
X III. É v . RIM ASZO M BAT. 1933 J U N IU S  é . 23 . SZÁM

V A S Á R N A P O N K É N T  M E G J E L E N Ő  P O L I T I K A I  É S  T Á R S A D A L M I  H E T I L A P

FOTO-
g é p e k ,  k e l l é k e k ,

sportcikkek legolcsóbban

GLASERnál.
A G R I-T O X

^konyha és virágkertészethez^

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 
MASARYK-TÉR 9.

Lapzárás csütörtökön este. —  Kéziratok Tissza oem adatnak.
FŐSZERKESZTŐ ELŐFIZETÉSI DIJAK: Egy évre 48 K, félévre 24 K,

M Á R K U S  L Á S Z L Ó negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára I korona.
Hirlapjegy engedélyezve a postalgazg. 57,433—III—21. «z. rendeletével.

PÜNKÖSDI ERŐ.
Ir ta :  M Á R K U S  L Á S Z L Ó .

A  megrendithetetlen, megfélemlithetetlen, bátorságos szivü ájta- 
t, í k oltáránál áhitatos szívvel, várakozó lélekkel áldozó igaz hivők 
virágbaborult, gyönyörűséges tavaszi ünnepén a pünkösdi Lélek titok
zatos, csodálatos kiáradását, a Szeretet, Világosság és Erő üdítő for
rásának csobogását érezzük mindannyian, akik az elárvu’tság lélek- 
fájásos idejében is hinni és bízni tudunk az eszmények győzelmében, 
az Igazság diadalmaskodásában.

lílatot lehelő pünkösd örömében ünneplő sokaság a templomot 
járja. Halk zsolozsma zendül, a hivők serege uj Szentlélek jöttét bi
zakodva várja.

Junius mosolya, tavaszi verőfény, szerelem derűje terül el a tá
jon Sebeket gyógyító balzsam mindez nekünk, hogy sajogó szivünk 
oly nagyon ne fájjon.

Bazsarózsa pírja, gyöngyvirág fehérje tarkítja kertünkben a lomb- 
bavert zöldet. Pázsit sima selyme, szinpompás dús csokor csodás 
dísze födi a felneszeit Földet.

Csókokra csábitó tavasz van, pünkösd van, napsugaras, derűs, 
mint a leány lélek. Sirámos lelkűnkben halkan egy szebb pünkösd 
jöttének reménye uj hajtásba éled.

A pünkösdi Igazság, Szeretet, Világosság és Erő uj, szebb pün
kösd reménységét ébresztgetik hivő lelkűnkben, hogy a nagy dulá- 
sok, a szeretetlenség esztelen tobzódása után az emberiség életében 
uj korszak következik, amikor a lélek nemesedése hatalmas lendüle
tet nyer, az egymásra acsarkodás megszűnik s a jóra szelídült em
berek egymást megértő testvériségében a békés boldogulás útjait 
egyesült, közös erővel egyengetik és az egymásfelé vezető mesgyék- 
rC eltávolitanak minden akadályt, elsimítanak minden sáncot.

A győzedelmes pünkösdi Erő a kataklizmák idejében mégis csak 
. szál l közénk, hogy újjá, frissé, életessé tegye a Föld mai ólom- 

sz ü r k e  szinét s az isteni igazságoktól eltévelyedett, hamis utakon, 
csa l fa  jelszavak után futkosó, ténfergő emberiséget, a jóra, szépre, 

nesre alkotott istenképmásokat saját erkölcsi és szellemi értékének 
i. verésére  és megbecsülésére tanitsa és buzdítsa.

A pünkösdi Erő magasztos kiáradása apostolokká kell hogy 
tegye a népek sorsát intéző hatalmasokat és Életbátorságot önt a 
csüggedésre hajlamos kishitüek szivébe.

A pünkösdi Erő, amint egykor a kétségbeesett, magukra hagyott 
tanítványokat, úgy most is a szenvedésekkel meglátogatott emberisé
get hőssé alakítja, hogy tudjon tűrni, merjen bízni a létért vere
kedések, jobb sorsért csatározások szomoruságos napjaiban.

A pünkösdi Erő nem a vértanuságos halált, de az uj életre szü
letést s azt hirdeti, hogy a sorscsapások idején se veszítsük el dia
dalmas küzdelmekkel telt életre serkentő hitünket.

A pünkösdi Erő az az isteni ajándék, amely acélossá edzi egész 
valónkat, hogy az élet megpróbáltatásainak kohójában testi erőnk 
semmivé ne olvadjon, össze ne roppanjon, hanem ember és ember, 
népek és népek a Szeretet láncával egymáshoz kapcsolódjanak, egy
mást megértő, segitő s ezzel az emberiség haladását előmozdító, 
igaz embertestvérekké váljanak s kiküszöböljenek minden elválasztó 
korlátot, félreértést, vagy éppen egymás életére törő rosszakaratot.

A pünkösdi Erő a lelkek összeforrasztó varázslatos eszménye, az 
emberi szeretetlenséget és gyülöltséget a szivek televényéből kiirtó 
csodálatos fluidum, a megfáradottak ereit friss életárammal megtöltő 
csoda-akkumulátor, a pünkösdi Erő a lélek világosságának ragyogó 
fénye, a beteljesedések igazságában bizás csalódhatatlansagának örök 
szimbóluma.

A pünkösdi Erő s a pünkösdi Tűz átjárja és fölmelegiti a jég
hidegre fagyott sziveket s a saját hibájából koldusságba szegényedett, 
nyomorúságban tengődő emberiséget ellenállhatatlan erővel ragadja 
magával a békés boldogulást és életes jobb sorsot Ígérő testvéri 
összefogásra, a közös nagy eszme hitében sikert biztositó egyesülésre.

Ez a pünkösdi Erő, ez az elbotlottakat talpraállító, fenséges, 
csodálatos, isteni biztatás!

Ne féljetek hát, a pünkösdi Erő, Tűz, Világosság, Igazság és 
Szeretet velünk van s beárasztja, megnyugvásos életre melegíti ki- 
semmizettségben didergő lelkünket, embertestvérek !

& községi autonómia 
megszükitése.

A szlovenszkói városok és köz
egek  évek óta panaszkodnak ön- 

rmányzati joguk megszükitése 
F: att.  Minden apró-cseprő dolog
ban  a felügyeleti hatóságokhoz 
:' : i l  fordulniok, minden ügyben 
a felsőbb hatóság jóváhagyása 
szükséges, ettől függenek a közsé
gek és a régi városok is, ami bi- 

■ny elég nehézkessé és kölísé- 
í essé teszi a községi közigazga
tást, mert megszaporitja a hivatali 

unkát. Egy statisztikus kiszámi- 
íta, hogy köztársaságunkban átlag 

egyre-másra egy hivatalos aktának 
az elintézése mintegy száz korona 
értékű munkaidőbe kerül, mert 
olyan sok kézen megy keresztül.

Évek előtt már a szlovenszkói 
községek szövetsége is a községek 
autonómiájának kiterjesztése mel
lett foglalt állást, de mindhiába a 
felszólalás, minden maradt a régi
ben, a községi törvényen nem tör
tént megfelelő módosítás.

Annál nagyobb meglepetést kelt 
most az a hir, hogy a községek 
autonómiáját a terv szerint ismét 
megszükitik, ahelyett, hogy azt ki
terjesztenék a közkivánalom szelle
mének megfelelően.

Ugyanis a községi képviselőtes
tületek megbízatási idejét az eddigi 
négy évről hat évre tervezik fel
emelni, illetve meghosszabbítani és 
az erre vonatkozó törvényjavaslat 
azt a rendelkezést is magában fog
lalja, hogy a községi bírák meg
választását a jövőben a kormány 
fogja jóváhagyni.

Ezt a megszorító rendelkezést 
azzal okolják meg, hogy egyes 
községek élére államellenes egyé
neket választottak meg birákká, 
akik hivatali működésűkben is ál
lamellenes ténykedést fejtettek ki 
és vagyonilag is sokat ártottak a 
községeknek. Az ilyen bírák megvá
lasztását a kormány a jövőben nem 
fogja jóvá hagyni, mondja a javaslat 
indokolása. -  Hogy ebből a törvény
ből mennyi kára és kellemetlensége 
lesz a szlovenszkói magyarságnak, 
azt a jövő fogja megmutatni.

Ma csak annyit állapítunk meg, 
hogy aki államellenes ténykedést 
fejt ki, azt a rendtörvény alapján 
úgyis vád alá helyezik és helyez
hetik még előbb, mint ahogy a 
bírói székbe beülne. Ami pedig a 
vagyoni károk okozásának kérdé
sét illeti, köztudomású, hogy a 
községi bírák egymaguk nem hoz
nak jogérvényes határozatokat, a 
bírák a képviselőtestületek hatá
rozatainak csak a végrehajtói és 
a birák ezenfelül még a különböző 
bizottságok és a tanács ellenőrzése 
alatt is állanak. Nem is szólva a 
felügyeleti hatóság ellenőrzéséről, 
ami szintén lényeges. Sok függ a 
biró hozzáértésétől avatottságától, 
közgazdasági és más egyéb érzé
kétől, de egyedül a birákat fele
lőssé tenni a község hajójának 
kormányzásánál, nem lehet — nem 
lehet főként előreható erővel.

Hogyha ezt a törvényjavaslatot 
a parlament esetleg megszavazná, 
alkalmas lehet arra, hogy az ellen
zéki felfogású férfiaknak a közsé
gek élére való állítását, megválasz
tását lehetetlenné is tegye és a köz

ségek élére könnyű szerrel olyan 
vezetők kerülhetnek, akik a kor
mányzatnak már eleve is kedvesek, 
így tehát a népakarat a községi 
biróválasztásnál a jövőben nem fog 
nagy, vagy döntő szerepet játszani. 
A községek autonómiája igy fejlő
dik visszafelé. Bars.

Iparos cserkészek.
Egy régi álom és egy régi terv eve

zett be a megvalósulás stádiumába. 
Megalakult a rimaszombati iparos-cser
kész csapat.

Megalakult, mert a gondos emberek 
akarták, hogy megalakuljon.

Megalakult, mert a mindennel törődő 
emberek tudták, hogy az iparos-ifjúság 
nevelésére és velük való szorgos törő- 
dömségre már most nagy szükség van.

Az a cserkész-csapat, amely megala
kult, magában foglalja az iparos és ke
reskedő ifjúság minden tagját.

Kellett ez a csapat, mert az iparos 
ifjúság jövő sorsa függ a cserkész-ne
veléstől.

Az iparos ifjúság a szó szoros értel
mében magára volt hagyatva.

Rendes szórakozást csak egyesek ta
láltak maguknak, akik családi, vagy 
egyéb összeköttetésük révén jutottak
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jobb helyzetbe, azokkal szemben, akik
nek ez hiányzott.

A faluról ide jött tanonc, vagy távol
ról ide jött segéd ismeretség hiányában 
a munka elvégzése után utcai kóbor
lással vagy rossz ismeretség kötésével 
töltötte idejét és okozója lett minden 
rosznak. Az iparos ifjúság már korán 
elkezdi az érzékiséget felkorbácsoló mu
lató helyek látogatását. Itt kifárad, ide
gei betegszenek meg, majd kórházra 
szorul. Ha valaki tudja, hogy a nemes 
cserkészet ezt mind eltüntetni és kelle
mes, ideget és testet edző munkával 
pótolni tudja, akkor csak köszönteni 
lehet ezt a nemes törekvést, amely ha 
kitűnő megszervezésben fogja kiélni 
magát, akkor ez a cserkészmunka a ri
maszombati iparos és kereskedő ifjúság
nak csak dicséretére kell hogy váljon.

Ezt a munkát és törekvést tehát nem 
szabad félreérteni, különösen nem sza
bad a tanonc és segédtartó munka
adóknak ezzel szembehelyezkedni, de 
inkább hathatósan támogatni kell, mert 
ott, ahol az ifjúság ilyen módon nyer 
erkölcsi és testi nevelést, akkor arra is 
lehet joggal számítani, hogy belőlük 
egészséges, gerinces és tisztajellemti 
generáció fog válni.

Ezt maga beismerte az iparos ifjúság, 
amikor szép számmal oda állt a zöld 
aszial mellé, ahol kimondta megalaku
lását és egyhangúlag választott magá
nak cserkész-parancsnokot Tóth László 
személyében, aki garancia arra, hogy az 
iparos ifjúságot mindenkor és minden
ben megfelelő szellemben fogja nevelni.

Munkájukhoz kitartást és fegyelmet kí
vánunk.

Az első pünkösd.
A föitámadás után negyven napig je

lent meg a Megváltó az ő tanítványai 
és hívei között. Bebizonyította nekik, 
hogy ő csakugyan az Istentől jött, őrajta 
a halál sem uralkodik. Kételkedő apos
tolainak mutogatta testét, hogy tegyek 
ujjaikat kezein és lábain lévő sebeibe. 
Bebizonyította nekik, hogy ő nem szel
lemi jelenés, mert a szellemnek nincs 
húsa és nincsenek csontjai. Nekem pe
dig látjátok, hogy vannak.

