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A nyomorúság enyhítése.
(hn.) Szó sem lehet róla: a nyo

morúság bizony kezd a mélypontra 
jutni. Mindenféle fölgyülemlett ba
jok, a gazdasági válság évek óta 
sodró hullámcsapásai, az elemi 
csapások és azok mellett az em
bernek ember ellen irányuló, meg 
nem értő, sőt önző, rosszindulatú 
törekvései odajuttatták a dolgot, 
hogy mindenki érzi már a múltak 
biztosabb közállapotainak megvál
tozását. Sokan pedig: ezrek és 
milliók annyira bizonytalan álla
potban élnek, hogy soha sem tud
ják : mit hoz a holnap ? Meglesz-e 
nekik és családjuknak a betevő 
falatjuk, az a mindennapi kenyér 
nem fog-e nekik hiányozni holnap, 
amitől a megélhetés függ? Vagy 
meglesz-e az a ruházat, amely di
dergő tagjaikat a tél hidege, az 
időjárás zordonsága ellen megvéd
heti?

Nem biztos ez a leépítések mai 
általános rendszere mellett, a mi
kor a fixfizetésü ember sem tud
hatja, mennyit csökkentének holnap 
a fizetéséből ? És ezzel rosszabbo
dik az iparos, kereskedő helyzete 
is, mert a kevesbedő jövedelmű em
bernek avval kell behozni és egyen
súlyba juttatni életszükségleteit, 
hogy kevesebbet költ magára: le
építi ezt is, azt is házi költség- 
vetéséből.

Mindenki alatt ingadozik a talaj. 
A milliárdosok és milliomosok 
ugyan kiadásaikban nem érzik ezt, 
de a bizonytalan pénzvilágban őket 
is érhetik nagy veszteségek, ha 
be nem vonják kincseiket, vagy 
idején nem helyezik el pénzüket 
biztosabb alapon álló értékekbe. 
Amit sietnek is megtenni..

A sok szegény, napról-napra élő 
és nyomorgó ember nem élhetne 
meg segítség, támasz nélkül.

Támogatást vár az államtól, 
mert már az államok annyira a 
kezükbe vették a rendelkezést az 
újabb korban, hogy mindenki első 
sorban tőlük remél és vár gyöke
res segítséget és orvoslást.

De azért még vannak jó szivek 
a világon, akik nem nézhetik ösz- 
szetett kézzel embertársaik nyomo
rát, napról-napra tengődő, bizony
talan életét és tehetségükhöz mér
ten igyekeznek a bajt enyhíteni, a 
nyomorúságot eloszlatni. — A hol 
egyes ember anyagi tehetsége elég
telen, ott egyesületekbe csoporto
sulnak, vá lási vagy társadalmi jó
tékonyság címén. A fő az, hogy 
segítenek, sokszor jelentékeny mér
tékben enyhítik a nyomorúságot.

Aki az éhezőt étellel látja el, a 
mezítelent ruházza, az jó szivvel, 
jó lélekkel gyakorolja az irgalmas
ság testi cselekedeteit és igy mél

tóbb lesz ő is az Isten áldására.
Szent Erzsébet, a magyar király

leány évszázadokkal ezelőtt gyö
nyörű példáját adta az irgalmas
ságnak, a keresztény szeretetnek. 
Ezért őt példaképül választják ma 
is. Fogalommá vált az ő neve a 
nyomor enyhítésében. Férje egy- 
sztr találkozott vele, mikor köté
nyében vitte az ételeket asztaláról 
a nyomorú szegényeknek. Megkér
dezte : mit viszel? Rózsákat, felel
te a kedves szent asszony. S az 
ételek csodálatos módon rózsákká 
változtak kötényében az ő szavai 
szerint.

Jó volna, ha ma is történnének 
ilyen csodák. Ha az országokat, 
társadalmakat vezérlő előkelő em
berek szavai, a melyekkel a nyo
morúság enyhítését, orvoslását Ígér
getik — ma is rózsákká változná
nak. Úgy, hogy ezek a rózsák 
igazi segítséggé, enyhüléssé virul
nának az általános nyomorúságban. 
Úgy hogy szavaik nyomán való
ban oszlana a nyomorúság sötét
sége és ezrekre, milliókra virradna 
a jobb állapotok hajnala.

Mert nem elég az életet máról 
holnapra tengetni csak. Biztosabb 
alapokra van szükség, hogy az 
általános nyomorúság folyton inga
dozó állapota végre megszűnjék és 
minden tisztességes, dolgozni akaró 
ember megélhessen végre ezen a 
világon.

Előadások a prágai MÁK 
kulturszemináriumában.

A prágai Magyar Akadémikusok Kö
rének kulturszemináriumában tudomá
nyos előadások és az azokat követő viták 
keretében fekteti le a prágai magyar 
egyetemi hallgatóság a kisebbségi uj 
magyar szellemiség (Széchenyi-mozga- 
lom) konkrét programpontjait. így első
sorban a krisztusi világnézet és etika vi
lágnézetének filozófiai és szociológiái 
alapjait, valamint a nemzeti eszme kor 
szerű ujjáértékelését, Havas Vilmos és 
Estók Gyula joghallgató előadásai kap
csán.

Vasárnap, nov. 12-én d. u. „Egyetemes 
keresztény világnézet és társadalom
szemlélet" címén két részben tartotta meg 
Havas Vilmos előadását. Az előadó le
fektette azt a közös keresztény alapot, 
melynek lényege a szellem létének el
ismerése s amely a dogmatikus alap ki
kapcsolásával nem egyéb, mint az 
egyetemes idealista világnézet. A keresz
tény szellemiségnek ma a legkardináli 
sabb feladata az emberi társadalom er
kölcsi alapokra való fektetése, mert a 
társadalom mai csődjének likvidálásá
hoz csakis Krisztus idealista erkölcsén 
keresztül julhatunk el, ami világnézeti 
szempontból a szellemi embernek az 
anyag fölötti felsőbbrendűségét jelenti. 
— Az élet lényege az okszerű anyag 
és a célszerű szellem dualizmusa. De 
a lét magasabb foka a szellemiség, 
amelynek irányítása alá kell az anyag 
törvényeit helyezni. Az egyetemes ke
resztény világnézet értelmében az embe
rek jogaikban és kötelességeikben egyen

lők. Biztosítani kell minden ember szel
lemi függetlenségét. Különbséget kell 
azonban tennünk liberális és keresz
tény szabadságfogalom között, amely 
utóbbi az anyag korlátlan érvényesedé
vel szemben a szellemi szabadság kon 
struktiv érvényrejutását hangsúlyozza. A 
keresztény szociális individualizmus té
tele tehát az embernek nemcsak joga, 
hanem elsősorban kötelessége, hogy belső 
lelki erőinek és hajlamainak értelmében 
éljen, amennyiben ezek nem sértik a 
közérdeket.

Nov. 17-én, pénteken este Estók Gyula 
tartott előadást „A nemzeti eszme helyes 
értékelése" címen. Előadásának bevezető 
részében kifejtette, hogy filozófiai érte 
lemben külömbséget kell tennünk nem
zet, mint természeti jelenség és nemzet, 
mint világnézet között. A nemzet és a 
velejáró nyelvi, kulturális és esetleg faji 
differenciálódás az ember természetéhez 
tartozó primar természeti jelenség, a 
mennyiben minden emberben megvan a 
szükségszerű, veleszületett adottság, 
hogy valamely nemzethez tartozhasson. 
A nemzet ezen fogalmától azonban meg 
kell különböztetnünk a nemzetnek azt 
a világnézeti értelmezését, amelyben a 
nemzeti sajátságok lesznek az ember 
kizárólagos mértékegységévé, és amely 
világnézet különösen a francia forrada
lom óta a modern emberiség katasztró
fáihoz vezetett (világháború). Hasonló 
túlzás az internacionalista álláspont, 
amely a nemzeti eszmét csupán a leg
újabb kor kórjelenségének tartja és a 
társadalom kérdéseit a tényleges nem
zeti erő legfeljebb ideiglenes, vagy tak
tikai figyelembevételével akarja megol
dani. A konstruktív nacionalizmust, mely
nek alapján az előadó áll, az emberi 
élet szerves járulékának tartja. Minden 
ember kötelessége tehát, hogy saját nem
zete kultúráját fejlessze és ezáltal teljes 
emberré fejlődjön. Ugyanakkor az egyete
mes emberi társadalom harmóniájának 
megteremtésére a nemzeti szempontot 
mindig össze kel! egyeztetni az általá
nos emberi érdekkel.

