett régi 
ellenlábasával Lábas András óbásti gaz
dával és olyan alaposan helybenhagyta, 
hogy a szerencsétlen ember heteken át 
nyomta az ágyat a brutális kőműves 
tettlegessége miatt. A kőműves segéd 
kalapáccsal ment neki haragosának,
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agybafőbe verte és úgy összerugdosta, 
hogy a szerencsétlen embernek balkarja 
is eltörött. A brutális kőműves segéd 
fölött most ítélkezett a kerületi bíróság 
Foukal-tanácsa és súlyos testi sértés 
bűntettében bűnösnek mondva ki, négy 
hónapi fogházra Ítélte.

Nem találják a feledi szolgabiró 
tolvajait. Hetekkel ezelőtt ismeretlen 
tettesek kifosztották Honéczy Géza fe
ledi szolgabiró méhesét, ahonnan két 
kas méhet mindenestől elemeitek. — A 
feledi csendőrség tűvé tette az egész 
környéket az eltűnt méhkasok után, 
azonban a szorgalmas méhek gonosz- 
lelkű tolvajaira mindezideig nem tudott 
ráakadni s most az államügyészség az 
eredménytelen nyomozásra való tekin
tettel a további eljárást kénytelen volt 
megszüntetni.

Súlyos szerencsétlenséget okozott 
a lakodalmi lövöldözés. Pamula Albert 
imrefalai munkás két cimborájával: Tö- 
köly József és Ugorcsák Maxival együtt 
a múlt napokban — falusi szokás sze
rint — közhírré akarta tenni eljegyzé
sét, ami a környéken puska vagy pisz
toly-lövöldözés formájában szokott le
zajlani. A cimborák, hogy még ünnepé
lyesebbé tegyék az esküvői formaságo
kat, dinamitot szereztek és azt a falu 
fölötti hegyoldalban készültek felrob
bantani. A patront egy fadarabhoz kö
tötték és a mintegy tiz centiméteres 
gyujtózsinórt Ugorcsák gyufával meg- 
gyujtotta. Csak harmadik gyújtásra si
került a kanóc meggyújtása és pedig 
olyan váratlan gyorsasággal, hogy a 
patron Tököly József kezében explo- 
dált, s a robbanás ereje, valamint a 
szerteröpüiő szilánkok súlyos sebeket 
ejtettek rajta. A felrobbant patron a 
szerencsétlen fiatalember balkarját fel 
hasította és azonfelül arcán, mellén és 
kezefején okozott súlyos sérüléseket, 
úgy hogy azonnal be kellett szállítani a 
rozsnyói kórházba. Az eljárás a dinamit- 
szerencsétlenség ügyében megindult.

Ismét passzushamisitás. A határszé
len napirenden lévő lócsempészések 
nagyarányú passzushamisitással vannak 
összefüggésben és a bíróságoknál nap
nap mellett egész sereg ilyen bűnügyet 
tárgyalnak. A sok hasonló eset közül 
kiemelkedik Hrin Márton és Telgarecz1 
Béla várgedei gazdák nem mindennapos 
furfanggal keresztülvitt marhalevélhami- 
sitási bűnügye, amelyben most hozott 
ítéletet a kerületi bíróság Foukal-taná-