— Higyjetek hát bennem, én-legyőz
tem a halált és legyőzöm az egész vi
lágot is. Ebben pedig ti lesztek az én 
küldötteim, az én müvem bevégzői. Ti
teket küldelek minden nemzeteket ta
nítani és veletek leszek a világ végéig. I 
Ne féljetek !

Hogy pedig a félelem többé erőt ne 
vegyen rajtuk, megígérte nekik a báto
rító és vigasztaló lelket.

A vigasztaló Szentlélek pedig, akit az 
Atya az én nevemben küld : ő megtanít 
benneteket mindenre és eszetekbe jut
tat mindent, amit én mondottam nek
tek. 0  lesz a ti bátorságtok lelke.

A negyvenedik napon, miután már 
többször és sokan látták az ő föitáma- 
dott testét, — egy Ízben ötszázan is 
látták egyszerre, mint az apostol írja — 
azután magához gyűjtötte apostolait és 
elbúcsúzva tőlük fölemelkedett az égbe. 
Egy ideig látták még őt, aztán eltűnt 
szemeik elől s az égbe csudálkozó sze
mek nem látták többé a mestert, aki 
három évig velük járt.

Most már az ő emberi teste, az is
tenség erejével és hatalmával tulemel- 
kedett a földi élet korlátain, túl időn és 
távolságon. Nem volt többé semmi köze 
a földi ember mértékeihez, mert azok 
nem zárták többé magukba az ő meg- 
dicsöült testét.

— Hanem csak tanítsátok a népeket, 
hogy bennem higyjenek és majd még 
egyszer meglátnak engem az ég felhői
ben eljőni és Ítéletet mondani a világ 
fölött. Az akkor lesz, ha majd minden 
élet véget ér a földön. Addig higyjetek 
és tanítsátok hitre az embereket.

Evvel távozott a Megváltó a földi 
életből és még 10 napig félénken elbúj
tak az ő tanítványai.

Összegyűlve, rejtett házban imádkozott 
a kis sereg a zsidóktól vaió félelmé
ben. Mert a főpapok és a farizeusok 
nagyrészt üldözték Krisztus híveit, ahol 
tehették. Most a tizedik napon is együtt 
voltak és lelkűk elmerült az imádság 
mély forrásaiba.

Egyszerre csak nagy szél zúgása hal
latszott az égből. Az apostolok kis se
rege feszülni érzé a keblét és olyan 
örömmel telt el a szivük, hogy alig tu

dott megmaradni a duzzadó keblekben. 
Szent lelkesedés lángja gyujtá ki arcai
kat és mikor egymásra néztek, fejük 
fölött ott látták a lángot, mint tüzes 
nyelvet lebegni.

Nagy bátorság szállotta meg a félénk, 
visszahúzódó emberek csoportját. Most 
már érezték, hogy szűk odabent a hely, 
ki kell menniök a szabadba, az embe
rek közé és beszélniük kell nekik azok
ról a dolgokról, amiket mesterüktől lát
tak és hallottak.

Beszélni kezdtek bátran és minden
féle nép megértette a szavaikat. A szó 
pedig nem akadt el a nyelvükön, mert 
a Szentlélek táplálta azt belülről, a lel
kesedés forró füzével.

Nem törődtek ők már ezután semmi
vel, csak a meggyőződésükkel és ele
ven hittel bátran hirdették az élő 
Krisztust.

Le akarták őket torkolni, el akarták 
tiltani tanításukat. Azt felelték rá:

— Amit láttunk, amit hallottunk, amit 
kezeink tapogattak : azt hirdetjük nek
tek az élet igéjéről.

Csődült az egyház melléjük. Első nap 
csak 120 emberből állott. Másnap 3000- 
re, majd 5000 re szaporodott.

Ok nagy bátorsággal hirdették, amit 
hittek. Elmentek a nagy templomba, 
amikor sok nép volt ott. Kezeik nyo
mán, szavaikra visszanyerték látásukat 
a vakok, meggyógyultak a betegek és 
hinni kezdtek az emberek, a jámbor 
zsidó nép Krisztusban : a világ Megvál
tójában. Szemére hányták a nagy tanács 
tagjainak, hogy ők ellenzik ezt a taní
tást, amelynek hirdetői olyan lelkes 
bátorsággal beszélnek, olyan vigasztaló 
dolgokat tanítanak és akikről bizony
ságot tesz az Isten ereje avval, hogy 
vakok, bénák s más földi nyomorúság
ba merült emberek meggyógyulnak a 
szavukra.

A nagy tanács s a főpapok elfogat
ták az apostolokat, börtönbe vetették 
őket, üldözték Krisztus hiveit.

Evvel az üldözéssel azt érték el, hogy 
az egyház magvai szétszóródtak az 
egész világon.

Az apostolok ott hagyták Jeruzsále
met, a szent várost, csak Jakab, Jézus 
rokona, a zsidó szokások szerint is el
ismert szent ember maradt ott, min! 
Jeruzsálem egyházi feje, első keresztény 
püspöke. Ezt később, évek múlva, le
dobták az ellenséges farizeusok a tem
plom tetejéről s szelíd halálával tett 
bizonyságot hitének mély meggyőződé
séről. A többi apostol bejárta az egész 
világot s közéjük sorakozott az üldöző
ből megtért Pál, akihez külön szólott 
az Ur s külön hivta őt apostoli tiszt
ségre.

Ezek mind eltelve a Szentlélek erejé
vel, olyan erővel hirdették Krisztust, 
hogy amikor a 70 ik esztendőben a ró
mai császári hadak elfoglalták a szent 
várost és fölgyujtották a templomot, 
akkor már Péter és Pál apostolok a 
római birodalom fővárosát : Rómát jó 
nagy részben Krisztushoz téritették és 
ott haltak vértanúhalált Néró császár 
üldöző parancsára.

Mind életükkel, vérükkel pecsételték 
hitük igazságát az apostolok, csak Já
noson nem fogott a forró olajba főzés, 
sőt száműzetésbe küldte a későbbi csá
szár. Ő érte meg egyedül a Krisztus 
utáni századik esztendőt, amikor már 
az egész ismert világon : Európában, 
Ázsia nyugati felén Indiáig s Afrika 
északi felén elterjedt Krisztus tanítása 
és egyháza.

Ezt a hatalmas, nagy müvet a földi 
müvek iegnagyobb jelenségét hozta létre 
az apostolokban működő Szentlélek, 
akinek lelkesítő ereje ezekből az egy
szerű, félénk emberekből bátorszavu 
hitvallókat, önfeláldozó vértanukat csi
nált, akiknek szemei előtt az Isten or
szága lebegett cél gyanánt.

Ilyen nagy a pünkösdi fűz hatalma.
Váth.

A  nyestbunda*
Irta : Plentzner Frigyes.

— Ugy-e kellemes volt ez a séta Pista. 
Kérdi a szép asszony meghitt ösmerő- 
sétől, kivel mindennap együtt gyönyör
ködnek a téliséták szépségeiben.

— Igen, nagyságos asszonyom, vég
telen kellemes. Az embert szinte elrin
gatja ez a lágy ropogás, mely minden 
lépésünket, hogy úgy mondjam, meg
zenésíti s oly félve lépünk ezekre a

parányi hópelyhekre, mintha minden lé
pésünk fájna nekik s ettől a fájdalom
tól simának fel igy.

— Milyen érdekes volna — szólott az 
asszony — ha például nyáron, amikor 
a virágok nyílnak, mesterséges hóval 
szórnák ki a sétányokat és ezt az an
dalító ropogást mesterségesen csalnák 
ki valami hóhoz hasonló anyagból.

— Nem, nagyságos asszonyom, ettől 
Isten ments, ez csak ebben a ragyogó 
hidegben szép, amikor a két hangulat 
egymást tökéletesen kiegészíti, de meg 
nyáron megfosztana attól az élvezettől, 
hogy mesés nyestbundájában gyönyör
ködjünk, mely igy a maga termetén, 
valóságos tünemény.

— Köszönöm, Pista, maga az első, 
akinek az én nyestbundám feltűnt. A 
születésnapomra kaptam az uramtól, igy 
kétszeresen becses nekem. Jó éjszakát, 
holnap viszontlátásra.

Keztyübe bujtatott parányi keze meg
nyomta a villanycsengő gombját, kis 
szünet, a szobalány ajtót nyitott s a 
sugártermetii szép asszony eltűnt a fé
nyes folyosó árnyai között.

*
A szobalány lesegiteíte a szép nyest- 

bundát, bevitte az öltözőbe s ott be- 
akasztoíta többi társához a nagy ruha 
szekrénybe.

Lágy parfőm illat csap ki a szekrény
ből, Cotty legújabb remeke. Ettől az il
lattól másütt bomlik az agy, felforr a 
s z ív  vére s bódult bókok ezerje röppen 
a levegőn át, itt az oposzom, szkunk és 
nyestek ragyogóan kikészített földi dí
szének kincsesházában, a bundás szek
rényben, erőszakolt kultúra, melytől 
borzongva bújik össze a sok apró vér
szomjas, régen az emberek közé kény- 
szeritett prémje s méltó haragjában 
mind visszavágyik az elvesztett otthon 
meghitt csendjébe, a végtelen szabad 
hazába, messze az embertől, az emberi 
zajtól, ahol övék volt minden bokor 
árnyéka, minden faodu és nekik ragyo
gott az első napsugár. Most tehetetlen 
rab valamennyi, rabja az emberi hiúság
nak, mozdulatlan kicsiny gárda, mely 
sóvárogva idézi szellemét és várja az 
éjféli órát, amikor siri csend borul a 
házra s a parányi árnyak ott libegnek 
a vasrácsos ódon ablakok széles pár
kánya körül. Türelmetlen fehér szellem
had, mindegyik hamarább akar odabent 
lenni, hogy azt a néhány éjféli percet 
együtt tölthesse utolsó földi maradvá
nyával.

— Eresszetek előre, én messziről jöt
tem, — türelmetlenkedik az oposzom 
szelleme — világrészeket szálltam át, 
tengereket, zugó erdőket, hóval borított 
vad hegyeket, de eljöttem és eljövök 
mindég, amíg földi díszem ebbefi a ház
ban lakik. Régen volt nagyon, amikor 
az a hitvány néger agyonvert azzal a 
rossz bottal, mert sovány csirkéjét el
raboltam. Kétszer azt hitte, hogy már 
nem élek, kétszer megugrottam s a go
nosz harmadszor is reám sújtott. Ez az 
ütés halálom volt, most itt vagyok és 
máskor is itt leszek, mert büszke va
gyok, hogy szép asszony visel.

— Veled repültem én is — szólott a 
szkunk — persze sok társunk között, 
hogyan is gondolhattad volna, hogy egy 
irányba szádunk s mig alattunk zúgott 
a tenger, sós vizét felvágta a tomboló 
orkán, ott dideregtem én is.

— Nekem még élnem kellene, mert oly 
végtelenül boldog voltam s rut halá
lomba nem fogok belenyugodni soha, 
soha. Ott éltem az óriás fenyők gyö
nyörű hazájában a Winnipeg folyó part
ján, nem bántott senki s én sem bán
tottam senkit. Úgy eljátszadoztam ki
csiny családommal, hogy még az öreg 
grizli is megmosolygott minket s iri
gyelte ezt a nagy-nagy boldogságot, 
amelyben éltünk. Egyszer azután köze- 
iembe férkőzött egy sápadt arcú ször
nyeteg, reám uszította két szőrös po- 
fáju kutyáját s bár én védtem magam, 
bevártam őket egészen közel s úgy fecs
kendeztem szemük közé védő nedvemet, 
ez mit sem használt. Reám rohantak és 
megöltek. Kis családom remegve nézte 
egy fa tetejéről szomorú, borzasztó ha
lálomat s remegő tekintetük volt az 
utolsó emlékem róluk.

— Mérhetetlenül boldogtalan vagyok, 
mert hitvány emberi nőstény hord a 
testén engem, a szabad haza szabad 
lakóját.

A méltóságos szellemek ott nyugta
lankodtak a rácsos ablak széles pár

kányán, mindegyik a másik előtt akart 
hamarább beosonni ragyogón kikészített 
földi diszéhez, hogy újra eggyé lehes
sen azzal.

A sok értékesebbnél értékesebb állat 
között, mint két szerény árva ott ólál
kodott két öreg nyesi is. Félre lökték 
majdnem letaszították őket a párkány 
ról s ebben a tolongásban alig vették 
észre bús beszédüket, amint félrehuzód- 
va egymásnak bólintgatfák.