Az előadások után keletkezett termé
keny vitákat a nagyszámú haligatóság a 
legteljesebb érdeklődéssel figyelte, mivel 
e viták célja mindig az uj magyar szelle
miség egységes állásfoglalása a felvetett 
problémák kapcsán. Topercer László 
vitavezetőn kívül felszólaltak még, Zapf 
László a MÁK elnöke, Abkarovits Jó
zsef, Czvank László, Sacher István, 
Schleicher Imre és Varga László.

A fentiekkel kapcsolatban megemlít
jük, hogy nov. 11-én, szombaton este 
Havas Vilmos a prágai Prohászka Kör
ben a demokráciáról tartott előadást. 
A demokrácia mai válságát a kapitaliz
mus csődjének nevezte és hangsúlyozta 
annak a szükségességét, hogy a feltétlen 
belső, szükséges demokráciát ujáérté- 
kelve és kiegészítve, a jövő igazságos 
társadalmi rendjébe is átmentsük.

Váltóval is lehet
adót fizetni.

A nincstelenség mind nagyobb 
és nagyobb teret hódit, a nélkülö
zés mind több ajtón kopogtat, a 
súlyos gazdasági helyzet nap-nap 
mellett szélesebb körben érezteti 
hatását. Özönével futnak be kér
vények a pénzügyigazgatásokhoz 
fizetési halasztás iránt. A pénzügy
minisztérium most azzal a tervvel 
foglalkozik, hogy lehetővé tegye

az ilyen esetekben, hogy az adó
fizetők adóhátrálékaikat esetleg rö- 
vidlejáratu váltókkal egyenlítsék ki. 
Ezek a váltók a pénzügyminiszté
rium terve szerint három vagy hat 
havi lejárattal lennének kiállítva és 
a kiállítói az adóhivatalok lenné
nek, mig elfogadóként az illető 
adóhátrálékos szerepelne. Ezeket a 
váltókat az adóhivataloktól az ál
lampénztár venné át, amely leszá
mítolás céljából valamelyik bank
nak adná át. Szükség esetén eze
ket a visszleszámitolási hely zsíró
jával ellátott váltókat a Nemzeti 
Bank is leszámítolná. Az adóhát
rálékos váltókötelezettségek ebben 
az esetben olyan jellegűek volná
nak, mint a kereskedelmi kötele
zettségeknél : amennyiben a váltók 
lejárat napján nem lennének kész
pénzben kiegyenlítve,

peresítve lennének és az ál
lam a követelést bírói végre
hajtás utján érvényesítené.

Az adóhátralékoknak a váltó ut
ján való kiegyenlítését kísérletkép
pen már be is vezette a smichovi 
adóhivatal s amennyiben ez a mód 
beválik, bevezetik a többi adóhi
vatalokba is. A terv szerint azon
ban ez a váltóforgalom csakis a 
folyó adókra vonatkozna és a ré
gebbi keletű adóhátralékokat nem 
lehetne ilyen váltókkal kiegyenlíteni.

A gazdasági válság a világ min
den államán átviharzott, egyesek
ben még dühöng. A pénzügymi
niszterek örökös probléma előtt 
állanak, mert az állami költségve
tések hiányaira a fedezetet nekik 
kell előteremteni bármily utón. Ez 
a probléma súlyosbodott, amint az 
egyes miniszteri tárcák fokozottabb 
igényeit kellett kiegyenlíteni. így a 
pénzügyminiszterek eljutottak az 
adófizetők teljesítő képességének 
legfelsőbb fokára. Innnen aztán 
nincs tovább.

Ma már a világnivón álló nagy 
lapokban igen gyakran találkozunk 
jelentésekkel, amelyek arról szá
molnak be, hogy itt, vagy amott a 
pénzügyminisztériumban adóköny- 
nyitési javaslatokon dolgoznak, mig 
nálunk ennek nyomát sem látjuk, 
mert

a fenti tervezet nem könnyí
tést, de súlyosbítást jelent.

Igen elenyésző csekélység azon 
boldog halandóknak a száma, akik 
még nem ismerősek a váltó kétélű 
fegyverével. — Ott, ahol állandó 
kisebb-nagyobb pénzforgalommal 
dolgoznak, ott pillanatnyilag jó esz
köz. Nem igy azonban a gazdatár
sadalomnál, különösen a kisgaz
dáknál, tehát az adófizetők ama 
csoportjánál, ahol a pénzbevétel, 
mondhatni, évenkint csak egyszer 
folyik be, akkor is szerencse, ha 
valami elemi csapás el nem vitte.
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A kereskedő, ha baj éri, ami 
manapság nem ritka, kényszer
egyezséget csinál s ha elég ügyes 
ember, kilábal. De mit csináljon 
az iparos és a kisgazda ? Még ta
lán egyes iparágaknál lehet kény
szeregyezséggel segíteni, de gaz
dáknál nem.

A gazda eddig úgy segített, hogy 
indokolt esetben fizetési halasztást 
kért az adókra s nem fizetett, 
azonban a váltórendszerrel ez is 
megszűnik s helyébe lép a keres
kedelmi váltó, ami aztán nagyon 
könnyen a koldusok országújára 
juttatja az adóalanyt.

Eddig az adóhátralék után fel
számították a késedelmi kamatot, 
majd a tervezet szerint jönni fog 

váltóóvási költség, bírósági 
fizetési meghagyás, bírósági 
végrehajtó mérhetetlen autó
költséggel s végre az ingat
lanra való bírói bekebelezés 
és az ingatlan elkótya-vetyé- 
lése, amit követ a bot és 
tarisznya, az adóalany beáll- 
ván országút és falumérnök

nek.
Az elméleti és könyvtudósok azt 

mondják, tessék belterjesen gaz
dálkodni s akkor van bevétel. Ez 
az elv épp olyan ideális és szép, 
mint Marx elvei. Marx azt hitte, 
sikerülni fog egy embertípust kite
nyészteni, amely megsokasodván, 
csakis ők maradnak a földön, ma 
pedig azt látjuk, hogy ez az ideá
lis embertípus még meg sem szü
letett. Ép igy hiányzik a belterjes 
gazdálkodáshoz a forgó tőke, a 
pénz kámforrá változott, nincs, el
ment, elvitte a vagyondézsma és 
az adóknak ki tudja hány fajtája, 
elvitték az állat árak esései, de 
elvitték a hét szűk esztendő elemi 
csapásai is, no meg felszippantják 
a különféle kartelek.

Belterjes gazdálkodás kelléke, a 
szarvasmarha tenyésztés, tejterme
lés. A jó tejelő állatot megvette a 
gazda s lett tej, ekorra azonban 
az erőtakarmány ára felemelkedett, 
a nagy áron vásárolt tehén elvitte 
a pénzt s a drága korpára nem 
jutott. A sertésállományba beütött 
a dögvész, a gabonát tönkre tette 
a rovar, szerecsen poloska, az 
apály, meg sok más adót pedig 
fizetni kellett, igy a forgótőke eltűnt

De eltűnt minden vonalon, en
nek nyomán siralmas állapot kö 
vetkezett be az ipar és kereske
delem terén.

A váltó bevezetés tehát könnyí
tést nem jelent.

Legfőbb ideje volna azon
ban az adókönnyítés problé
májának megoldása. Ehhez 
azonban feltétlen kellék a 
túlzott igényekről való lemon
dás, mert enélkül egyetlen 
pénzügyminiszter sem tud 
eredményt felmutatni. H.B

A prágai Protestáns Baráti Kor 
megalakulása.

A prágai magyar protestáns főiskolá
sok november 20 án este tartották a 
prágai magyar akadémikusok klubhelyi
ségében alakuló összejövetelüket.