ben mintegy hatszáz ember vett részt és 
tömött sorokban igyekezett a jegyzői 
irodához, hogy az élelmiszerjegyek kö
rüli visszaélések miatt felelősségre von
ják a körjegyzőt. A demonstrációt a ki
vezényelt csendőri karhatalom nem volt 
képes megfékezni s akármennyire is 
igyekeztek a csendőrök feloszlatni a tö 
meget, a felizgatott lakosság árként 
hömpölygőit végig a falun és „Megyünk 
agyonütni a jegyzőt!", „Minekünk semmi 
közünk a ti törvényeitekhez!", „Két napja 
már nem ettünk!" kiáltozásokkal behatol
tak a községháza folyosójára és ott forrná 
lis tüntetés keretében tiltakoztak az élel
miszerutalványok bürokratikus kezelése 
ellen és sikerült is gyorsegélyeket kipré
selniük. A tüntetés talán még jobban el
fajult volna, ha a csendőrkarhatalom 
szorongatott helyzetében idejekorán erő
sítések után nem telefonál s az autókon 
mindenfelől összesereglő csendőrség azu- 
után nagynehezen feloszlatta a tömeget 
és helyreállította a rendet. A kedélyek 
lecsillapultával a nyomozó csendőrállo
más közegei összefogdosták a tüntetés 
értelmi szerzőit, Balcár Pál, Bradnan 
András és Pavlik András klenóci mun
kások személyében, mikor azonban két 
nap múlva a csendőrök elszállítani akar
ták a faluból a három kommunistavezért, 
a nép kaszákat ragadott és erőszakkal 
akarta megakadályozni a három gyanú
sított elszállítását. A karhatalom az erő
szakoskodó parasztok közül Hruska Mi
hályt és Paukó Györgyöt azonnal őri
zetbe vette, mire a többiek elszaladtak 
s igy a fogolytransport útja Rimaszom
bat felé szabad lett. A rimaszombati ke
rületi bíróság mostanában Ítélkezett a 
tüntetők fölött s a három fővezért ha
tóság elleni erőszak büntette cimén 
egyenként 4—4 heti fogházra Ítélte, 
Kundra Pált, Hruska Andrást és Hruska 
Mihályt, Feranecz Johannát, Bálint Já
nost, Antal Mátyást, Kozsiak Józsefet, 
Pribilinec Józsefet, Bradnan Zsuzsannát, 
Pribilinec Zsuzsannát, Palo Pált, Ka 
szács Júliát, Kiszel Zsuzsit, Trnavsky 
Jánost és Paukó Györgyöt 14 naptól hat 
hétig terjedő elzárással büntette meg. 
Textoris Jánost bizonyítékok hiányában 
a vád és következményei alól jogerősen 
felmentették.

Postamesterből perecárus. Stupka 
Károly 33 éves horazdovicei (Csehor
szág) illetőségű volt nagyszuhai posta 
mester sikkasztási bűnügyében a na
pokban hozta meg Ítéletét a legfelsőbb

csa, Telgareczet négy és Hrint pedig bíróság, helyben hagyva a két elsőfokú
három heti fogházra Ítélve közokirat 
hamisítás miatt. Telgarecz Béla, hogy 
csempészett lovain előnyösen túladhas
son, 150 korona honorárium ellenében 
rábírta Hrin Márton szlovák telepest, 
hogy a várgedei jegyző: hivatalban saját 
nevelésűnek vallja be a kérdéses pari
pákat és ilyen alapon szerezzen részük
re lópasszust. Hrin annak rendje és 
módja szerint elintézte az ügyet és 
zsebrevágta a honoráriumot. Ellenőrzés 
során, amit most a nagy csempészés 
alatt sűrűbben és erélyesebben visznek 
keresztül hatóságok, kisült, hogy Hrin- 
nek soha sem volt lova. A két cinkost 
közokirathamisitás büntette cimén vád 
alá helyezték s a bünper a fenti ered
ménnyel záródott.

Tizennégynapi fogház gyömölcs- 
lopásért. Az elmúlt év augusztusában 
Pásztor László szemináriumi szolga gyü
mölcslopáson érte Kovács András és 
Tóth Gábor rozsnyói munkásokat, akik 
négy társuknak segítségével kibontották 
a püspöki szeminárium kőkerítését és 
úgy hatoltak be a gyümölcsösbe, hogy 
ott megfelelő zsákmányra tegyenek szert. 
A fákat dézsmáló legények valóságos 
kőzáport zúdítottak a kötelességét tel
jesítő szemináriumi szolgára és kutyá
ját is úgy megdobálták, hogy a megré
mült állat sem mert gazdájának segít
ségére sietni s a gyümö'cstolvajok mind
addig vígan garázdálkodhattak a kertben, I 
mig Hunyák László ki nem szabadította 
kellemetlen helyzetéből Pásztor Lászlót. 
A kerületi bíróság lopás és életveszélyes 
fenyegetés cimén most vonta felelős
ségre a két gyümölcstolvajt és közülök 
Kovácsot tizennégy napi fogházra ítélte, 
társát azonban bizonyítékok hiányában 
felmentette. Kovács a főtárgyaláson az
zal védekezett, hogy csak tréfából kö
vette el az egész „csínyt".