— Én lent éltem a tö'gyek között_
szólott az egyik — sok ezer törzs sora
kozott vadászterületem határain belül s 
minden törzsön számtalan odú. Madár
dalos volt az erdő nyáron, minden ágon 
friss fészek volt rakva s ha egy kis 
fiatal pecsenyére vágyódtam, alig' egy
két lépést kellett érte tennem s már is 
ott volt a fiatal galamb avagy gerle. 
Micsoda élet volt!

Kis családommal kiültünk a vastag 
tölgyfaágra, párom elkuszott vadászgat- 
ni s eleven kis fiókáim alig várták, 
hogy visszatérjen s ha azután közéjük 
dobta a magával hozott vadgerlicét, 
mint öt kis ördög, egy perc és felfalták!

Nem bántott minket senki, hiszen ab
ban a végtelen rengetegben a szellő 
volt a legjobb barátom s ez mindig 
felém hozta az ellenség áruló szagát 
Ilyenkor egyet szisszentem s mindnyá
jan elbújtunk az öreg tölgy csendes 
odújában.

Régen felnőtt kicsiny családom, el- 
széledtek nagy birodalmam határai kö
zött, szétosztották a vadászmezőket s 
én gyönyörködve hallgattam, hogyan 
sipit az általuk üldözött hitvány mókus.

Jött a tél. Mint egy remete úgy éltem 
odúmban. A hűtlen madársereg elhagyta 
lombos otthonát s ki délnek, ki kelet
nek rebbent szét ebből a gyönyörű, 
örök hazából s bizony már nekem is 
vadászgatnom kellett. Egyik fáról a má
sikra kúsztam s űztem a sok mam
lasz güzü egeret. Ez a kóborlás volt az 
árulóm. Mennem kellett, hiszen űzött az 
éhség.

Lehullt az első hó s bár félénken 
léptem bele, mégis csak leléptem az 
öreg faóriásról. Nagyokat szökkentem 
erre-arra — fázott a talpam — felke
rültem a harmadik szomszédra, arról 
átlendültem az ötödikre, ott ismét le- 
kusztam, néhány ugrás a földön, ismét 
fel a fára és igy tovább, szóval vadász- 
gattam. Jól emlékszem, egy nap valami 
nagy, emberi társaság jött az erdőbe. 
Meglestem az egyik fáról, amint az 
öreg vadkan nyomán tanakodnak. Nagy 
tanakodás után szétszéledtek. Kutyákat 
hoztak s ezeket eleresztették. Nemsoká
ra nagy ugatás támadt, mely mindig 
távolabb és távolabbról hangzott. Mesz- 
sze — alig hallottam — lövések rázták 
meg a csendet, a kutyák elhallgattak s 
újra siri csend borult havas hazámra, 
mint azelőtt. Azt hittem mindennek 
vége, az emberek elmentek s igy le
másztam az idegen fáról s igyekeztem 
vissza régi meghitt és biztos ottho 
nomba.

Szürküllött. Szokatlan morajló zaj 
vert fel álmomból, tompán szólt, mintha 
harangot kongattak volna. Felkusztam 
lakásom, az odú oldalán s a bejáróhoz 
közeledve, mindig élesebb és élesebb 
hangokat hallottam. A kutyák ugatása 
közül tisztán kicsendült egy emberi 
hang, amint odaszólt a másiknak : „Gróf 
ur, tessék vigyázni, ott fog kibújni a 
felső lyukon. Micsoda pompás ered
mény lesz a mai, egy kapitális vadkan 
és egy gyönyörű nyest."

Én oktalan, ott néztem ki a felső be
járómon s alig dugtam ki a fejem egy 
picit, máris lövés rázta meg a levegőt 
s én halálra sebzetten hulltam le az 
öreg otthon tágas odújába. Alig éltem 
már, de azt mégis tisztán hallottam, 
amint sokan egyszerre felkiáltottak : 
„Brávó, ez szép volt !“

A fát kivágták s engem kivettek 
holtan.

— János — mondta egy fiatal ember, 
akinek a többiek nagyon hajlongtak — 
ez a nyest a magáé, mert oly szépen 
és biztosra kinyomozta nekem a nagy 
kant.

János, a részeges vadőr magához vett, 
begyömöszölt a hátizsákjába s én men
tem, mentem véresen, összetörve, a Já
nos hátán.

*
— Barátom — dicsekedett János a 

korcsmában — ma olyan vadászata volt 
a gróf urnák, mint már régen. Egy ha
talmas vadkant és egy mesés nyestet
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lőtt. Szép, mi? Blum ur, adjon még
három decit, telik a hátizsákból, ott a
nvest.

És Blum ur adott még három decit, 
meg hármat és még sok hármat.

A fizetésnél én voltam a pénz. Ott 
maradtam Blumnál 120 koronába.

Amikor becsukták a korcsmát, Blum 
elővett engem s dicsekedve mutatta 
meg vérző testemet feleségének : „Látod 
fiam, ezen is nyertünk 400 koronát. Das 
war a Gescheft, was?

M ásnap beszélték, hogy a vadőr azon 
a hideg éjszakán megint kiverte a la
kásból az egész családját. Ott sirtak- 
ritak azok az apró csöppségek a falu 
között s egyet a bakter, egyet a szom
széd, egyet pedig a jószivü Blum vitt 
be magához éjszakára.

*
Én a fenyvesek közül kerültem ide

szólott a másik — onnét a havasok 
t;.: káról. Örökzöld hazám örök sutto
gj. ;át hallgattam fészekotthonunkból. Ne
kem is az a jókedvű, játékos szellő volt 
a legjobb barátom, persze nektek fogal
matok sincs, mily gyönyörű ott, abban 
a itokzatos hazában a szellő játéka. 
S r, kesereg, kacag és felsivit, aztán 
mintha kifáradna, egy hosszút sóhajt s 
remegve elül a millió fenyőtű között. 
Bezzeg, ha megharagszik és felfújja 
magát, úgy törtet át a sötét rengetegen, 
mint egy fékevesztett őrült. Tör, rombol 

gyilkol mindent és mindenkit, aki 
útjában áll. Segítő társai, a havas fúriái, 
kik ilyenkor lesöprik a havat, vagy nyá
ron lezúditják az erek vizét, útjába te
relik azt s fagyott, színtelen kacagással 
még vadabb, még szilajabb rohamra 
-erkentik. Minket nem bánthatott soha, 
mert egy nagy sziklafal mellé simult az 
a fatörzs, melyen egy elhagyott puha 
nókusfészekben volt az otthonunk.

A kicsik elszéledtek s mi ketten öre
gek sokáig éltünk együtt egy vadász- 
• őrületen. Megfértünk Mamóval szépen, 
ő nem zavart engem s én sem bántot
tam őt.

Jött a tél. A szellő folyton haragudott 
s zúgó viharok járták át az erdőt, sza
kadt a hó s én sokszor láttam, hogy 
bizony az őz és szarvas már hasig gá
zol a nagy fehérségben. Ilyen nagy te
lekben tőlünk elköltözött minden vala- 
m re való madár s ha egy-két apró 
i-irályka cippent is a fagyott ágon, so
káig kellett kóborolnom, hogy maró 
éh sé g em et  némiképpen csillapítsam.

Gyakran járt az erdőben egy hótal
pas, szürkeruhás, őszülő ember, kinek 
puska lógott a vállán. Kínnal törte a 

agy havat s valahányszor a nyomomra 
itt, megtörülte izzadt homlokát, néze

gette a fák csúcsait, egyszer majdnem 
észre vett, ahogy ott lapultam a gályák 
között, fejét csóválta s azután sóhajtva 
o d é b b  ballagott. Én szerettem az öre
get, mert valahányszor utána osontam 
a fákon, rendesen ráakadtam két fatörzs 
között arra a varjura vagy szarkára, 
melyet az öreg egy lapos fán, egy kis 
záraz ágra tűzött. Mozgott ugyan ez a 

száraz ág, de én óvatosan mindig levet
tem ezt az ínyenc falatot, melyet ez a 
: é.szivü ember odakészitett nekem.

Egyszer nagyon szomorút láttam. Két 
ilyen fenyő között a lapos fán, ott ló
gott anyó meghalva. A száraz ágacska 
a földre volt esve a reákötözött szajkó
val együtt. A szajkót megettem, azonban 
ez a szomorú látvány gondolkodóvá 
Tett, hátha engem is igy akar elpusztí
tani ez a szürke öreg? Ettől a naptól 
kezdve óvatosabban szedtem le ezeket 
az ínséges falatokat.

Sajnos, mégis csak pórul jártam. A 
kis száraz ág lesik lőtt az alatta levő la
posról s engem a felső halálra zúzott.

Jókor reggel jött az öreg s ahogy meg
látott, már messziről felém kiáltott: 
„No, háia Istennek, ez már a második, 
lesz Pistukám cipőd és neked Péterkém 
kis kabátod 1*

Mohón tarisznyájába tett és nagyon 
gyors léptekkel vitt kifelé örökzöld, sut
togó hazámból. Lent a falu legszélső 
háza előtt már várta egy asszony : 
„Van-e valami, Józsi?" — Kérdezte őt 
s boldogan kihúzott a tarisznyából, ma
gasra  emelt s úgy kiáltotta : „Van bi
zony, van, méghozzá milyen gyönyörű 
him."

Hála Istennek — szólt az asszony — 
s mosolyogva vittek be a kis szobába, 
ahol vagy hat gyerek vett körül s ki a 
bajuszom cibáita, ki a fülemet nézegette. 
Az öreg erdőőr — mert az volt ez a 
szürkeruhás — lenyúzta bőrömet, ezt

becsavarta papirosba s a feleségével 
együtt elsiettek velem egy kecskesza- 
kállu emberhez.

— Négyszázat adok érte — szólt a 
kecskeszakállu.

— A, persze — szólt az erdőőr — ad
jon ötszázat.

Sokáig alkudoztak, a végén ott ma
radtam négyszázhetvenötért. Ragyogott 
a két öreg szeme, amikor a kereskedő 
kezükbe olvasta a pénzt s egymásközött 
suttogtak, hogy hány felé osztják szét 
gyönyörű bundámnak az árát. Ez megy 
a gyerekeknek ruhára, ezt kapja a susz
ter, ezért lisztet veszünk s az nap csen
des volt a kicsiny erdőőri lakás, nem 
sóhajtott abban senki.

*

— Én nem sétálok már tovább, gyerünk 
haza, Pista — szólott a szép asszony sé
tapartneréhez — oly különösen érzem 
magam ebben a bundában. Ugylátszik 
tegnap megfáztam benne s ma az egész 
testemen oly különös bizsergést érzek.

Odaértek a vasrácsos kapuhoz, az 
asszony becsengetett, jött a szobalány 
s ajtót nyitott úrnőjének.

— Rózsi, holnap a másik bundámat 
adja ki, ez nem elég meleg.

S a nyestbunda hosszú ideig nem 
fedte a szép asszony nyúlánk termetét.

Alszik a Bakony.
Irta: Hubertus.

Alszik a Bakony. Fáradt fejét álmo
san hajtja le az öreg föld szikláktól 
szakgatott kemény keblére s mély só
hajtása csak néha rezdül a barnán sár
ga, még mindig téli álmot alvó tölgyek 
merev levelein. A lefutó kopasz dom
bok ezer sziklaránca, felhevülve a kora 
tavaszi nap kacér sugaraitól, napszállta 
után, ilyenkor sugározzák ki a jóságos 
meleget, életet adva millió parányi lény
nek, mely e csendesen szunnyadó óriás 
évezredes testének örökös lakója.

A „Kopasz hallgatón" szárnyra kere
kedik egy pajkos szélfiu és végig tán
colva a nagy alvó testét, megzörgeti a 
sárgult avart, beleborzol a nagy „öreg" 
üstökébe, táncot lejt a „Burok" völgy 
felett, azután elterül az ösküi sziklák 
között. O is élvezi ezt a szokatlan nagy 
melegséget, melyet az alvó test kisugá
roz, belefekszik sziklaágyába s jóéjsza
kát int a magasban tovasikló bárány
felhőknek.

Lomha varjusereg úszik a szürkeség
ben. Kitér a szélnek s titokzatos útja 
ott vész el a nagy „Álmodó" alkonyba 
hajló sötét kontúrjain. Fekete éjben bús 
fekete árnyak.

Bent a „Mórocz" alatt rigó füttye 
szól. Fáradt, vontatott. Elbúcsúzott a 
lenyugvó naptól s utolsó trillája ked
veséhez száll, mely ott tollászkodik a 
bokor tövében s csengő karacsolással 
hívogatja párját éjji nyugovóra. Ez a 
bokor lesz fészekotthonuk s itt, ha majd 
kinyílik a szép zöld kikelet, itt rak
nak puha fészket s a smaragdzöld bolt
ívek alatt szövik tovább kis szivük 
mámorittas álmát.

Fekete bogár dünnyög a galy között, 
nekivágódik az élettelen gaznak s az
után lehull az avar fü közé. Ott vergő
dik egy jó ideig, amig megunja a med
dő küzködést s csendben meghúzódik a 
halott fü között. Ebben az állatban van 
filozófia, ez konzekvens az élet körül
ményeivel szemben.