Ónody Zoltán, az összejövetel össze
hívója, emelkedett szavakban mutatott 
rá a prágai magyar protestáns ifjúság 
megmozdulásának jelentőségére. Beszá
molt arról a munkáról, melyet az okt. 
31-én tartott ünnepi összejövetel meg 
bízásából az előkészítő bizottság vég
zett. Megemlékezett arról a lélekemelő 
élményről, amit a november 19 én, va
sárnap délelőtt először megrendezett 
protestáns magyar istentisztelet a részt
vevőkből kiváltott. Azon óhajának adott 
kifejezést, bárha ott taitanánk már, 
hogy szülőfaiujoktól messze elszakadt 
prágai magyar protestáns katonák is 
résztvehetnének a főiskolások által ren

dezett istentiszteleteken, hogy igy anya
nyelvükön hallgathatnák Krisztus igéit 
és kaphatnák meg az eddig nélkülözött 
lelki gondozást.

Ónody Zoltán beszámolt továbbá ar
ról, hogy az előkészítő bizottság össze
köttetésbe lépett a csehszlovákiai ma
gyar protestáns egyházak egyházi és 
világi vezető személyiségével. Minden
honnan a legteljesebb megértés és lel 
kesedés jegyében fogadták az ifjúság 
önálló kezdeményezését, sőt kilátásba 
helyezték az idősebb generáció odaadó 
támogatását is. — Felolvasta Varga 
Imre, ref. teológiai előadó, Kenessey 
Kálmán dr., a tudós asztronomus, Fábry 
Viktor, a kiváló evangélikus lelkész-szó 
nők és Gaál István kassai ref. lelkész 
terjedelmes és minden tekintetben az 
ifjúságot a legnagyobb reglényekre fel
jogosító leveleit. Ezután a Református 
Egyház és Iskola cimü hetilapból ol
vasta fel Magda Sándor teológiai tanár 
vezércikkét, melyben a prágai magyar 
protestáns Ifjúság uj megmozdulásával 
foglalkozik és felszólítja az Egyetemes 
Egyházi Konventet, tegye lehetővé anya
gilag és mozgalmilag azt, hogy az egye
temi városok elhagyatott protestáns ifjai- 
nak lelki gondozására külön megbízatás
sal egy arra hivatott belmissziós lelkész 
legyen k ik üld ve. A megnyitó előadást 
és részletes beszámolót az összejövetel 
egyhangú helyesléssel fogadta.

Ónody Zoltán ezután felolvasta az elő
készítő bizotság nyilatkozatát, mely sze 
rint a Protestáns Baráti Kör elsőrendű 
feladata a speciális protestáns vallási 
erkö'cs és öntudat ápolása, tagjainak 
lelki gondozása. Munkásságával létre 
kell hoznia a felekezeti ellentétek meg
szüntetését, hogy ezáltal a mi kisebb
ségi helyzetünkben elkerülhetetlenül 
szükséges magyar egység megteremté
séhez lelki előfeltételt nyújtson. Kijelenti, 
hogy a prágai protestáns magyar ifjú
ság részt óhajt venni az egyetemes ma
gyar munkában is, és ezért kulturmun- 
káját az osztatlan és egységes magyar
ságszellemében működő Széchenyi moz
galomban óhajtja kifejezni. Beszédje vé
geztével felszólította a jelenlevőket, hogy 
alakítsák meg a Protestáns Baráti Kört.

Az összejövetel elhatározta, hogy az 
országos viszonylatu alapszabályok ki
dolgozása és jóváhagyásáig egyelőre 
mint a prágai MÁK kulturális alosztálya

alakulnak meg. Az ilyen formában meg
alakult Protestáns Magyar Baráti Kör 
elnökévé Ónody Zoltánt, pénztárosává 
Ferenczy Tibort választották. Bizottsági 
tagok lettek : Csonthó Menyhért, Megyést 
Zoltán, Prázsmári Tibor, Sipas István, 
Szőnyey László és Toperczer László.

H Í R E K
A Sors korbácsolja az Embert,
nyomorúság szenvedéseiben nyavalygunk. 
Szebbre teremtett életünk háborgó tengerén 
haragos hullámszörnyek pofozzák förtelmes 
tenyerükkel tévelygő sorsunk recsegő-roppgó, 
gyönge bárkáját. Dühös orkán száguld ke
resztül hitünk szálas erdején, fagy lehelete 
sivít a szellőszárnyán reményvetéseink kö
zött s a szeretetlenség pokoli démona ver 
magának tanyát vérszegény szivünkben Az 
erdő ezer szálfáját töri derékban az orkán, 
jóságszivek piros virága, remény vetések 
zöldje feketére fagyott és a szeretet meleg, 
puha fészkében a szeretetlenség és közöny 
torz fiókái terpeszkednek. A sorscsapások 
millió szerencsétlen áldozata járja a koldu
sok szánalmas útját, önhibájukon kívül le
tört ekzisztenciák lerongyolódott légiója tén- 
fereg éhségtől lázas testtel, a nincstelenség 
kétségbeesésétől már-már megbomlott, szé
dülő aggyal, a földi vándorok rögös ország
úján, közöttünk. A nyomorultak, a sorsül
dözött szerencsétlenek és koldusok kopog
tatásától megkopott ajtónk félfája, az ala
mizsnáért, kenyérért, segedelemért felénk 
táruló reszkető kezektől maszatossá homá
lyosuk pitvarunk kilincse. És számuk egyre 
nő, tömegük egyre sokasodik és várják az 
irgalmas emberek jószivének megnyilatko
zását, az emberszeretet melengető tüzének 
fellobbanását. . .

Nyomorúság szenvedéseiben nyavalygunk 
és kezünket mégsem szabad elutasító gesz
tusra emelni, emberek, hiszen a Sors kor
bácsolja az Embert!

f

Igazságügyi kinevezések. Az igazság
ügyi miniszter Sírausz Izidor rozsnyói és 
Skulán János rimaszombati bírósági asz- 
szisztenseket a 7-ik fizetési fokozatba 
tollnok-gyakornokokká kinevezte.

Háziasszonyok 
öröme a

porszívókét e
ára csak 
28-- Ké.

K ER C S IK -né l .

A diófa ráma és 
a pórul járt nadrág.

Az alább leirt vidám eset régen tör
tént, nyolc évvel ezelőtt mulatott jót 
rajta egy újdonsült szlovenszkói vadász
lap olvasóközönsége. Ne méltóztassanak 
ijedt és méltatlankodó arcokat vágni, 
mélyen tisztelt hölgyeim és uraim ! A 
mikor nyolc esztendő szürke porát rá
zom le az elsárgult lapu, egérrágta va 
dász újságról, nincs szándékomban va
lami régi, elavult históriát előbányászni 
s a megpenészedett vadászcsemegét 
fasirozottnak őrölve s friss szósszal 
leöntve, másodszor is a nagyközönség 
elé tálalni. Nem akarom sem a vad
bányász, sem a zugvendéglős, még ke- 
vésbbé a plagizátor szerepét játszani 
Nem hozta a lap holmi romantikus őz- 
bak-les izgatóan szép leírását, hanem a 
második oldal sűrű betüerdejében maga 
az igen tisztelt szerkesztőség lőtt akkora 
bakot, hogy a kapitális vad pompás, 
rügyes agancsát bátran felküldhették 
volna az éppen akkor megrendezett 
poprádi vadászkiállitásra.

Az idő begyógyítja a legfájóbb sebe
ket is. A vadászlap nagyrabecsült szer
kesztősége s annak városunkban élő 
igen tisztelt munkatársai bizonyára nem 
kérnek halált a fejemre, hogy oly sok 
évet böjtölve ki, most elevenítem fel a 
szerkesztőség és kiadóhivatal tagjainak 
peches hajtóvadászatát, amikor a lap 
nyolc éves eredményteljes múltra tekint
het vissza, az máma a szlovenszkói 
vadászélet legnépszerűbb s legkedvel
tebb orgánuma. No megmondjuk, meg, 
őszintén egymás szemébe az igazat. 
Melyik újságíró nem lőtt legalább egy
szer életében bakot ... már mint a tol
lával. — Száguldó, gazdag fantáziáját 
(enélkül nem is vérbeli újságíró) az 
események szenzációi feltüzelik, nem 
csoda azután, ha a számokat duplán 
látja, egy-két nullát odaragaszt, a vas
úti szerencsétlenség áldozatainak számát

tizenöttel beszorozza, a háztól elvert 
kóbor macskát tigriskölyöknek nézi ; 
képzeletének katapultái és ballistái mű
ködésbe lépnek, alaposan elveti a suly
kot s a bak „blatton" van találva.