Elitélték a klenóci tüntetés résztve
vőit. Az elmúlt év február 10-én a gö- 
mörmegyei szinszlovák Klenóc község
ben nagyszabású tüntetés folyt le, amely

biróság döntését, amely szerint az évek 
kel ezelőtt nagy népszerűségnek örven
dett nagyszuhai postamestert, aki a kor 
mányhatalom gáncs és félelem nélküli 
exponense és nagyhatalmú bizalmi em
bere volt, tiszeres hivatali sikkasztás és 
ötvenegyszeres levéltitok megsértés bün
tette cimén egy évi fogházra Ítélték 
A jogerős Ítélet Pilsenben érte a meg
tévedt állami tisztviselőt, ahol jelenleg 
utcai perecárusként működik és szűkös 
jövedelméből csak éppen nyomorogni 
tud bajbadöntött családjával. A briinni 
legfelsőbb bíróság jogerős Ítélete egy 
szép ivelésü köztisztviselői karriér de- 
rékbatörését jelenti és egy újabb mo
zaikszemet képez a gömöri botránykró
nikában. Stupkát kártyaszenvedélye vitte 
a bűn útjára s mert jövedelmével arány
ban nem álló társadalmi életet élt kor- 
mányexponensi minőségében, a sok ki
adást és kártyaveszteséget fedezendő, 
igy nyúlt a reábizott idegenpénzekhez. 
Manipulációira a rozsnyói püspöki hi
vatal és a nagyszuhai plébánia közötti 
sok levéleltünési üggyel kapcsolatban 
megindult vizsgálat során jöttek rá s 
akkor kiderült, hogy a napirenden lévő 
levél, csomag és pénzküldemény eltűné
sek Stupkát terhelik. A szelcei gazdák 
által még 1929 ben befizetett 12.291 20 
korona, a nagyszuhai r. kath. egyház 
által befizetett 1261 korona, Cselinszky 
Tamás susányi gazda által átutalt 10.000 
korona és több kisebb nagyobb összeg 
igy tűnt el az enyveskezü postamester 
kezén s mohóságára jellemző, hogy a 
sikkasztott tételek között még öt koro
nás befizetések is előfordulnak. Negy
venhat levélfelbontás bizonyult rá a 
vizsgálat során Stupkára, azonfelül öt 
csomag felnyitás is, köztük a rozsnyói 
püspökség és a nagyszuhai plébánia 
levelezését tartalmazó két csomag, ame
lyekből az eltünedezett postai értékekre 
vonatkozó reklamációs leveleket szede
gette ki a postamester, hogy sikkasztá
saira ne tudjanak rájönni. A teljes beis

merésben lévő tettes kártyaszenvedélyé
vel magyarázta az elkövetett sikkasztá
sokat és beismerése alapján Ítélte el a 
rimaszombati kerületi bíróság egy évi 
fogházra, az ítélet ellen azonban Stupka 
felebbezéssel élt s ugyancsak megfeleb- 
bezte a kassai felsőbíróság jóváhagyó 
Ítéletét is, mig most a brünni legfelső 
bíróság jogerősen lezárta a polémiát, 
helybenhagyva a két egybehangzó első
fokú Ítéletet. A kormányexponensből lett 
perecárus a napokban vonul be a kerü
leti bíróság fogházába, hogy a kiszabott 
büntetését letöltse.