Ahogy elül a nappali élet, valahol 
messzi, a sötét fenyőfák valamelyikén 
kacagva felsír a kis lángbagoly és ka
cagása átvág a nagy szürkeségen s 
életet varázsol a néma semmibe. Incsel
kedik a rezgő csillagfénnyel, táncra 
hívja a nap lovagjait és kicsendül ka
cagó dalából a kérkedő, hetyke legény
kedés: „No, hol vagytok ti nappali vi
tézek? Ugy-e félőn húzódik meg hetyke 
leik etek ebben a szürkeségben? Előre 
hát, jertek ki a gátra most, most amikor 
minden kétakkorának látszik s a néma
ság maga is iszonyat 1“ És kacag to
vább önfeledten s puha tollának szel
lemrepülését remegve érzi a játszi egér.

Az ő számára ez a kis szörnyeteg a 
végtelen halál és sárga két szeme ma
ga a kárhozat.

És az öreg Bakony alszik és álmodik 
tovább. Százezer év az, mely számára 
ugyanazt hozta és ugyannyi amelyik 
elvitte. Tavaszok, nyarak, borzalmas 
telek keltek és lenyugodtak anélkül, 
hogy az ő életében egy percnyi válto

zást hoztak volna. Amig odalent, az 
emberek között vad orgiákat ült az 
örömmámor, avagy a bősz harag patak
medrekben ontotta a vért, ő idefönt 
megteremtette a gyönge hóvirágot s 
békét lehelt az acélkék ég felé.

De mégsem volt ez igy egészen......
A csendes alvón megremeg nagy teste, 

ráncokba vonja öreg homlokát s egy 
zúgó sóhaj vág bele az éjbe s felnyög 
utána egy egész nagy vidék. Valamikor, 
amikor még Veszprém körül volt a 
kezdete, vagy azon is túl a Balatonban 
nézte meg magát, amikor még nagy volt 
és hatalmas.......

Alszik a Bakony és álmodik......
Azt álmodja, hogy királyok járják, 

riadó kürtszó veri fel néma csendjét, 
patkók csattognak köves utjain s testét 
keresztül-kasul száguldja a szabadon 
bocsátott kopók hada.

Délceg leventék tüzvérü paripákon 
táncolják körül a nagy királyt s egy
mással versenyezve iramodnak a kopók 
nyomába.

Lent a mélyben, a mocsaras völgy 
napsugár nem járta sűrűjében már fel
csendült a vezérkopó ujjongó csaholása: 
„Ide, ide, hajrá, előre ! Itt fekszik a vén, 
remete kan, az éji kóborló fekete csu- 
hás !“ Hangját megsokszorozzák a fele
selő hegyek és a hang zúg, búg, mint 
a vészharang kongása.

Ahol ni ! Már arra felé iramlik a fal
ka, egymást előzve, egymáson bukva 
törnek a méiybe a vezér után.

A vén remete összeborzad, szurtos 
bundájából kirázza a föld porát, nagyot 
szökken kényelmes vackából s iramlik 
a völgyön lefelé. Ördög had ez, mely 
nyomában jár, ezzel nem jó akkor 
szembenézni, amikor fellobban benne 
az első harag. Jöjjenek csak egy kicsit 
utána, le a völgyön, fel a hegynek s 
amikor a gyöngébbje lassan elpereg s 
az erősebbje már nagyon liheg s lan
kadó erejével alábbhagy bősz dühe is, 
akkor jön majd ő, az acélizmu, páncél- 
testű őserő s akkor majd szembenéz 
ezzel a sisera haddal, mely felveri békés 
otthonát s kiűzi őt tulajdon vackából, 
Ö nem kér pardont, de nem is ád soha.

Nagy, fekete teste hatalmas szökések
kel 'ódul a völgynek s ott, ahol a rit
kább tölgyes kezdetét veszi, egy kört 
vágva, nekifordul a meredek hegynek. 
Jól ismeri ő azt az áljárót, mely a szik
lás élen kifelé vezet a lankás fensikra, 
ott a nagy bozót, sok a tüske s itt 
talán még egérulat is vehet az üldözők 
elől.

A hajsza nagy hangja betölti a völ
gyet és hegyet.

*
— Nos, urak — szólott Mátyás ki

rály — aki első lesz s elsőnek döfi le 
azt a vadkant, annak odaadom sólyom 
toliamat, mely most süvegemet ékesíti.

De hisz csak ez kellett a türelmetlen, 
tüzes vérü fiatal leventehadnak. Még el 
sem hangzott a szó, máris mint a szél, 
szétfutnak, ki jobbra, ki balra. Galy 
tépi őket, tüske megszaggatja, repül a 
mente s a hollófekete fürtökről egymás
után hull a süveg. Ki törődik most ez
zel? A király sólyomtolla a dij I Hajrá, 
előre a kopófalka hangja után !

*
Ott a tetőn, ahol a sürü kökényes 

kezdődik, már megállóit a hajsza. A 
kan kifáradva a nagy futástól, bevette 
magát egy sürü bozótba s a legkitar
tóbb öt kopó helyben ugatja. Micsoda 
fenséges zene !

Az „Alvó" teste megremeg, csendes 
völgyeiben még most is ott hallja mo
rogni a visszhang duruzsolását, melyből 
nagy néha kitör a megsebzett kutyák 
fájó felsipitása. Ez a csata nem vég
ződhet eldöntetlenül!

A sűrűn keresztül egy ifjú tör előre. 
Kalpagját régen leverte a galy, dolmá
nya foszlányokban lóg, arcáról vérrel 
vegyest folyik a verejték. Ö az első, 
aki a nagy hajtást megelőzte s most 
lovát a dombon egy fához kötve, lánd
zsáját és szekercéjét magához véve, töri 
magát át a sűrűn a megállított kanhoz. 
Ez felbőszítve a támadó kutyáktól, már 
nem lát semmi mást, csak az előtte 
ide-oda cikkázó s vadul csaholó ellen
séget s vérbeborult apró fekete szeme 
csakis ezeknek kiséri minden mozdula
tát. Vak dühében nem veszi észre a 
lihegő ifjút, aki közelébe húzódva, ha
talmas lendülettel röpíti fekete testébe 
a gyilkos vasat

Jól talált. A lándzsa a kan lapockája 
megett halálosan belefuródott.

Mint rugó vágott ki a sűrűből s a 
magáról megfeledkezett, hangosan uj
jongó ifjúnak rohant. No hisz csak ez 
kellett neki. Egy balta-csapás s a bo
zontos koponya kettéhasitva nyílott a 
balta nyomán.

A vén remete összeroskadt.
Az ifjú visszanyargalt a király elé s 

tajtékzó paripájáról leugorva, mély meg
hajlással jelentette: „Felséges királyom, 
enyém a sólyomtól), ime itt hozom vé
rét ezen kis tölgyfaágon."

És az öreg Bakony csendben álmodik 
tovább......

Most kontyos törökhad járta az útját. 
Vad janicsárok törtek a berkekbe s ott 
üldözték a remegő, félőn meghúzódó 
hontalan magyart. Sziklás utjain űzték 
a rabszijra fűzött fehér testű nőt s ló
hoz kötötték az elfogott férfit. Oh 
mennyi könny és mennyi vad sikoly 
hasított be a komor fák közé. Aki meg
menekült, kis kunyhót épített magának 
s itt is, ott is apró táborok születtek a 
gyepes tisztások szélén s a szorongatott, 
otthonát vesztett pór felkapálta a zöld 
pázsitot s tatárkát, muhart, borsót ve
tett beléje, s mig odalent a fehérvári 
völgyben dölyfösen nyújtózkodott el a 
hóditó pogány, addig ő, az ősz Bakony 
elrejtette és táplálta kincsét: a kérges 
tenyerű, szelíd magyart.

Múltak az évek. Jól emlékszik, valami 
csoda támadt. A riadó kürt nem szólt, 
a harangokat nem verték félre, mégis 
elröppent kunyhótól-kunyhóig a nagy 
hir, hogy a pogány már nem ur többé 
a haza földjén és aki bátor, szálljon le 
a sikra, ember kell a völgybe, katona 
kell a hazának.

Újra csendesek lettek a berkek, a 
kicsiny füstök nem szálltak az égre, aki 
bujdosott, az mind otthagyta az ütött- 
kopott kunyhót, felkereste az elhagyott 
falut s amikor az estharang imára kul- 
csoltatta össze a sok sovány kezet, egy 
darab ország hálás tekintete kereste az 
alkonypirba elbukó ormokat, ahol ott
hont talált az üldözött magyar.

Rezdül a lomb, suhan a haraszt, moz
dul a nagy „Alvó", újra bús álom éled 
emlékében.

Ágyudörgés, puskaropogás zavarja 
meg álmát. Romokban hever Csékut, 
Csiklin s a devecseri vár. Füstölgő zsa
rátnok hirdeti a győztes borzalmas út
ját, égeti a várat, a sok sasfiók fészkét. 
Letört a Szűz Mária hadilobogó s mi
előtt a tél utolérné az ide-oda bujdosó 
kurucz daliát, felsír Csesznek elhagyott 
romjain a búsan búgó tárogató: „Hej 
Rákóczy, Bercsényi, Bezerédy, kurucz 
vitézek nemes vezéri ! Hová lettek, hová 
tűntek válogatott vitézi?"

És ment a kis csapat fáradtan, ron
gyosan messze, messze kelet felé, a 
sárguló hegyek felé, Bottyán apó tábo
rába.

Aki itt maradt, versenyt bujkál a 
csikasz farkassal, szegény legény lett 
belőle. Az álmodó Bakony újra zöld 
lombot hajtott és megtermetté a kicsiny 
ibolyát.

Micsoda nehéz álom, micsoda hosszú 
éjszaka......

Ezt is átaludta csendben, hallgatag, 
bár zúgó vihar tépte százados törzseit, 
mikor Világost hozta el a vészhir s a 
vértanuk leke suhant a föld felett, és 
minden völgyben köny patakja zúgott. 
Nagy teste szeretettel telve nyújtózott a 
magyar ég alatt és hívogatta azt, akit 
a balsors üldözött.

Dereng a nap. Valahol messze, ott 
kelet felől, bíbor csóvát hajit az ég pe
remére, megfesti a „Mórocz" felszökő 
szikláit, a nagy „Alvó" egy nagyot nyúj
tózik, öreg teste nehezen ébred. Még 
álom, újra álom gyötri.

A Bakony hallgat s csendben álmodik 
tovább......

V i r á g o k  k özö tt.
Az egyik oldalon 
tűző napsütésben 
nyíló piros rózsa, 
a Te eperajkad 
mosolyog le róla.
Ám a túloldalon 
rideg kőszikláról 
satnya bimbó néz le, 
benne fájó szivem 
vágyik délvidékre.

Bállá Sándor.
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Újból Dr. Eszenyi Gyula főorvost 
választották városbiróvá.

Pénteken délután Németh Lajos járási 
hivatali referens vezetése melleit zajlott 
le a városi elöljáróságnak az országos 
hivatal ismeretes intézkedése folytán 
elrendelt újabb megválasztása. A vá
lasztó közgyűlést nagy érdeklődés előzte 
meg, mert a városban az a hir terjedt 
el, hogy a dr. Daxner, dr. Gyurkovics- 
féle csoport ennek a választásnak az 
érvényességét is felebbezéssel fogja 
megtámadni.

A 3 órakor kezdődött közgyűlésen 
Németh Lajos referens elsősorban az 
országos hivatal végzését olvasta fel, 
amelyben az előző előljárósági válasz
tást megsemmisíti és uj választást ren
del el, azután a határozatképességet 
megállapítva, három képviselőtestületi 
póttagtól vette ki a fogadalmat.

Dr. Gyurkovics János az állami fő
jegyző szavazati jogának elismerését kö
vetelte és Dr. Daxner Vladimír, a köz- 
Kyölési elnök és a főjegyző felvilágosí
tásai után is ragaszkodott Dr. Gyurko
vics indítványának elfogadásához s en
nek elvetése miatt a legfelsőbb köz- 
igazgatási bíróságig menő jogorvoslat 
igénybevételével fenyegetőzött. Nagy és 
heves vitát eredményezett a fogházban 
ülő Matécska János (kommunista) köz
gyűlési meghívójának ügye, mert a vá
rosi kézbesítő a Matécskának szóló meg
hívót nem a fogházba, hanem Kovács 
Lajos képviselőtestületi tagnak kézbe
sítette. Végül is telefon intervencióra 
a fogházigazgaíó Matécskát kiengedte 
a fogházból s négy óra előtt hét 
perccel Matécska megjelent a közgyű
lésen. — A 8 tagú választási bizottság 
megválasztása után Zsuffa Kálmán kor
elnök vette át hivatalosan a közgyűlés 
vezetését.