De hogy a dologra térjek (vadászia- 
san : „Gyerünk vissza a Standra") a 
könyvespolc porából előkotort lappél
dány az 1926. évi poprádi vadászkiálii- 
tásról hozott nemcsak élvezetes cikke
ket, hanem szebbnél-szebb illusztráció
kat is. Láttunk benne tökéletes foto- és 
nyomdatechnikával készült felvételeket 
kitömött állatcsoportokról, agancs- és 
fegyvergyűjteményekről, vadászias tár
gyú festményekről, ami szépet és tanul
ságosat felhalmozott a poprádi Kárpát- 
muzeumban Szlovenszkó vadásztársa
dalma. A csinos kiállítású lapnak a dí
sze Kőszeghy-Winkler Elemér, ismert- 
nevii festőművész diorámája volt, mely 
egy gránitsziklán álló, szétterpesztett 
szárnyú, hatalmas sast ábrázolt. A két
nyelvű, szlovák és magyar szöveggel 
szerkesztett lap úgy a szlovák, mint a 
magyar részt is ugyanazokkal a képek
kel illusztrálta. így Kőszeghy pompás 
festményében is kétszer gyönyörködhe
tett az olvasó, mely azonban rá is szol
gált az újrázásra.

Miként azt szemtanuk mesélték, a kép 
eredetiben, élénk színeivel, plaszticitá- 
sával oly élethűen hatott, hogy nem egy, 
a kiállítást szemlélő vérbeli vadász a 
Lengyel-nyereg sziklái és gyalogfenyői 
közé képzelte magát s izgalmában eser
nyőjét puskának nézve, azzal akart 
„odagytijtani" a félelmetes ragadozónak.

No tessék... Piff!_ paff!... az én
vadászzsákmányom is ott rúgja már az 
utolsókat az erdő sűrűjében. Micsoda 
biztos kéz !... Duplára két bakot löt 
térni... Bottal és esernyővel engedem 
be a közönséget a múzeumba!... És 
esernyőt nyomok a vérbeli vadász mar
kába ! ... Szégyen és gyalázat!... Ilyen 
sérelem régen esett a havelokba és 
pellerinbe burkolódzott Nimródokon, 
Loveceken és Hubertuszokon. Szives

elnézésüket kérem, mélyen tisztelt va
dász és erdész urak. Nem az esernyő 
mondott csütörtököt a kiállítási terem
ben, hanem a vászonba kötött kata
lógus.

Ne kalandozzunk el azonban ismét a 
szomszéd revirbe, hanem térjünk vissza 
a vadászlap által rendezett hajtóvadá
szatra s lássuk, miként került terítékre 
a szerkesztőségi bak. (Puífantsd már le 
végre valahára azt a szerencsétlen ál
latot s ne szószolj annyit — vélem hal
lani a türelmetlen vadászolvasó hangját.) 
Hát a malőr úgy történt, hogy a szer
kesztőnek lapzárta előtt bokrosabb te 
endői akadván, az illusztrációk magyar 
szövegének szlovákra való fordításával 
a segédszerkesztőt bízta meg. A fiatal 
segédszerkesztőnek randevúja volt vi
szont este hatkor a Szénatéren s igy 
átadta a munkát a legintelligensebbnek 
látszó betűszedőnek, aki, mellesleg szól
va, tökéletesen bírta úgy a magyar, 
mint a szlovák nyelvet. A szerkesztőség 
tagjainak vétkes könnyelműsége révén 
két közmondás vált ismét aranyigaz
sággá. Hogy a látszat csal s hogy Szu- 
tórisz bátyánk ne mozduljon el a susz
ter- székről.

A másnap díszes köntösben megjelenő 
lap magyar részében Kőszeghy képe 
alatt az alábbi szöveg volt olvasható : 

D i o r a m a
Kőszeghy-Winkler Elemértől.

Ám amikor a szlovák részre lapozott 
át a szerkesztő, hörgésszerű hangokat 
hallatott s ha idejében félre nem ugrik, 
biztosan meglegyintette volna a vérmes 
és jóltáplált vadászok oly gyakori, de 
annal kelle.netlenebb vendége: a guta.

A kép alatt ugyanis ez a magyarázat 
diszlett:

O r e c h o v y  r a m e c  
od Kőszeghy-Winkler Eleméra.

A diorama tudvalevőleg görög szó s 
különleges technikával kidolgozott át 
tetsző festményt értünk alatta.

Panorámában már bizonyára volt az 
érdemes betűszedő. Lefizetett a kasszá

nál egy korona ötven fillért, amely díjban 
már benne volt a vasúti jegy, szálloda, 
kitűnő ellátás, aulókar, borravaló, hajó
jegy és balesetbizositás, beleült egy puha, 
ringó borszékbe s egyik héten a ködös 
Anglia, a Dán fjordok és Fáröer szigetek 
mentén hajókázott végig, másik héten mű
sorváltozáskor pedig jelentkezett a leg
olcsóbb őszi olaszországi útra s bejárta, 
Firenzét, Bolognát, Rómát és Szlc liát.

A panorámánál tovább nem terjedt 
azonban Szutórisz bátyánknak a tudo
mánya s igy nem csoda, ha a diorá
mát az allegória és filagória, valamint 
a metafóra és amfóra analógiájára össze
tévesztette a farámával.

Praktikus, munkás ember lévén, nem 
a remek kőszáli sason akadt meg a 
szeme, hanem a festmény szélesre mére
tezett, díszes keretén. — Feltette az 
ókulárét s lefordította pedánsan, lelkiis
meretesen a diorámát ekként:

dió =  orech 
ráma =  ramec

D i o r a m a  =  Orechovy ramec
*

Szutórisz bátyánk esetéről a diófából 
készült rámával, eszembe jut egy klasz- 
szikusan szép műfordítás, melynek po- 
entjét azonban magadnak kell megtalál
nod nyájas olvasó. Kutass elő valahon
nan egy Dr. Pechány Adolf féle szótá
rat, mely a fordulat után közkézen for
gott, ma már azonban nincs forgalomban, 
s a magyar-szlovák résznél üsd fel az 
1 betűt. Az „in" szó után ott találod ezt 
a szép magyaros kifejezést:
I n á b a  s z á l l t  a b á t o r s á g a .

Olvasd el a kifejezés szlovák fordítá
sát, de ha többen vagytok a szobában, 
csendben tedd azt és ne fenhangon. Ha 
pedig nem értesz szlovákul, ne valami 
idegennel, hanem közeli családtaggal 
magyaráztasd meg annak értelmét. Az
után fojtsd vissza a nevetést és illedel
mesen pirulj el. S ne engem szidj, ha
nem a szótár jóhumorú, de kissé rusz 
tikus szerkesztőjét. S z ilv e s z te r .
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A városi költségvetés, mint múlt 
számunkban ezt már jelentettük, a vá
rosi  polgárságra óriási megterheltetést 
jelentene. Az 1934. évre szóló költség- 
vet és  ügyében a Kereskedelmi Testület 
és Járási Ipartársulat összehívására f. 
hó 23-án este az ipartársuiat székházá
ban népes értekezlet tartatott Dickmann 
Dezső keresk. testületi elnök vezetése 
mellett, amelyen a költségvetés sérel
mes tételeinek ismertetése után elhatá
rozt ák ,  hogy az ellen felebbezéssel élnek 
s a felebbezés elkészítésével az ipar- 
t á r s u l a t  titkárát megbízták. A felebbe- 
zést  s a j á t  érdekében irja alá minden 
a d ó f i z e t ő  polgár.