S P O R T .
RME Bánszállási TK 4:4 (2:2). —

Biró : Jelűnek.
A RME értékes nivós nemzetközi mér

kőzéssel vezette be a tavaszi idényt. A 
vendégcsapat igen tetszetős, fejlett tech
nikájú játékot produkált s az ellene elért 
eldöntetlen eredmény hízelgő a RME-re 
nézve. Legjobbjai a két szélső, a közép
fedezet, de a kapus kivételével minden 
játékosa feladata magaslatán állott. A 
RME legjobbjai Molnár, Járosi, Ofcsárik 
voltak, de volt a csapatban még egy 
pár gyenge pont. A játékot a sok gól 
változatossá tette. A RME góllövői Já
rosi (2) és Molnár (2). A BTK egyik 
gólját Solymossy hendsze miatt megítélt 
11-esből érte el.

Jelűnek igen jó biró volt.
RPS-SK Utekács 5:1. A RPS Uteká- 

cson szép eredményt ért el a törekvő 
SK Utekács ellen.

Vasárnap a bajnokiak kezdetüket ve
szik.

A RPS a bajnokjelölt FTC-t látja ven
dégül. A RPS még nagyon hiányos ösz- 
szeálütásban lép porondra. Csupán vé
delme teljes, de hagyományos lelkese
désével sokat javíthat a helyzeten.

A RME Apátfalán száll szembe az 
ASC-vel. A mérkőzésnek revans jellege 
van : ősszel sikerült az ASC-nek RME-t 
itthcn legyőznie. A RME-nek nehéz csa
tát kell megvívnia, reméljük sikerrel.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
Rábely Károly laptulajdonos.

Tanuló-leányt felvesz
n ői ruha varrodába  

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

Idősebb ta n u lt  em ber
alkalmazást keres

oly gazdaságnál vagy úri ház
nál, hol a kertészkedéssel is 
foglalkozhatna.

Ci m:  megtudható a kiadóhivatalban.

50%-os
árcsökkentéssel készítem a legfinomabb férfi és
női cipőket mérték után az itt feltüntetett

Férfi chevró félcipő Ke. 120-—
Férfi box félcipő. . . Ke. 100 —
Női chevró félcipő . . Ke. 110 —
Női box félcipő . . . Ke. 90-—

Javítások.
Férfi talpalás és sarok Ke. 14 —
Férfi sarok ................... Ke. 4'—
Férfi cipő gumizás . . Ke. 4'—
Női talpalás és sarok . Ke. 10 —
Női s a r o k ................... Ke. 2 —
Női cipő gumizás . . Ke. 3 -
Kifogástalan pontos kiszolgálás!

A nagyérdemű 
kérve, vagyok

közönség szives pártfogását 
mély tisztelettel : 

HORVÁT LAJOS 
cipészmester Masaryk-tér 22

Különbejáratú bútorozott
utczai szoba

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

Egy modern rövid

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

Cim a kiadóhivatalban megtudható.

F ig y e le m .

Megérkeztek a tavaszi újdonságok.
Ö ltönyök

m ár 3 5 0  k oron átó l feljebb. 
HANK ANDOR

uriszabó, Rimaszombat Szijjártó-u. 75. sz. 
Ugyanott egy fiú tanulónak felvétetik.

Grataani' kenyér.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy a mai 
naptól kezdve gyomorbajosok részére

Graham-kenyeret
sütök megrendelésre mindennap. 

Tisztelettel : Ruprlch János, pékmester.

Biztosan ható
szeplő- és májfolt-

crémek
F O T O -g é p e k

és ke l l é ke k

a Bokor-drogériában.

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

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

AUTÓ-, motorkerékpár-, traktor
i g  és benzinmotorjának ^

g e n e r á l-j  a v i t  á s á t ,  
b e n g e r cs iszo lá st  stb.

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

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

Alkatrészek : gyári áron.
Precíz munka : jutányos áron. 

Külön épület- és géplakatos osztály! 
•  Artézia mély kútfúrás. — Vízvezeték Lerendezések. 0  

Kérjen árajánlatot.

Értesítés.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni 

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

es 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.

Czipöt 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.

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

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

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