Dr. Törköly József a városi magyar 
párt, a munkanélküliek pártja és a 
zsidópárt kapcsolását jelentette be ez
után, dr. Gyurkovics János pedig a re-

A szlQvenszkűi skót.
Egy uj városban annyi minden érde

keset lát-hall az ember, hogy alig győzi 
a noteszbe jegyezni. Minden utcában 
egy-egy érdekes alak sétál, jellemző fi
gura, minden nap elhangzik valami ér 
dekes mondás. Szlovenszkó bővelkedik 
jellegzetes alakokban.

Az egyik városban például lakik egy 
„skót“. Skótnak nevezik, mert olyan 
fösvény. Közismert, népszerű alak. Csak 
pénzt nem szeret kiadni. Erről a követ
kező megtörtént esetek vannak forga
lomban :

A mozit ez a skót igy nézi, — mert 
nagyon szeret moziba járni :

Elballag a főtér közepén elhelyezett 
reklámképekhez, amelyek az aznapi mű
sort mutatják. Megnézi magának az ösz- 
szes kitett moziképeket. Aztán elmegy 
még más két kirakatablakhoz is, ahol 
szintén az aznapi műsor képei vannak 
kitéve. Amikor jól kigyönyörködte ma
gát, gondolatban összeállítja a játék egész 
menetét, egymásutánját. Este bemegy a 
mozi előcsarnokába és hozzáhallgatja a 
zenét, meg a kiszűrődő beszédeket, 

így jár ő moziba.
Kávéházba pedig ekkép :
Nagyon szeret kávéházba járni, de 

nem szeret pénzt kiadni még feketére 
sem. Az újságokat mindennap el akarja 
olvasni, a képeslapokat végigböngészi, 
a szép képek közül egyet-egyet kivág 
bicskával... Szeret elbeszélgetni az üz
lettársakkal, egyszóval hőn óhajtja a tár
saséletet. Üzletzárás után tehát elmegy 
a kávéházba s megrendeli a lehető leg- 
kissebb fogyasztást, a pohár szódát, 
hatvan fillérért. Emellett üldögél este 
félnyolcig. Akkor jön a barátja, aki a 
szódát, — amit még mindig nem ivott 
meg, — átveszi tőle albérletben negy
ven fillérért. Így mindennap húsz fillérbe 
kerül neki a kávéház s közben jól ki
mulatta magát...

publikánus párt, a nemzeti szocialisták 
és a két szoc. dem. frakció kapcsolását 
jelentette be, azonban csupán a tanács 
és a bizottsági tagok megválasztására.

Miután a pártok az egyes bírói tiszt
ségekre igényüket nem jelentették be, 
mindhárom tisztségre titkos szavazás 
lett elrendelve.

Városbiróvá húsz szavazattal újból 
dr. Eszenyi Gyula főorvost választották 
meg, dr. Hudiczius István 8, Réthy Ist
ván 7 szavazatot kaptak. — Első he
lyettessé, úgy mint az előző megsemmisí
tett választáson, dr. Barlos Gyula járás- 
birósági elnök 20 szavazattal lett meg
választva, Réthy István 7 szavazattal 
kisebbségben maradt, 8 szavazati lap 
üres volt. — Másodhelyettessé prágai 
Kovács István ugyancsak 20 szavazattal, 
Réthy István hét szavazatával szemben 
lett megválasztva, nyolc szavazólapot 
ezúttal is üresen adtak be.

A legutóbbi biróváiasztás eredményét 
mindenben megerősítő szavazás ered
ményét harsány éljenzés közben vette 
tudomásul a közgyűlés.

A tanács és bizottságok megválasz
tása a késő esti órákig elhúzódott s 
csupán annyi változás történt ez alka
lommal az április 6 iki választással 
szemben, hogy a magyar blokk tanács
tagjai közé Vczáry Samu helyett dr. 
Törköly József került be. Egyébként a 
tanácstagok és bizottsági tagok névsora 
ugyanaz, amint azt április 9 iki szá
munkban közöltük.

Az immár harmadizben megtartott 
előljárósági választás ellen bizonyára 
most már nem fognak okvetetlenkedő 
és az autonóm jogok érvényesülését 
akadályozó felebbezések beadatni s a 
város polgársága részéről negyedik éve 
óhajtott városházi béke helyreálltával 
végre el fog következni a város életé
ben tovább nem halasztható komoly 
munka periódusa.

Vacsorázni pedig igy vacsorázik :
Az orvos diétát rendelt neki s eltil

totta a nehéz ételek élvezetétől. Finom 
húsok, könnyű ételek vacsorára. Meg 
tea, persze hozzá. Mielőtt tehát becsuk
nák a hentesüzletet, bemegy az üzletbe 
s egy negyedóráig szagolja a finom hu 
sokat, a tepertőket, a sonkát, felvágottat, 
szalámit s a gőzölgő császárhust. Mi
kor jól beszivta ezek illatát, szépen 
hazaballag, főzet magának egy csésze 
üres teát és megissza az illathoz.

Ezek az újabb hírek a skótról.
Si no é verő é ben trovato...

(thyvi).

H ÍR E K
Piros pünkösd napján

friss virágot tűzök gomblyukamba, ujjaim kö
zött megforgatom csillogófejü kispálcámat s a 
reminiscenciák mezején emlék-bokrétát kötök 
magamnak.

Emlékek élednek, emlékek szállnak ; eltűnnek, 
sajognak, vissza-vissza járnak.

1916. pünkösd napja. Ragyogó júniusi délelőtt. 
Bobulince, Kujdanow. A háború minden szenve
dését átélt két nyomorúságos galíciai falu között 
kígyózó, frissen ásott, gyatra lövészárokból né
zünk farkasszemet a muszkákkal. Közöttünk a 
lomhajárásu Sztrypa ballag medrében. Bobulin- 
cénél élénk puskatüz. Mint óriási kereplők kat
tognak a gépfegyverek. Gránátok búgnak, srap
nelek sikonganak, puskagolyók zümmögnek. A 
halál látogatására várók elszántságával rendü
letlenül tartjuk az állást, a szemközti dombon 
fekvő muszka rajvonal moccanni sem tud. Fél 
11. Jobbról kétségbeesett futással menekülő ka
tonák. Tisztek és bakák. Vad kiáltozások, sí
rásba törő jajgatások. Fejünk fölött, a lövész
árok peremén géppuska gyilkos golyózápora por
zik. Viszonozzuk. Meghökkenünk : jobbról s há
tulról jönnek a lövedékek. Oda is küldünk Man- 
lichereinkből választ. A felgöngyölt front lógó 
szárnyává váltunk. Minden összeköttetés meg
szakadt. Élénk tüzérségi párbaj. Pergőtűz. Lö
v é s z á r k u n k  s z é l é n  s z u r o n y o s  m u s z k a  katonák.

Hátunkba lőnek, elölről megindul az ötszörös 
muszkarajvonal és — foglyok lettünk. Átuszás 
a Sztrypán. Menekülési kísérlet. Nincs kivezető 
ut. Laskomir, Chemielowka, Trembovla, Husia- 
tyn, Konopince, Proskurow, Kiew, Moszkva, 
Nizsnij Nowgorod : két évig tartó hadifogság a 
volgaparti világvásárban...

Tizenhetedik pünkösd azóta a mai éppen...
. . .  Emlékek élednek, emlékek szállnak, ezek 

pünkösdkor hozzám mindig vissza járnak.

Tennisz, football, 
halászat,  turisztika 

és az összes egyéb 
sportcikkek nagy 

vá la sz ték b an :
K E R C S I K - n é l .

B ékessége® , öröm ö a pün
k ösd i ün n ep et az O lvasónak!

Bírói áthelyezés. Dr. Vagdos Károly 
a lőcsei kerületi bíróságtól Rimaszom
batba helyeztetett át, hol a vizsgáló
bírói teendőket végzi.

Sikeres mesteri vizsga. Gecse József 
jónevü kőmives iparos a pozsonyi vizs
gáztató bizottság előtt a kőmives mes
teri vizsgát sikerrel letette.

A rimaszombati dalárda főpróbája. 
A Csehszlovákiai Magyar Dalosszövet
ség által a Komáromi Dalegyesület 70 
éves fennállásának jubileuma alkalmá
ból Komáromban, junius 4 és 5-én ren
dezendő II. országos dalosünnepéiyen 
résztvevő rimaszombati magyar dalárda, 
melynek alapszabályai most érkeztek le 
az országos hivataltól, május hó 27-én 
este a helybeli Polgárikor nagytermében 
tartotta meg főpróbáját, kevés, de an 
nál lelkesebb közönség jelenlétében. Az 
id. Halász József karnagy vezénylete 
mellett bemutatott énekszámok általános 
tetszést s megérdemelt sikert arattak, 
különösen tetszésben részesült Koudela 
Géza : „Babylonnak vizei mellett" kez
detű műdala, melyet a dalárdának a 
közönség zugó tapsaira meg kellett is
mételnie. A főpróba után az elismerés 
pálmája elnyerésének biztos tudatában 
nyugodtan bocsájtjuk komáromi útjukra 
lelkes dalosainkat.

A Rokkant-egyesületi tagok figyel
mébe. Értesítjük tagjainkat, hogy a 
pünkösdi ünnepekre való tekintettel a 
junius havi tagsági dijak befizetése e hó
11. és 18-án eszközölheiő.

A 37. számú fiók elnöksége. 
Hirtelen halál a sínek mentén. 

Csoltó és Beretke közötti vasúti tölté
sen Cejnik Pál vasúti őr egy vérbefa
gyott idősebb férfi holttestére akadt el
lenőrző útja alkalmával. A helyszínre 
kiszállt hivatalos bizottság megállapí
totta, hogy a halott Danko Adoif 63 
éves beretkei kolduló-cigány, akit a va
súti töltésen hazafelé menet hirtelen vér- 
ömlés ért és kiszenvedett. A tragikus 
sorsú koldus kétoldali tuberkulózisban 
és gyomorrákban szenvedett és már ja
nuárban azzal bocsájtották el a rozsnyói 
kórházból, hogy betegsége gyógyiíha- 
tatlan.

A R i m a s z o m b a t i  B a n k  e l ő b b  R i m a s z o m 
b a t i  T a k a r é k p é n z t á r ,  v á r m e g y é n k  l e g r é g i b b  
p é n z i n t é z e t e  B E T É T E K E T  k e d v e z ő  k a m a t o 
z á s r a  f o g a d  e l  é s  a z o k b ó l  v i s s z a f i z e t é s e k e t  
m i n d e n k o r  a z o n n a l  t e l j e s í t .

Dinamitmerényletet követtek el a 
gesztetei határvámőrség parancsnoka 
ellen. Múlt szombaton éjfél tájban is
meretlen tettesek dinamitmerényletet kö
vettek el Körinek Ferenc, a gesztetei 
határvámőrség parancsnoka ellen. — A 
tettesek a hálószoba egyik ablakán át 
hajították be a kocsiagyból rögtönzött 
és égő gyujtózsinórral felszerelt dinamit- 
bornbát A bomba a dívány alá gurult, 
ott irtózatos detonációval felrobbant, a 
szoba bútorzatát a szó szoros értelmé
ben szilánkokká hasította, a szekré
nyekben levő ruhákat és fehérnemüeket, 
valamint az ágyneműt is széttépte. Kü
lönös szerencse folytán a hálószobában 
alvó vámőrparancsnoknak és feleségé
nek az ijedelmen kívül semmi baja sem 
esett. — A kár körülbelül 8000 korona. 
Nemrégiben hasonló bombamerényletet 
követtek el a feledi járási főnök ellen 
és Körinek parancsnok ez idő óta a 
hálószoba egyik utcára nyiló ablakát 
estére el szokta torlaszolni, hogy a ha
sonló merényletet elkerülje. A merény
lők azonban a nyitva hagyott másik 
ablakon át hajították be a bombát. — 
A vámőrség parancsnoka erélyesen bá
nik a csempészekkel és nincs kizárva, 
hogy a tettest ezek sorában kell keres
ni. A múlt hét folyamán Détér község 
határában játszódott le összeütközés a

csendőrök és a csempészek között, ami
kor az egyik szeszcsempészt puska
lövéssel súlyosan megsebesítettek. — \  
nyomozás erélyesen folyik.

Szabadlábra helyezték a serkei 
gyujtogatókat. Jelentettük, hogy a Ser
ke szomszédságában fekvő Bíró-féle 
pusztán nagyarányú tűz pusztított s a 
tűznek úgyszólván az összes gazdasági 
épületek áldozatul estek. A tűz kelet 
kezésének gyanús körülményei gyújto
gatásra engedtek következtetni s mert 
a csendőrök arról is tudomást szerez
tek, hogy Biró Béla tulajdonos a tűz 
előtti napokban többek előtt olyan ki
jelentést tett, amiből a gyújtogatás 
szándékára lehetett gondolni, a nyomozó 
közegek a tulajdonost, feleségét Maksi 
Juliannát és Barta János valamint Bőd 
András serkei lakosokat őrizetbe vette 
és beszállította a rimaszombati kerületi 
bíróságra, ahol ellenük tiizvészokozás 
gyanúja cimén eljárás indult. — A négy 
gyanúsítottal szemben most fejezte be 
a vizsgálatot dr. Konrád vizsgálóbíró s 
annak eredménye alapján, miután szö
késüktől nem kell tartani, mindnégyüket 
szabadlábra helyezte. Az eljárás ennek 
dacára tovább folyik.