Egyházmegyei hírek. Bubriics Mi
hály rozsnyói püspök, Dr Beliczky Já
nos kanonok , szemináriumi rektor és 
Dr.  Pobozsny Róbert püspöki irodaigaz-
gató kíséretében Rómába utazott. A 
rozsnyói egyházmegyei főhatóság Hal- 
eres József káplánt Várgedéről Losoncra, 
Lucsívjánszky Ferenc káplánt Rappról 
Várgedére és Puskás András káplánt 
Losoncról Nagyszuhára helyezte át.

Bírósági áthelyezések. Dr. Troniéek 
János rozsnyói vezetőjárásbiró Kutna 
Hornra s Veszpechai József szepesvár- 
aljai járásbiró Rozsnyóra helyeztetett át.

Áthelyezett postafőnök. Hradil Jánost, 
a rozsnyói postahivatal h. főnökét át
helyezték Csehországba.

Szombathy Viktor lett a „Magyar
írás" szlovenszkói szerkesztője. Szlo- 
v e n s z k ó  egyetlen magyar irodalmi fo
l y ó i r a t á n a k ,  a Kassán megjelenő „Ma
gyar Lás“-nak szlovenszkói szerkesztő
jévé  Szombathy Viktort nevezte ki a 
lap v á l l a l a t  igazgatósága, a szerkesztőség
től megvált Darkó István helyett. Szomba
thy Viktor irói karriérjánek újabb állo
m á s á t  jelzi az irodalmi közvéleményt 
i r á n y i t ó  „Magyar Írás" e fontos poszt
já ra  való beérkezés és szerkesztői mű
ködésétől nemcsak mi, régi mühelytár- 
sak, hanem az egyetemes magyar iro
dalom is sokat vár.

Halálozás. Özv. Brauner Mámé szül. 
Braun Franciska munkás élete 71. évé
ben folyó hó 23 án Csadcán elhunyt. A 
jótékonysága s magas intelligenciája 
folytán köztiszteletben álló, tekintélyes 
nagyasszonyban Dr. Weinberger Rezső- 
né szül. Brauner Minka jó édesanyját, 
Dr.  Weinberger Tibor, Weinberger 
László és Weinberger Anikó szeretett 
nagyanyjukat gyászolják.

Templomszentelés. A tornaijai ág. 
hitv. evang. missziós egyház uj templo- 
ná: folyó hó 26 án nagy ünnepség mel
lett szentelik fel.

bán megjelent müvekből. Közelebbi fel
világosítások a Magyar írás legutóbbi 
számában nyerhetők.

November 30-án kezdődik a ma
gyar sziniidény. Varga Béla, a magyar 
szintársulat főtitkára megérkezett Rima
szombatba és megkezdte az ezidei szi- 
niszezon előkészületeit. — Néhány nap 
muiva benépesül a Tátra szálló nagy
terme, megjönnek kisebbségi életünk 
vándorai, a kuitura papjai a magyar szí
nészek. November 30 án, csütörtökön, 
este szétlibben a Tátra nagytermének 
piros függönye s a régi deszkákról ismét 
felcsendülnek a színészek szavai, hogy 
6 hétig vidámságot, gondatlanságot hoz
zanak közénk. — Iván Sándor igazgató 
teljesen újjá szervezett társulattal jön 
Rimaszombatba. Havassy Mimy prima
donna, Kiss Manyi szubrettprimadonna, 
Szécsy Hédy szubrett, Kaszab Anna 
hősnő Vajda Rózsi szinésznő, Solthy 
György bonviván, Elekes Ernő szerel 
mes színész, uj tagjai a társulatnak, mig 
a régiek közül : Szigethy Irén, Várady 
Pali, Vágó, Farkas, Turóczy, Némethy 
térnek vissza. Teljes zenekar és segéd- 
személyzet egészítik ki a társulatot, 
melyikkel Iván Sándor meghódította 
Kassa közönségét s miről megállapította 
a kassai közönség és sajtó egyaránt, 
hogy ennél jobb társulat régen volt 
együtt. — Iván Sándor közismert áldozat- 
készségével megtett mindent, hogy a 
közönség igényeit kielégítse, most csak 
a közönségen múlik, hogy kulturmisz- 
sziójának teljesítésében segítségére jöj
jön. hmerjük el, hogy a színházba járni 
nem csupán szórakozás, de 100%-os 
kötelesség és hiszve-hisszük, hogy Ri
maszombat városának minden szépért 
lelkesedő közönsége teljesíteni is fogja 
kötelességét. Tudjuk, hogy nehéz időket 
élünk, de ebben a nehéz időben még 
fokozottabban kell támogatnunk kultú
ránkat, mert önmagunkat becsüljük meg, 
ha megbecsüljük kultúránkat. — A tár
sulat telve bizakodással és reménnyel 
jön Rimaszombatba, szeretnénk, ha eb
ben a hitében nem csalatkozna s a leg
szebb emlékekkel távozna innen. — A 
társulat műsora felöleli az összes válo
gatott operett- és prózai újdonságokat. 
— Megnyitó előadásul csütörtökön Kom
játhy Károly világsikert'aratott operettje 
az „Éjféli tangó” kerül színre.

A Rimaszombati Magyar Dalegylet
november 12-iki tisztújító közgyűléséről 
múlt heti számunkban foglalt közlemé
nyünk kiegészítéséül közöljük, hogy 
Szabó Ambrus kottatáros-irattárkeze- 
lőnek ugyancsak egyhangúlag megvá
lasztatott, továbbá, hogy a diszelnöki 
állás, amit most Dr. Törköly József tölt 
be, mint örökös tiszteletbeli állás vá
lasztás alá nem esik, valamint, hogy Dr.

turbizottságnak 100 — 100 korona, a 
helybeli pénzintézeteknek 100, illetve 
50 és 25 korona adományokért, az Or
szágos Daiszövetségnek 500 kor. ado
mányáért, továbbá mindenkinek, kik 
pártoló tagokként a gyűjtő iveket alá
írták és a tagdijak befizetésével, sőt 
azon felül külön rendkívüli segélyek 
adományozásával is lehetővé tették a 
Dalegylet komáromi szereplését, de azon 
kívül alapot nyújtottak egy tovább nö
velendő törzsvagyon keletkezéséhez is. 
— Ezért külön köszönet illeti Dr. Törköly 
Józsefet, Szontagh Andort és Mitske 
Gusztávot 100— 100 korona adomá
nyaikért.

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

Országos vásár. Rimaszombatban az 
országos vásárt november 30-án tartják 
meg. Melyre, mindenféle állatok fel ha jt- 
hatók.

Megkezdődött a szezonvégi kiárusítás!
!!! M élyen le sz á llíto tt  árak  !!! 

Téli kabátok 650 Kő ért. 
Öltönyök elsőrendű szö
vetből . . . 500  Kő ért.

H a s z n á l j a  ki e z t  a r i t k a  a l k a l m a t !  
Győződjön meg vételkötelezettség nélkül

JÓZSA
férfi és női divatszalonjában.

Kandalló mellett
a nagy Ő-ről, az ábécében ott ékes
kedő, minden társánál nagyobb jelen
tőségű, kedvesen gömbölyű betűről 
beszélgetni, nem közönséges élvezet 
s nem különösen a maga meghitt tár
saságában, Asszonyom, kinek oly ki
finomult ízlése s nemesen érző szive 
van. Köszönöm, Asszonyom, hogy ez
zel témát adott nekem és éppen ak
kor, mikor a maga közelségében el- 
fogódottan, a gondolatkeresés néma
ságába feledkeztem. Én osztom néze
tét. Én nem csodálkozom rajta, ha a 
nagy Ő-t állandóan megtaláljuk azok 
lelki ábécés könyvében, kiknek egész 
életén vastag vonalként húzódik végig 
az idealizmus. Ismer, bizonyára ismer 
maga is, Asszonyom, sokat, akik az 
élet kacskaringós útját boidogságke- 
resés gondjával járják és emlékezik 
valószínűleg szérüskestes, tágas por
tán futkározó, játékörömökben kacagó 
kicsi lányra, majd az első szerelmek 
bimbózásának tavaszában mosolygó, 
aranyszőkehaju csiírire, kinek élet-

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, november 25 és 26-án, 
a hazai gyártmánynak gyönyörű fimalkotása és 
büszkesége cseh nyelven Oly megható és szivbe- 
markoló filmet a .Fehér apáca" film óta nem 

láttunk :

Angelika nővér
F.: az uj Marlene Dietrich, Suzanne Marville, 

Hugó Haas
Egy tiszta életű apáca szent és igaz élete a ko
lostor boldogító csendjéig. — Az óriási érdeklő
désre való tekintettel, jegyeket beszerezni idejé

ben ajánlatos.