Ipartársulati közlemények. 1. Kö
zöljük az ipartársulat igen tisztelt tag
jaival, hogy az iparostanoncmunkakiál- 
litás folyó hó 18-án, vasárnap lesz 
megtartva. Felkérjük tagjainkat, hogy a 
kiállításon minél nagyobb számban je
lenjenek meg. Az évzáró vizsga idő
pontját később fogjuk közölni.

2. A tervbe vett és már engedélyezett 
rádiókurzusra 1933. junius 3-áig lehet 
jelentkezni.

3. Ezúton is felhívjuk azon fűszer és 
vegyeskereskedő tagjainkat, akik a va
sárnapi záróra egyezséget még nem lát
ták, hogy abba junius 8-áig feltétlen be
tekinteni szíveskedjenek.

4. Figyelmeztetjük tagjainkat, hogy a 
pénzügyi kirendeltség által az utóbbi 
időben kibocsátott felhívásokra, különö
sen forgalmi adó becslésekre észrevé
teleiket kellő időben tegyék meg, mert 
a mulasztásnak kellemetlen következ
ményei lehetnek, különösen az adóalap 
megállapítására. Ezekben az esetekben, 
ha a választ önállóan megadni nem tud
ják, az ipartársulat rendelkezésükre áll.

5. A turóczszentmártoni iparfejlesztő 
intézet bent az intézetben 1933. szepí. 
3-tól 30-ig férfiszabó kurzust tart. Bő
vebb felvilágosítást az ipartársulat tit
kára ad.

Háromévre elitéltek egy állítólagos 
kémet. Papanitz Sándor 38 éves zsi
dóvári születési somoskőujfalusi kőfara
gót a kerületi bíróság Foukai-tanácsa a 
rendtörvény 6. §. 1. és 3. bekezdésébe 
ütköző bűncselekmény elkövetése miatt 
három évi fogházra Ítélte. Papanitz 
gyakran járt át útlevél nélkül a határon 
és különösen Losoncz és Ragyolcz kör
nyéken lévő csendőrőrsök és határváni- 
őrségek beosztására vonatkozó adatok 
utáni érdeklődésével keltett gyanút, úgy 
hogy hosszas megfigyelés alapján a 
csendőrök végül is letartóztatták. Pa
panitz már letartóztatásakor hangoztatta, 
hogy évek óta a magyar hírszerző iroda 
szolgálatában áll s a kerületi bíróság 
ezen beismerő vallomása alapján Ítélte 
el. Az Ítéletben Papanitz megnyugodott 
s igy az jogerőre emelkedett.

Filmszínház. Folyó hó 3. és 4 én a 
„Műlövész" cimü hangos hazai film ke
rül bemutatásra. Spelee műlövész, egy
ben hangszerkészítő, afeletti dühében, 
hogy nem részesült kitüntetésben, felség
sértést követ el, mely miatt börtönre 
ítélik. Egyik segédje pénzért vállalja a 
büntetés leülését, de meggondolja a 
a dolgot s egy csavargót küld he
lyébe, akit a műlövész papírjaival is 
ellát. A csavargó azonban meghal s 
természetesen a mülövészt gyászolják, 
ki otthon szórakozik. Ebből bonyodal
mak támadnak, melyek meglepő fordu
lattal oldódnak meg. E filmben Vlasía 
Burian, a kitűnő cseh komikus nagy
szerű alakításaival emeli a darab sikerét.

F. hó 5-én az „Erdészieány" c. film- 
operett kerül színre. II. József császár 
vadászata alkalmával megismerkedik a 
főeidész leányával, Krisztinával, kinek 
sejtelme sincs a vadász kilétéről. Atyja 
ügyében instanciát visz Bécsbe a csá
szárhoz, de akkor sem tudja meg még 
a valót s csak véletlenül értesült a do
logról, mi lelkében nagy fordulatot oko
zott s bár régi imádójához, Földessyhez 
megy feleségül, nem tud szabadulni a 
lelki emlékektől.
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A dobsinai sportklub pályaavató
ünnepélye. Vasárnap ezrekre menő lel
kes közönség jelenlétében avatta fel 
tribünnel felszerelt uj sporttelepét a 
dobsinai sportklub nagyarányú ünne
pély keretében. A rövid pár hónapi 
agitáció eredményeképpen eiismerésre- 
roéltó sikereket felmutató fiatal sport 
gárda már kora hajnalban zenés ébresz
tővé! figyelmeztette Dobsina polgársá
gát pályaavató ünnepének jelentőségére, 
délelőtt pedig térzene volt a Főtéren a 
délutáni programul külön reklamirozása 
érdekében. Az ügyes propaganda dél
utánra megmozgatta a város egész kö
zönségét és a felavatandó uj sporttelep
re induló diszfelvonulásban százakra 
menő tömeg vett részt. A pályaavató 
ünnepi  beszédet Ruffinyi Aladár főmér
nök, Dobsina város polgármestere, aki 
egyben a sportklubnak is elnöke, mon
dotta német nyelven, átnyújtva dr. Alt- 
stcck Artúr társelnöknek az uj verseny- 
pálya kapuku'csát, további sikert kí
vánva a klub fejlődéséhez. Altstcck dr. 
meghatódva köszönte meg Ruffinyi be
szédét, majd részletesen vázolta a DSC 
eddigi munkáját, megemlékezve a klub 
alapitóiról s azokról a lelkes sporttár
sakról, akik közreműködésükkel, áldo- 
zakészségükkel és tanácsaikkal a fel
virágoztatás útjára segítették a DSC-t. 
A megjelent hivatali kiküldötteket és a 
társklubbok képviselőit üdvözölve, dí
szes kivitelit klubzászlócskát nyújtott 
át Ruííinyinek a pályaavató ünnep em
lékéül Szutorisz Kálmán városi főjegyző 
szlovák nyelven mondott üdvözlő be
szédet, majd Alt János, a Magyar Test
nevelő szövetség és a Rozsnyói Sport
klub nevében üdvözölte a DSC t határ
követ jelentő szép ünnepélye alkalmá- 
mából, Kazii János tanár pedig a Sokol 
nevében fejezte ki szerencsekivánataií. 
Az ünnepi beszédek elhangzásával a 
dobsinai kereskedelmi iskola növendé
kei tornamutatványokat mutattak be, 
majd iskolabirkózás volt, amelyen Alt 
János vezetésével a rozsnyói amatőr- 
birkózók szerepeltek. Ezután került a 
sor az ünnepi műsor legkiemelkedőbb 
pontjára, a footballmérkőzésre, amelyet 
a DSC a vendégként szereplő pelsőczi 
PSC-vel játszott le 1:1 eldöntetlen ered
ménnyel. Az ünnepi mérkőzést Fejér 
Endre vezette le nagy körültekintéssel, 
a kezdőrugást Ruffinyi Aladár polgár
mester, klubeinök neje tette meg, akit 
pályaralépésekor Linassy Elvi virág
csokorral üdvözölt. — A mérkőzést az 
ifjúsági csapatok előmérkőzése előzte 
m?g, amelyben a kereskedelmisták 2:0- 
ra győztek. A mintaszerűen levezetett 
ünnepély megrendezése körül Linassy 
Aurélt és Horváth Antalt illeti teljes 
elismerés.

Vaddisznó helyett a társát lőtte 
agyon egy vadorzó. Megrendítő sze- 
rcr.esétlenség történt vasárnap éjjel a 
K .ácsvágás község fölött lévő Kubics 
nevű erdörészben. Németh József és 
Hegedűs Lstván kovácsvágási ismert 
o .vadászok éjfélre találkozót adtak 
egymásnak az erdő egyik tisztásán, 
hogy majd együtt vadásznak. Hegedűs 
korábban ért a kijelölt helyre s mikor 
N; neth percek muiva óvatosan feléje 
közeledett, a vadat szimatoló orvvadász 
ielelőtt a bozótban mozgó társára, akit 

a sőrétek gyomrán találtak. Hegedűs 
' ég az éjszaka beszállította szerencsét 
lenül járt cimboráját a rozsnyói kór
házba, ahol azonban a súlyosan sérült 
emberen segíteni már nem tudtak s igy 
a vadorzó tragédia hőse hétfőn éjszaka 
kiszenvedett. A halálos kimenetelű sze- 
'ercsétlenség ügyében szigorú vizsgálat 
indult.

Megakadályozott gyújtogatás. Dr.
Baratta Norbert políári gyártulajdonos 
csürjében a tyúktojások után kutató 
Sándor István és József furcsa leletre 
akadt nemrégiben. A szalma között ta 
iáit furcsa tárgy a gyujtogatóvilágban 
egyszerűen csóvának nevezett szerszám 
volt, ami benzinbe áztatott vattából, 
taplóból és gyufaszálakból volt össze
állítva s azt a célt szolgálta, hogy pár 
órai lappangó égés után lángra lob- 
bantsa azt az épületet, a melyikbe be- 
hajitotlák. A megejtett nyomozás szerint 
a gyujtóbombát az utcáról dobták be 
a csűrbe, szerencsére azonban az égő 
tapló elaludt s igy a gyártulajdonos ha
ragosai között sejtett tettes nem érte el 
célját, mert a „bedöglött" csóva magától 
tett ártalmatlan. — A csendőrök keresik 
a gyujtóbomba gazdáját.

Orvvadászok támadása az erdő
kerülők ellen. A rendkívül elszaporo
dott orvvadászok kézrekeritése céljából 
a zlatnoi erdőkerülők a tél folyamán 
együttesen járták az erdőket, csakhogy 
a vadállomány kiiriását megakadályoz
zák. Egy ilyen őrjárat alkalmával sike
rült két orvvadászt felhajtani, amikor 
azonban a kerülők megállásra szólítot
ták meg őket, mintegy nyolcvan lépés
ről az orvvadászok rálőttek az erdő
kerülőkre és a keletkezett zavarban 
nyomtalanul eltűntek. Az egyik lövés 
Kunstár János kerülőt érte, szerencsére 
azonb.m a nagyszemü sörét erejét fel
fogta a s z ív  fölötti zsebben tartott ciga
rettapapír s igy csak jelentékielen sé
rülést ejtett. A futásnak eredő katona
köpenyes egyik vadorzóban a kerülők 
Macsuda Antal notórius lesipuskást vél
ték felismerni, ennélfogva a puskás tá
madással kapcsolatban ő ellene tettek 
feljelentést a csendőrségen. A kelepcébe 
jutott orvvadász kereken tagadott min
dent s miután alibit sikerűit igazolnia, 
ellene az eljárást most végérvényesen 
beszüntették.

Bata-bakancsos betörő dolgozott 
Rozsnyón. Fuchs Etel rozsnyói keres
kedő üzlethelyiségét éjnek idején isme
retlen tettesek feltörték és onnan közel 
1700 korona értékű élelmiszert loptak 
el. A tettesek, akik a hátrahagyott nyo
mok szerint ketten voltak, a kert felől 
hatoltak be a lakás udvarára s az üzlet
ajtó kifeszitése után jutottak be az 
üzlethelyiségbe. — A tetteseket, kiknek 
egyike Bata bakancsot viselt, minden
felé keresik a csendőrök.

A  turisztikáról.
A Kárpítegyesület szerdai összejövetelén 

felolvasta :
Az öreg vándor.

II.
A turistaságnak, vagyis a vándorlás 

művészetének fontossága az erők ész
szerű, takarékos igénybe vételében is 
áll, nem pedig az erők kihasználásában, 
mert az teljesen elhibázott dolog lenne.

Ellenkezőleg, minden turista vállalko
zásnak lelki és testi gyarapodással kell 
lezáiódnia. Mert nemde, hogy úgy mond
jam, eszteienség volna, ha a testileg, 
lelkileg meggyötört és amúgy is kime
rült szervezetet még jobban kifárasz
tanánk.

Vagyis, a vándorlásnak arra a mód
jára kell rávezetnünk a kezdő turistát, 
hogy a vándorlás nemcsak hogy ne 
ártson szervezetének, hanem hogy a 
túráról erőben gyarapodva térjen haza 
és megújuló munkakedvvel folytathassa 
hivatását.

És, ami szintén fontos, hogy ne ke
rüljön sokba !

Mindez pedig könnyű szerrel érhető 
el, egy kis önfegyelem és körültekintés 
segélyével.

Legfontosabb, hogy tanuljunk meg he
lyesen járni és észszerűen menetelni.