Csütörtökön, november 30-án Székely János és 
R. Liebunan kitűnő slágeroperettje német nyeiven. 
Ezen f lm nem szorul reklámra a híres együttes 

biztosítja a darab sikerét :

Nappal én, éjjel te
F.: Nagy Kató, Willy Fritsch.

Kisérő műsor : Magyar rhapszódia.

két fogja ellátni a tél hidege ellen védő 
ruházattal. Áldás midazokra, kik ezt az 
emberbaráti munkát eredményessé tet
ték s a szegény iskolás gyermekek meg
segítésében fáradhatatlan dolgosok vol
tak.

Betörök jártak Feleden. Az elmúlt 
héten újból intenzív betörőjárás volt 
Feleden. Éjjel egy óra tájban ismeret
len tettesek Hupka László vegyeskeres
kedőnek a kisállomás közvetlen köze
lében levő üzlethelyiségét igyekeztek 
kifosztani, azonban sem a vasráccsal 
védett ablakon, sem a belülről eltorla
szolt ajtón nem voltak képesek beha
tolni s igy Farkas Adolf vegyeskeres
kedésébe tették át működésűk színhe
lyét, ahová az udvari ablak rácsának 
felszakitása utján bejutottak s az üzlet
ből 70 kgr. kristálycukrot és más élel
miszereket emeltek el 602 korona ér
tékben. A tulajdonos nem vette észre a 
betörők garázdálkodását, mivel háló
szobája az üzlettől elég távol, az ud
varban van. Krupa Pál és Orosz László 
éjjeli őrök figyelmesek lettek a Farkas 
portáról előbukkanó három gyanús alak
ra, akik az éjjeli őrök láttára a Jánosi 
vasúti hid irányában eszeveszetten futni 
kezdtek. Többször feléjük lőttek, azok 
viszonozták is a tüzet, úgy hogy az 
éjjeli őrök tanácsosnak látták a csend
őrséget értesíteni az esetről, ahonnan 
egy járőr azonnal ki is szállt a hely
színre, a betörőket azonban kézrekeri- 
teni nem sikerült, ellenben a 70 kgr. 
cukrot zsákostól együtt ott találták a 
vasúti hid tövében. Á vakmerő betörő
ket mindenfelé keresi a csendőrség.

Filmszínház. Folyó hó 25. és 26-án 
„Angelika nővér” c. film kerül színre. 
Gondolkodás és életmódra nézve telje
sen külömböző két nővérnek ugyan az 
az arcvonása van és ez a nagy hason
latosság kutforrása tragikus félreértések
nek, mely több ember szerencséjét ve-

Rádiók és villanycikkek villamos háztartási készülékek legolcsóbb beszerzési forrás T E C H N I K A
VÁMOSSY BÉLA városházaépület

A gimnáziumi magyar fiucserkész-
csapat 1933. december 3 án délután 
: 2 4 órai kezdettel az ipartársulat nagy 
'- lilében előadást rendez. Az előadás 
•án tánc lesz. A részletes program a 

következő számban lesz leközölve.
A hősök emlékművének felszente

lése Kerekgedén. Kerekgede község 
kossága a világháborúban elesett ke- 
kgedei katonák emlékére közadako 
.sból gyönyörű kivitelű márványemlé- 

állitott az ottani temetőben. A ha- 
vlmas emlékművet, mely több méteres 

resztben csúcsosodik ki, örökké em- 
kezetes, szép és áhitatos ünnepség 

Keretében szentelte fel Lóska Béla, volt 
fögimn. tanár, várgedei plébános e hó 
. I - én, a kerekgedei róm. kath. egyház 
'•időszentjének, Szent Mártonnak ünne
pi n, a messze környékbeli hívek százai
nak jelenlétében. Szem nem maradt szá
razon a megható ünnepség alatt, mely
be! Kerekgede község is oly szépen 
" dozoít idegen határokon, idegen cé
lokért elesett drága magyar véreink erü

kének, kiknek neve mindörökké áldott 
legyen !

A Kazinczy-Könyvbarátok rima- 
szombati előfizetőit ezúton értesítjük, 
hogy az ezévi könyvilletmények kiosz
tása a karácsonyi ünnepek előtt okvetet- 
lenüi meg fog történni, kérjük tehát a 
tisztelt tagokat, hogy hátrálékos tagsági 
dijaik rendezéséről kellő időben gondos
kodni szíveskedjenek. Felhívjuk egyben 
a tagok szives figyelmét, hogy a Kazin- 
czy-könyvkiadó a karácsonyi ünnepek 
alkalmából, szenzációsan alacsony árak 
mellett könyvvásárt rendez a kiadásá-

Mihalik Dezső volt elnök, egészségi ál
lapotára tekintettel maga kérte, hogy az 
ő személyétől a tagok tekintsenek el, 
végül, hogy a megvá asztott elnök Pe- 
recz Samu indítványára a közgyűlés Dr. 
Mihalik Dezső volt elnököt a Dalegylet 
érdekében eddig kifejtett érdemdús te
vékenysége elismeréséül, továbbá: Váry 
Jánost, mint a volt koszorús Rimaszom
bati Dalárda évtizedeken át volt kiváló 
karnagyát és az utód Dalegylet érdemes 
választmányi tagját, az egylet örökös 
tiszteletbeli tagjaiként egyhangú lelke
sedéssel megválasztotta. — A megürült 
választmányi tagsági helyek a követke
zőkkel lettek betöltve: a működő tagok 
sorából meglettek választva: László 
Sándor, Káposztás István, Nagy Miklós 
és id. Durda János. — A pártoló tagok 
közül : Dr. Kovács László ny. polgármes
ter, Takács László, Rábely Károly, Halasy 
Gyula, Jávorszky József, Vozáry Samu 
és Kerekes István. — A pénztári jelen
téssel kapcsolatban az elnök megemlé
kezett azokról a nagylelkű adományo 
zókról és pártoló tagokként beiratko
zottakról, akik lehetővé tették a Dal
egyletnek a folyó évi junius havában 
Komáromban rendezett Il.-ik országos 
dalünnepélyen való megjelenését. — Há
lás köszönetét fejezte ki jegyzőkönyv
ben foglaltan is a Dalegylet részéről 
Dr. Daxner Vladimír volt kormánybiz
tosnak, ki Rimaszombat város részéről 
500 koronát utalványozott; a Rimaszom
bati Polgárikörnek 500 korona adomány 
és 500 korona kölcsön nyújtásért; a 
Kereskedelmi Testületnek és a Kath. 
Olvasóegyletnek, valamint a járási kul-

gyönyörüségre nyiladozó szivébe nagy 
Őket rajzolt az öröktitok keze. Talán 
eszébe jut, hogy a csitri már akkor 
sejtelmesen sejtett ValakL, aki messze- 
messze, a hegyeken túl, ott „ járt a 
tövises utón, keresve, kutatva Ö után. 
Boldogsággal hiteget sokakat az Élet 
s rendszerint megcsalja a hitegető 
szónak hívőket, mert ez a sorsuk, 
mert: hazudik a muzsikaszó s a ró
zsáknak töviseik vannak. Ezért haj
szolják és ezért nem lelik fel e_gy 
egész életen át némelyek az igazi Őt. 
Akik megtalálják : boldogok. Boldog
maga is, Asszonyom ? (------)
Műsoros gyermedéíután. Az itteni 

állami elemi fiúiskola szülőiegyesülete 
és tantestülete által rendezett műsoros 
gyermekdélután zsúfolt teremben f. hó 
19-én délután tartatott meg a „Tátra” 
szállóban. Bucsujárásként tódult az ér
deklődő közönség ez alkalommal gyö
nyörködni abban a sok szépben, amit 
az apró növendékek ezúttal produkál
tak, úgy, hogy az előadás megkezdése
kor már szűknek bizonyult a Tátra sok 
sikert látott, hatalmas színházterme. A 
gyermekdélután műsorát és a szereplők 
neveit már múlt számunkban leközöltük. 
Minden egyes müsorszám és szereplő 
teljes sikert és sok tapsot aratott s 
nem egy szereplő tett kivételes elő
adói képességről tanúbizonyságot. A szü
lőiegyesület és tantestület áldozatos fá
radsága meghozta gyümölcsét, munká
juk a legnagyobb elismerést érdemli, 
mert a műsoros gyermekdélután hatal
mas összeget tevő tiszta jövedelme az 
iskola sok-sok szegénysorsu növendé-

szélyeztetik. Karla Richter táncosnő há
nyavetett élete igy nehezedik Angelika 
nővér sorsára, ki nem esik kétségbe a 
nekijutott bántalmak fölött. Főszereplők: 
Suzanne Marveille, Hugó Haas.

Folyó hó 30 án „Én nappal te éjjel” 
c. Ufa film kerül vetítésre, Nagy Kató
val és Willy Fritscs-sel a főszerepekben. 
Grete manikűrös lány és Hans pincér, 
közös bérlő de úgy, hogy Gréte éjjel, 
Hans pedig nappal használja a lakást, 
ami derült epizódokra ad okot. Ez a két 
lakó nem ismeri egymást, de az utcán meg
ismerkednek s egyik a másikról valami 
előkelőséget tételez fel. S igy egészen a 
hapyendig a bonyolult helyzetek egész 
sora vonul fel.

ZION M. angol nólszabó
Rimaszombat, Masaryk-tér 20. szám.

Sertéstolvajok garázdálkodása Ser
kén. Múlt szombatra virradó éjszaka 
ismeretlen tettesek behatoltak Simon 
Péter serkei gazdálkodó bezárt udva
rára s a sertésólat kinyitva, onnan két 
fias anyasertést és három hízót észre
vétlenül elhajtottak. — A lopást csak 
hajnaltájt fedezték föl s az elhullajtott 
kenyérdarabok, melyekkel a sertéseket 
az ólból kicsalták és elvezették, egé
szen a határon fekvő Petres pusztáig 
jelezték a tolvajok útját. A kár megha
ladja a háromezer koronát. — A nyomo
zásba a magyar csendőrség is bekapcso
lódott.
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Kétheti fogház engedély nélküli rá
diózásért. Dékán Mária jolsvai lakos 
és nővére Gizella mintegy másfél évvel 
ezelőtt rádiókészüléket vásároltak és 
azt ez év áprilisáig üzemben tartották 
anélkül, hogy az előirt postai engedélyt 
kiszerezték volna. A postahivatal intézke
désére a csendőrség elkobozta a rádió
apparátust és két tuíajonosa ellen egy
ben feljelentést is tett rádiókihágás ci- 
mén s a rimaszombati kerületi bíróság 
most mindkettőjüket 14—14 napi elzá
rásra Ítélte feltételesen. A rádióappará
tust természetesen elkobozták.

Szabadlábra helyezték Bazovszkit. 
Jelentettük annak idején, hogy Bazovszki 
Pál 41 éves tiszolczi származású jols
vai borbélyt a múlt hó 23 án a csend
őrség letartóztatta, mert az a gyanú 
merült fel ellene, hogy része van a 
mérgezés tünetei közt hirtelen elhunyt 
Verseghy Jánosné jolsvai lakos halálá
ban. Bazovszki ugyanis szerelmével 
ostromolta a fiatal elvált asszonyt, aki 
Tornaijáról pár napos házasélet után 
Jolsvára költözött vissza édesanyjához s 
úgy volt, hogy Bazovszki is elválik fe
leségétől. Október 20-án a szerelmesek 
a leendő anyós lakásán áliitólag össze
vesztek, később azonban szent lett a 
béke és Bazovszki a béke jeléül állító
lag még borovicskával is megkínálta a 
fiatal asszonyt, aki röviddel utána hir
telen rosszul lett. Az anyós orvosért 
akart küldeni, Bazovszki azonban azzal 
a kifogással, hogy nincs semmi baj, 
legfölebb kis berugásrói lehet szó, el
hárította az orvosi beavatkozást s ami
kor később az orvost mégis elhivatták 
és az gyomormosást alkalmazott, az is
meretlen méreg már annyira felszívó
dott a szerencsétlen asszony szerveze
tébe, hogy segíteni rajta többé nem le
hetett. A hulla belső részeit a vizsgáló
bíró intézkedésére felküldötték a prágai 
orvostani intézetbe, Bazovszkit pedig a 
főtárgyalásig szabadlábra helyezték, mi
vel olyan bizonyíték, mintha a méreg
ről tudott volna, vagy pedig azt saját 
maga keverte volna be a szerencsétlen 
asszony italába, a vizsgálat folyamán 
nem merült fel ellene.

Mi lesz,
ha elfogy a szén?
Nemcsak a költők, regényírók és tu

dósok csapongó képzelete szeret elka
landozni eljövendő évszázadok, sőt év
ezredek kissé ködös távolába. Jámbor 
kishivatalnokokkai, békés szatócsokkal 
és magányos sétájukat rovó öreg urak
kal is gyakran megesik, hogy pihenő 
órájukban elmerengenek például azon, 
hogy mikor fog bekövetkezni a világ 
vége és vájjon mi lesz a Földdel akkor? 
Megsemmisül-e valami szörnyű tűzben, 
mint ahogy a bogár nekiröpüi a gyer
tyalángnak, vagy mint egy megfagyott 
golyó, gigászi jégteke, fog keringeni az 
idők végtelenségében. Vannak dolgok, 
Horatio, miket emberi ésszel föl nem 
foghatunk, mondá egykor a brit dráma
író óriás. Hiú és meddő erőlködés ilyen 
jóslatokba bocsátkozni. Mi lesz ötszáz- 
millió év múlva? Istenem, addig min
denesetre nyugodtan alhatunk.

Vannak azonban a közelebbi jövőre 
szóló kérdéseink is. Így egészen jogo
san érdeklődhetünk, hogy mi fog tör
ténni akkor, ha kiapadnak a szénbá
nyáink. Ez a kíváncsiság éppen nem 
nevetséges. Annyira a technika korában 
élünk, hogy a gépek, melyeket azért 
találtak fel valaha, hogy szolgái legye
nek az embereknek, ma már nem is 
annyira cselédeivé, hanem zsarnokaivá 
nőttek a feje fölé. Ezek szabják meg 
életünk minden mozzanatát, még azt is, 
hogy miként mozogjunk, mikor együnk, 
hogyan öltözködjünk, az irók mit Írja
nak, a festők, szobrászok mit alkossa
nak, a bankár hogyan végezze a pénz
kötéseit, a hadvezér hogy szőjje a csata
terveit. Nincs az a földrengés, amely 
hatásában megközelítené azt a megráz
kódtatást, amit előidézne az, ha egy na
pon, mintegy varázsütésre, megáünának a 
hajók és vonatok, kihűlnének a gyár
telepek összes kohói, a rotációsgépek 
nem ontanának újságokat és vissza
zuhannánk a múltba, jó másfélszáz esz
tendővel, amikor gyertyákat gyújtottak 
esténként a palotákban és postakocsin 
utazgattak távoli országok felé a vállal
kozó szellemű emberek.

Valahogy olyanformán lennénk, mint

azok a hajótöröttek, akik egy csendes- 
óceáni szigetre vetődve, az ottani ős
lakók primitiv életmódjához kellene, 
hogy lesülyedjenek.