A helyes lépésnek és járásnak elen- 
gedhetlen feltétele, először is és másod
szor is az, hogy : mindég nézzünk a lá
bunk elé! Mert a járdán járó városi 
ember ebben különösen sokat vét maga 
ellen. Még pedig az által, hogy igen 
gyakran nem oda néz, ahova lép, (per
sze, tisztelet a kivételeknek). Néz min
denfelé, csak épen a lába elé nem. — 
Akkor bizony nem is veheti idejekorán 
észre a járdán heverő szezon cikk hul
ladékokat, p. o. narancshéj, gyümölcs
maradványok, dinnyehéj stb. vagy a 
kövezet hiányait, bukkanóit. Télen meg 
a sikos járda okozott már sok bajt.

Innét van azután a sok baleset: fi
cam, kar és lábtörés, agyrázkódás stb., 
amelyek városunkban is nem egy idő- 
előtti halálesetnek lettek az okozói.

Nos, és mostan tessék elképzelni, 
hogy mi minden történhetik, ha olyan 
pongyola járású valaki felkerül a nagy 
hegyek közé. Ahol már úgy mondjuk : 
„vérre megy" a küzdelem. Mert mit ér 
az ottan nekünk, hogy kilencvenkilenc
szer helyesen lépünk, de a századiknál 
elvétjük a doigot, mely után természe
tesen egy zuhanás következik. (Gyakran 
az örökkévalóságba!) Pedig milyen 
könnyen megelőzhető lenne a baj egy 
elövigyázattal. — A sikos, gyanús talajon, 
vagy pedig a sötétben, ahol nem figyel
hetjük meg jól az utat, mindig kissé 
előre hajolva, kevéssé behajlitott ruga
nyos térddel és egész talpunkra lépve

járjunk. (Mintha sinkózni akarnánk.) A 
hegyekben jártunkban a kapaszkodókon 
erősen előre dűlve lépkedjünk. Lefelé 
menet pedig hátra dűlve járjunk. Ez 
azért szükséges, hogyha valami okból 
elbotlanánk, mindakét esetben olcsó 
szerrel előzhetjük meg a bajt. Mert ha 
felmenet történik a gixer, legfeljebb egy 
kis kézhorzsolás lesz belőle. A leme
netelnél pedig legfeljebb az történhetik, 
hogy kissé erélyesebben ütünk le.

De még ilyesmitől is meg lennénk 
kiméivé és nem is kerülne sem időbe, 
sem pedig fáradságba, ha megjegyez
nénk és betartanánk az aranyszabályt, 
hogy: a szem, figyelem és mozdulat 
mindig összetartoznak! És szigorúan be 
kellene tartanunk azt az elvet is, hogy 
mielőtt valahova lépünk : szemünk vizs
gálja meg s eszünk hagyja jóvá terve
zett mozdulatunkat.

Nagyon kérem még önöket arra is, 
mert az is nagyon fontos, hogy a ka
paszkodásnál p. o. a kilátó tornyok lét
ráin tartsák be azt a szabályt, de meg
alkuvás nélkül, hogy a két kezünk és 
két lábunk igénybe vételét úgy osszuk 
be, hogy egyszerre csak az egyik tag 
mozduljon, a többi három mindig bizto
sítsa azt. Ez a sziklamászásra is vo
natkozik és azért életbevágóan fontos. 
Azért szoktassuk rá magunkat már ott
hon, hogy mindenféle kapaszkodásnál, 
ahol lábaink és kezeink igénybevételére 
van szükség, mindig igy járjunk el, 
hogy az vérünkké váljon annyira, hogy 
az előírásos mozdulatokat még tévedés
ből se vétsük el. Akkor azután sem a 
járdán, sem a hegyekben nem érhet baj 
bennünket a saját hibánkból.

A második, mely ellen szintén sokat 
vétünk: íz helyes meneielési tempó! En
nél fizetnek rá legtöbben az üzletre, 
(különösen a fiatalság). — Hogy miről 
tudjuk meg a helyes tempó határát?! 
Lévén az teljesen relativ dolog. Hát 
először is a szív tiltakozik heves lükte
téssel a nyak üterén. Majd a fuldokolva 
ziháló tüdő!

Mihelyt ezeket a vészjeleket észleljük, 
azonnal feltétlenül mérsékeljük a tem
pót, vagy pedig, álljunk meg nehány 
percre, mig újra rendbe jövünk. Mert 
különben az üzleti tőke rovására dol
gozunk. A sz ív  ugyanis nem bírja soká 
a túlhajtott igénybe vételt, a tüdő szin
tén nem. Mert mozgató izmaik a tul- 
erőltetett igénybe vétel következtében 
idő előtt elveszítik ruganyosságukat. 
És kész a nagy baj!

De ha megfelelően betartjuk a sza
bályokat, akkor az emberi kor végső 
határáig nyugodtan vándorolhatunk.

A kapaszkodóknál, t. i. a hol az ös
vény meredekké válik, jónak bizonyult 
módszer: negyedóránként egy perez
hátizsák szünet. (Menetállásban erősen 
elölre dűlünk, két kezünkkel hátra nyúl
va, kissé megemeljük a hátizsákot, hogy 
a váll-erek felszabaduljanak a vállszíjak 
nyomása alól, igy maradunk körülbelül 
fél percig, azután folytatjuk utunkat, de 
negyedóránként megismételjük az eljá
rást egészen a tetőig.) Azonkívül órán- 
kint kb. 10 percnyi pihenő is dukál. 
Akkor már haraphatunk is valami ke
veset (ami könnyű táplálék épen kéznél 
van, p. o. valami édesség, csokoládé, né
hány korty kávé), hogy a szervezet is 
kapjon egy kis utánpótlást. Erre pedig 
az édes holmi a legjobb.

Vállalkozásunk azonban csak akkor 
mondható sikerültnek, ha teljesen jó 
kondícióban érhettünk fel a tetőre. Kü
lönben valami hiba történt a kréta 
körül!

Mert harmadik aranyszabályunk le
gyen az, hogy : takarékoskodjunk az erő
vel! Vagyis, az otthonról hozott erőtar
talékot ne fogyasszuk. Tehát nem sza
bad kimerülésig menetelnünk, ellenben 
az óránkénti szünetet tartsák be, sőt ha 
erő-lankadást érezünk, hosszabbítsuk 
meg a szünetet, mert a testi és lelki 
gyarapodás a fontos, nem pedig a re
kord- javítás !

Csak ha jó kondícióban érünk a cél
hoz, tudjuk szivből és igazán élvezni 
azt a kimondhatatlanul jóleső, zavarta
lan békés érzést, melyet csak a szabad 
természet tud nyújtani megértő ván
dorainak. És akkor tudjuk valójában 
teljesen lerázni a testi-lelki szenvedések 
bilincseit, ha lényünk harmóniája nincs 
a fáradt érzés által megzavarva.

Hogy a helyesen eszközölt vándorlás 
mennyire hasznos minden baj ellen, 
azt bizonyára más oldalról is hallották 
már kedves hallgatóim.

5

Kinő ÁPOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap junius 3-4-én nagyszerű 
csehül beszélő nagyfilm a híres komikussal Vlasta 
Buriannal, amely mindenütt nagy sikereket aratott:

A műlövész
Zene : Jara Benes. Rendezte : Mai Fric.

Hétfőn, junius 5-én elsőrendű, g-önyörü kiállítású 
filmoperett német nyelven. Őfensége szerelmi re

génye egy szép kis lánnyal :

Az erdészleány
Zene : W. A. Mozart, amely felejthetetlen él

ményt jelent. Paul Richter, Iréné Eisinger.

Csütörtökön, junius 8-án nagyszerű kalander ér- 
dekfeszitő film :

A levegő kalózai

De bátran hozzá fűzhetem tapaszta
lásból, hogy a helyesen, tehát megfelelő 
körültekintéssel eszközölt vándorlás, 
egyenesen csodás javulást tud előidézni, 
még az eiőhaladott korban is.

S P O R T .
F O O T B A L L .

Rimaszombat legyőzte a buda
pesti BAK T. K. proficsapatát.

RPS-RME kombinált-BAK T. K. 2:1
(2:0). Bíró : Mándy ; határbirák : Siebert 
és Dr. Weinberger. Nemzetközi mérkő
zés szombaton, 1000 néző.

Rimaszombat: Andrásik-Alrmann.Mar- 
kos Scháchter, Keller, Kocsis-Molnár, 
Szirák, Ofcsárik II., Simon, Kovács II.

BAK T. K.: Enyedy-Pernes, Kutik- 
Seiber, Baskay, Hoiiner - Knyazovicky, 
Kendik, Csere, Bursy, Satek.

Helyi egyesületeink kombinált csa
pata igen értékes győzelmet aratott a 
Szlovenszkón előnyösen ismert és nagy 
játékerőt képviselő BAK T. K. ellen, 
amely a budapesti II. oszt. profiligának 
az e szezonban egyik legjobb szereplő 
élcsapata. A borús, hűvös idő ellenére 
is igen tekintélyes számban megjelent 
és a rimaszombati fiuk, szép, lelkes já
tékának elismerően tapsoló publikum 
annak bizonyitéka, hogy városunk sport- 
kedvelő közönsége hiten teljesiti köte 
lességét és eredményes munka látásakor 
nem tagadja meg klubjainktól a kellő 
erkölcsi- és anyagi támogatást.

A kombinált mindjárt a mérkőzés kez
detén teljes gőzzel indul támadásba. A 
7. percben Molner sarokrúgásából Szi- 
rák fejeli az első gólt, két percre rá pe
dig Ofcsárik II. góloz. A profiak nagyon 
küzdenek az egyenlítésért, több veszé
lyes és szép momentumokban bővel
kedő támadást indítanak az ellenfél ka
puja felé, de a rimaszombati hátvédpár 
mindent ment s Andrásik több bravú
ros védéssel tünteti ki magát. A máso
dik félidőben még nagyobb az iram. A 
30. percben a védelem a büntetőterület 
határa táján handset vét, a biró kissé 
szigorúan tizenegyest Ítél, de Csere lő 
vése a kapuléc mellett robog ki autra. 
A 35. percben Bursy szépen átjátsza 
magát a védelmen és védhetetlen lö
vése a hálóban köt ki. A profik csodás 
becsület gólja felvillanyozza az egész 
csapatot, ritkán látható erős finis kö
vetkezik, de a rimaszombati védelem 
derekasan megállja a helyét és tartani 
tudja az egy gólos értékes győzelmet.

A kombináltban teljes mértékben ki
elégített Keller, akinek bemutatkozása 
elé nagy érdeklődéssel tekintettünk. 
Okos, intelligens játékos, aki nagy nye
reséget jelent a RPS nak. Hasonlókép
pen jól sikerült a Fiileki TC-től a RPS- 
hoz átigazolt Kovács II. debutje is, aki 
több, igen szép beadással tüntette ki 
magát. Kár, hogy nem foglalkoztatták 
eléggé. Egyébként az egész csapat nagy 
lelkesedéssel és teljes erőkifejtéssel ját
szott. Jók voltak a csatársorban külö
nösen Szirák és Molnár, mig Simonnak 
sehogysem ment a játék. A védelemben 
sokkal jobb teljesítményeket láttunk 
tőle.

A BAK nál Seiber, Baskay és Kutik 
tűntek ki, legveszedelmesebb csatáruk 
a gyors Knyazovicky, aki sok meleg 
helyzetet teremtett a rimaszombati kapu 
előtt. A csapat szép pesti fooíballt pro
dukált, de tavalyi szereplésük alkalmá
val több ambiciót és nagyobb lelkese
dést tapasztaltunk náluk.
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A profik ellen elért győzelem értéke 
különösen szembe ötlik akkor, ha fi
gyelembe vesszük, hogy a BAK T. K. 
másnap Füleken szerepelt s ott a Kö
zépkerület újdonsült bajnokcsapata, a 
FTC ellen 4:3 arányú győzelmet aratott.

RPS-Kassai SC 2:1 (1:0). Biró: La
katos (Fülek). — Barátságos mérkőzés 
vasárnap Rimaszombatban. 700 néző.

RPS : Andrásik- Altmann, Markos-Ács, 
Kocsis, Ofcsárik-Szmrekács, Szirák, Ko
vács 1., Sproch Durda.

A tartalékokkal kiállott RPS minimá
lis győzelmet aratott az északi kerület 
egyik reprezentánsa ellen. A mérkőzés 
nagyon gyenge sportot hozott, ami nem 
is csodálható, ha figyelembe vesszük, 
hogy a RPS három nehéz mérkőzés ab
szolválása után állott ki erre a meccsre. 
A RPS legtöbb emberén a végkimeriilt- 
ség jelei mutatkoztak és ez a fáradtság 
nagyon befolyásolta az egész mérkőzés 
képét is. A csapat legjobb embere a jól 
védő Andrásik mellett Durda volt, aki 
úgy a csatársorban, mint a mérkőzés 
második felében a védelemben teljes 
szívvel játszott. Igen jó volt Kovács I. 
is, akinél csak a rendszeres tréning 
hiányzik az állandó jó formához.

A vendégcsapat elég tetszetős játékot 
produkált és különösen csatársora moz
gott jól, csak a kapu előtt nincs meg a 
kellő határozottságuk. A csapat legjobb
jai a balhátvéd, a jobbfedezet és közép- 
csatar

A RPS első gólját az első félidő 5. 
percében éri el, amikor Sprochot a KSC 
védelme lövőhelyzetben szereli ugyan, 
de a labda az egyik hátvéd lábáról a 
hálóba pattan. A második félidő elején 
a RPS nagy fölénybe kerül, de a lövé
sekkel baj van és csak a 16. percben 
sikerül a csatársorba előrement Mar
kosnak egy szép lövéssel kettőre emelni 
a gólok számát. Andrásik megsérül, rö
vid időre kiáll s ezalatt a helyére be
állott Áron 11. beengedi a vendégcsapat 
becsületgólját. Andrásik ezt a lövést ok
vetlenül kifogta volna.

Lakatos biró mintaszerűen vezette le 
a könnyű feladatot jelentő mérkőzést.

Vasárnapi eredmények :
Rozsnyói SC-RME 1:0 (1:0), A RME

vasárnap Rozsnyón játszott s ott a helyi 
csapattól Braun biró játékvezetése mel- ! 
lett minimális vereséget szenvedett. A 
RME formajavulást mutatott. A mérkő
zés egyetlen gólját Ludányi lőtte.

Kassai AC-LAFC 2:1 (1:0). Az északi 
kerület bajnoka biztos győzelmet vitt 
haza Losoncról az apátfalusi Majlikkal 
és Madarassyval megerősített LAFC-tól.

BAK T. K.-Füleki TC 4:3 (2:2). Ját
szották Füleken. A FTC mindhárom gól
ját Zupko szerezte.

Pünkösdi program :
Vasárnap a RPS az északi kerület 

szimpatikus csapatát, az eperjesi Törek
vést látja vendégül. A mérkőzés fél 5 
órakor kezdődik. A RPS valószínűleg a 
következő csapattal áll ki : Andrásik- 
Altmann, Kocsis-Kovács I., Keller, Of
csárik-Szmrekács, Szirák, Pohoczky, 
Mráz, Kovács II. Az SK Bratislavából 
átigazolt, nagytudásu Mráz első szerep
lése elé nagy érdeklődéssel tekintünk, 
de kérdéses, hogy vasárnapra lejön-e 
az igazolványa.

Hétfőn ugyancsak az eperjesi Törek
vés játszik városunkban a RME ellen, 
amely múlt vasárnapi szép rozsnyói já
téka után minden bizonnyal szép játék
kal és sikeres eredménnyel fogja meg
lepni híveit. — A RPS Rozsnyón játszik 
az ottani RSC ellen. A RPS-nak min
dent el kell követnie a győzelem érde
kében, hogy kerületünket az északi ke
rület ellen méltóan képviselje.

A szerkesztő üzenetei.
Figyelő. Ugyan, kérem, egy kis gép 

Írói tévedésről van csak szó. Emberi 
megértéssel ilyen kicsinységet nem le
het még csipkedés tárgyává sem tenni. 
Nekünk ez legalább is nem kenyerünk.

Keresztény testvér. Névtelen levele
ket nem veszünk figyelembe, de az Ön 
Írása közlésre egyébként sem alkalmas, 
írja meg levélben közvetlenül neki s 
hogy ötven filléres poríófizetéstől meg
kímélje őt, tudomására hozzuk, hogy hely
beli zártlevelet nem 50, hanem 60 filléres 
bélyeggel kell ellátni.

III. 4. Nem szabad, hogy könny lo
pakodjon annak szemébe, aki hisz, bí
zik és boldog akar lenni. Mosolyogjon

s minden iélek elboruláskor, szivszoron- 
gás idején gondoljon a változhatatlanul 
erős elhatározással felépítendő szebb 
jövőre, fiatalember. Kellemes pünkösdöt 
Magának.

Kereskedő. Csak a kamara intézhetné 
el közmegnyugvásra ügyét.

Választó. A magyarság faji, nyelvi, 
kulturális és egyéb emberi jogai érvé
nyesülésének érdekében dolgozunk. Az 
emberi megértést, türeimc-sséget és sze- 
retetet valljuk és hirdetjük. A bizalomért 
köszönet.

Nem közölhetők. Ébren. Istenkisértés. 
Mesemondás. Őrmester ur Tubák. Ve
rőfényben. Romok között. Tulvilági üze
net. Szelek szárnyán. Szénakaszáláskor. 
A nagy rébusz. Politikai kalózkodás.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Rábely Károly laptulajdonos.

Német játszóórákat
tartok minden kedden és pénteken dél
után 2-től 4-ig, julius 1-től szeptember 
1-ig gyermekek részére. — Rőczey 
Jenőné Rimaszombat, Ferenczy-u. 28.

Egy jó házból való fiú
t a n u l ó n a k

fölvétetik B r ü n n e r  E m á n u e l
rőfös- és divatáru cégnél.

É r tes íté s .
Tisztelettel tudatom a n é. közönséggel, 

hogy a Hodejovi-Várgedei fürdő május hó 
I4-én kezdte meg ez évi saisonját. Na
ponta kád, gőzfürdő, maszirozás és köpöly.

Napi penzió szabad fürdővel 20 -30 Ke.
V en d ég lő  és szálloda.

Jó polgári konyha és tisztán kezelt ita
lok, szolid kiszolgálással.

1 ágyas tiszta uj szoba, jó berendezés
sel napi 10 Ke. Minden vasár- és ünnep
napon zene és tánc reggelig.

Teljes tisztelettel :
MICSURDA LAJOS.

Kiadó üzlethelyiség.
Rimaszombatban a Stefanik-u. 19. sz. 
alatt (a Gránát-féle házban) levő sarok 

üzlethelyiség bérbe kiadó. 
Értekezni lehet ugyanott Bódy István 

füszerkereskedésé ben.

50°0-os
árcsökkentéssel készítem a legfinomabb férfi és 
női cipőket mérték után az itt feltüntetett áron : 

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

J a v í t á s o k .
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' —
K i f o g á s t a l a n  p o n t o s  k i s z o l g á l á s !

A nagyérdemű közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok mély tisztelettel :

HORVÁTH LAJOS
cipészmester Masaryk-tér 22.

Eladom a házam
47.000 koronáért. 3 szoba, konyha, 
spaiz, folyosó, fatartó. A ház kőből van, 
teteje cserép, a város belterületén. — 
R. Navrátil Rimaszombat, Kmetty-u. 17.

Ház teljesen jó karban,
üzlethelyiséggel Rimaszombatban a Já- 
nosi-ulca legforgalmasabb helyén eladó. 
Bővebb felvilágosítást nyújt Dr. Miha- 
lik Dezső és Dr. Schalet Joachim 

ügyvédi irodája.

Kútfúrás.
Mindenki fúrhat kutat 24 óra alatt, uj 

rendszerű kútfúróval
Hlozek J. R im aszom bat. Telefon 78.
Vízvezeték, csatornázás, központi fűtés, 
melegviz ellátó berendezések. Autó, mo

tor javítások. — Kérjen árajánlatot.

„LEFKOYITS" Kereskedelmi Társaság
R I M A V S K Á  S O B O T A .

Hofherr Schrantz Glayton Shuttleworth
Mezögazd. Gépgyárak R. T. képviselete. 

A L F A  S E P A R A T O R  K  F. T.
Tejgazdasági felszerelések 
y képviselete és raktára, i

Ügynök felvétetik.
L e f k o v i t s  L ó r á n t  t ő l ü n k  k i l é p e t t  é s  v e l ü n k  
k a p c s o l a t b a n  s e m m i f é l e  m e g b í z a t á s a  v a g y  

m e g h a t a l m a z á s a  n i n c s .

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy Rimaszombatban önálló
sítottam magamat és minden

szobafestő és mázold
munkát jutányos áron vállalok. Igyekez
tem a legmodernebb mintákat beszerezni, 
hogy mindenkinek az igényét kielégít
hessem.

Főtörekvésem lesz becsületes munka 
teljesítés jutányos ár mellett.

A n. é. közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok teljes tisztelettel :

Ifj. CZÓKOLY GYULA
szobafestő és mázoló mester 

Szijjártó-utca 18. sz.

Pályázat.
A rimaszombati Kath. Olvasóegylet 

pályázatot hirdet

udvarnoki állásra.
A föltételek megtudhatók az Egylet el
nökségénél. Pályázati határidő 1933. ju
lius 1. Az állás elfoglalásának ideje : 
1933. október 1.

A Kath. Olvasóegylet Elnöksége.

AUTÓ-, motorkerékpár-, traktor- 
S r  és benzinmotorjának

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

S E R E S  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 ! 
0  Artézia mélykútfúrás. — Vízvezeték berendezések. % 

Kérjen árajánlatot.

F ig y e le m .

M egérkeztek a tavasz i 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.

Építési telkek
s valamint kisebb-nagyobb lakó házak 
a város legforgalmasabb helyén eladók. 
Bővebb felvilágosítást nyújt Dr. Miha- 

lik Dezső ügyvédi irodája.

Hirdetmény.
Alulírott, mint vagyonbukott Ólmán 

István A. földbirtokos hodejovói la
kos csődtömeggondnoka a hitelezői vá
lasztmány és a csődbiztos jóváhagyása 
alapján, ezennel közhírré teszem, hogy 
a csődtömeghez tartozó a hodejovói 15 
131, 150, 161, 166, 267, 268, 271, 212, 
249, 259, valamint a gortvai 4, 11, 222, 
223, 230, 245, 277. számú telekjegyző
könyvekben felvett és a biróság által ki
rendelt szakértő becslése szerint 140.200 
Ké-ra értékelt szántó, rét, legelő, erdő 
és belsőségből álló ingatlanok,

1933. jú n iu s  2 6  án
14 V* órakor a rim. sobotai kér. biróság 2. 
sz. tárgyalótermében megtartandó csőd 
választmányi ülésen fognak a legelőnyö
sebb ajánlattevőnek zárt ajánlati utón 
eladatni. — 120.000 Ké. legalacsonyabb 
vételárért, azért ezen összegen aluli 
ajánlatok egyáltalán figyelembe sem jö
hetnek. Ajánlattevők kötelesek az aján
lat benyújtásával egyidejűleg, mely leg
később 1933. junius hó 25-ig eszközöl
hető, az alulírott csődtömeggondnoknál 
irodai órák alatt, 6000 Ké-t bánatpén
zül letétbe helyezni. Az esetben, ha a 
csődválasztmány az ajánlattevő ajánla
tát elfogadja, a vevő köteles eddigi bá
natpénzét 12.000 Ké-ra kiegészíteni és 
csődtömeggondnok kezeihez készpénz
ben azonnal lefizetni. A csődválasztmány 
az ingatlanok térmértékeiért szavatos
ságot nem vállal s az eladás kizárólag 
a telekkönyvi adatok szerint történik, 
tekintetbe véve a biróság által kineve
zett szakértő által eszközölt becslést. 
Ezen Írásbeli becslés a telekkönyvi ki
vonatokkal csődlömeggondnoknál irodai 
órák alatt bármikor megtekinthetők. A 
vevő köteles a már lefizetett bánatpén
zen kívül hátrálékos vételárat a vétel 
napjától számított 30 napon belül alul 
Írott csődtömeggondnoknál készpénzben 
lefizetni, mely összegből lesznek az in
gatlanok tehermentesítve. Az esetben, 
ha a vevő a fenti 30 napon belül a hát
rálékos vételárat le nem fizeti, a lefize
tett bánatpénz a tömeg javára elvész. 
— A vevő viseli a vétellel kapcsolatos 
összes illetékeket. — Az ingatlanok az 
idei termés nélkül adatnak el. — A 
vevő az ingatlanok birtokába a gazda
sági év befejeztével lép.

Rim. Sobota, 1933. VI. 1.
Dr. Krausz Gyula

rim. sobotai ügyvéd, csődtömeggondnok.

ZAWADZKY EDE temetkezési vállalata
R im a szo m b a t G öm öri-u tca  24. sz.

A legrégibb és legismertebb temetkezési vállalat Gömörvár- 
megyében, hol állandó nagy raktárt tart egyszerű és diszes

fa- és érczkoporsókban,
továbbá: szemfedők, halotti lepedők, sirkoszorúk és min
denféle szinti koszorúszalagok nagy választékban.

Ajánlkozik egyszerű és disz- 
temetés rendezésére úgy he ly
ben mint vidéken.

Halottak e x h u m á l á s á t  és 
h u l l a s z á l l i t á s t ,  valamint a 
temetésekkel járó összes 

teendőket a legszolidabb feltételek mellett vállal.

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