Ez a katasztrofális fordulat akár hol
nap is beállna, ha nem tudnánk a föld
ből már több szenet napvilágra hozni. 
Jellemző, hogy más bányászathoz képest 
a szénbányászat milyen óriási erővel és 
teljesítménnyel dolgozik. Évente 3500 
métermázsa aranyat, 30 ezer métermá
zsa ezüstöt, egy milliárd métermázsa vas 
ércet, de viszont 12 milliárd métermázsa 
kőszenet ásunk ki a földből, úgyhogy a 
föld felületén található minden emberre, 
négerre, eszkimóra, aggastyánra, csecse
mőre, fejenkint hat métermázsa szén 
jut. Persze, ennek a temérdek szénnek 
csak igen kis része az, amelyet a laká
sok fűtésére felhasználunk. Az orosz 
lánrészét a gépek fogyasztják el, az az 
összesen ötvenmillió tonnányi hajó, meiy 
a tengereket járja, az a sok százezer 
mozdony, mely a kontinenseken száguld 
és az a megszámlálhatatlan gyár és 
ipari üzem, mely mind szénnel tüzel.

Hogy mekkora a világipar és világ
közlekedés évi szénszükséglete, az ki
világlik abból, ha elgondoljuk azt, hogy 
ezt a tizenkét milliárd métermázsa sze- ! 
net egyszerre kellene elszállítani. Ebben 
az esetben 120 millió vasúti teherkocsit 
raknának tele és ebből a 120 millió 
teherkocsiból huszonöt olyan vonatot 
tudnánk egymás mellé állítani, amelyek 
mindegyike körülfogja az Egyenlítőt. 
Nem is oly meglepő tehát, hogy éppen 
a legfontosabb és igy legjobban igény
be vett széntelepek kezdenek lassan j 
kimerülni. Németország, Anglia szénbá- j 
nyáinak hátralévő élettartama 100—200, 
esetleg 300 év. Igaz, hogy az ugyneve- ] 
zett hatodik világrészen, az Antarktikon 
hatalmas szénrétegek hevernek egyelőre 
teljesen kiaknázatlanul, de még ha hoz
závesszük azt i>, hogy időközben eddig 
ismeretien széntelepekre fogunk buk
kanni, könnyű kiszámítani azt az időt, 
amikor az emberiség szén nélkül fog 
állni.

Mivel nincs kimeríthetetlen szénkész- J 
létünk, magától értetődik, hogy a meg
lévővel a lehetőségig gazdálkodnunk 
kell. Iparban, közlekedésben, ahol csak 

| lehet, más anyaggal próbálják a szenet 
helyettesíteni. így került sor a benzin, 
olaj égetésére, igy születtek meg a gőz
turbinák mellett a vízturbinák. Újabb 
és újabb földgázrétegek feltárásával is 
gazdagítjuk meglevő energiakészletünk. 
Ezek mind szép és kedvező dolgok, de 
a szenünk mégis csak el fog fogyni egy 
szép napon. Tehát mi fog történni 
akkor ?

Alapjában véve gyerekjáték megjó
solni ennek a majdani szénnélküli kor
szaknak a technikai életét. Kibírhatat
lan katasztrófát jelentene a szénben 
rejlő energiaforrások kiapadása, ha nem 
lehetne ezek helyett újabb energiafor
rásokat bocsátani az emberiség rendel
kezésére. De ha igy fogjuk fői a dol
got, azt látjuk, úgy vagyunk a szénnel, 
mint az a valaki, aki az őseitől örökölt 
néhány darab aranyból éldegél, miköz
ben körülötte egész aranyhegyek tor
nyosulnak. A szén ugyanis annak a hő
energiának parányi töredéke, mely év
milliók előtt a Napból a Föld felüle
tére jutott és elraktározódott az őskori 
növényekben. Ezek a növények aztán a 
földbe kerülve, elszenesedtek. Nos hát 
a Nap ma is, évezredek múltával is, 
éppen olyan bőkezűen löveil a Földre 
csaknem megmérhetetlen energiameny- 
nyiséget. Ez az energia többféle formá
ban lép elénk. Melegít. A Földön egy 
négyzelméterre annyi meleg esik, hogy 
ha ezt a meleget fel tudjuk használni, 
egy háromlóerős gépet tudunk mozgatni 
vele. Máskép azt is mondhatjuk, hogy 
évenkint fö dünkre eső naphö energiája 
az évi széntermelésben rejlő energiának 
a két és félmilliószorosa. Már szerkesz 
tettek is olyan gépet, mely a maga hő 
felfogó felületi részével, mint a napra
forgó, szüntelenül a nap felé fordul.

Egyszerűbb módja a napenergia fel- 
használásának, ha a levegő és vízjárás 
segítségével hozzuk mozgásba gépein
ket. Hogy a levegőmozgás és a viz kör
forgása a napenergia következménye, 
azt a gyerek is tudja. Hiszen a nap 
fölmelegiti a levegőt valahol, ez fölszál 1, 
helyébe hidegebb levegő tódul. A hideg 
levegő helyébe viszont a meleg levegő 
áramlik. Ez a szél. A vízjárás magya
rázata pedig az, hogy a nap melegének 
hatására a tenger párolog, ez a pára a 
szárazföldön mint eső leesik, duzzasztja 
a patakokat, folyókat s ezek lefolynak 
a tengerbe. A szél és a viz folyása 
mozgás és igy az energiának olyan for
mája, mely a legalkalmasabb más mozgás, 
pl. gépek mozgásának előidézésére.

Kölönösen a viz mozgása jön számí
tásba itt, mert ha veszünk egy folyóvi
zet, mindig tudjuk, hogy mennyi vizmeny- 
nyiség és milyen sebesen indul alá, tehát 
egy bizonyos mennyiségű energia forrást 
kapunk. így pl. könnyű kiszámiiani, hogy 
Afrika legnagyobb vízesése, a Viktória 
három és félmillió lóerős energiaforrás. 
Hasonlóan gazdag energiájú a Niagara, 
vagy a Délamerikában lévő Igüassu, a 
kisebb, de igen nagyszámban levő zuha- 
tagokról nem is beszélve.

Tehát mi lesz? Egy félezred év múlva 
nem lesz gőzmozdony, ellenben villamos 
vonatok röpülnek. Gyártelepeken elek
tromos motorok és generátorok forog
nak szörnyű sebességgel. Mindéhez az 
energiát a zuhatagokká tördelt folyók 
vize adj majd. És hogy fognak közlekedni 
a tengereken a hajók ? Valahogy úgy, 
mint régen a vitorlások, de összehason
líthatatlanul tökéletesebben használva 
föl a levegőben lappangó hőenergiát a 
levegő mozgása mellett, vagy akkumulá- 
torszeríien működő nagy energiakészle
tet visznek magukkal a hosszú útra.

Valamelyik világmuzeumban pedig 
üveg alatt egy öklömnyi kékesfekete 
ásványdarab fog árválkodni ezzel a bi
zarr magyarázó szöveggel :

— Szén, amivel egykor hajókat, vona
tokat és gyárgépeket mozgattak az em
berek. Cs. Z.

S P O R T .
A Magyar Tennisz Szövetség Rozs

nyón, folyó hó 19-en tartotta ezévi ren
des közgyűlését, mely alkalommal meg
tartott tisztujitás során a választmányba 
a RPS tennisz alosztálya részéről 
Schreiber József és Jelűnek László vé
tettek be. A közgyűlés után megtartott 
választmányi ülésen megálapitották az 
ezévi hivatalos erősorrendet s a rang- 
lisztán a RPS részéről helyet foglalnak: 
A hölgyek között a 9 ik helyen Szabó 
Nyunci. Erősorrenden kívüli elsőosztályu 
férfijátékosoknak minősíttettek : Jel 1 in ek 
Ernő és Miklós. Az ifjúsági erősorrend
ben a fiuk között a 8-ik helyet foglalja 
el Horváth Elemér.

Véget értek a bajnoki mérkőzések 
az északi kerületben. A kassai kerü
letben az elmúlt vasárnap játszották 
újra a megsemmisített kassai és eper
jesi Törekvés közti mérkőzést. A mécs
esét Dolyák biró vezette le s több já
tékost kiállított. A mérkőzés 0:0 arány
ban eldöntetlenül végződött. — A he
lyezés a következő 1. RSC 7 ponttal és 
12:4 gólaránnyal, 2. KAC 7 ponttal 9:3 
gólaránnyal, 3. KSC 6 ponttal és 6:4 
gólaránnyal, 4. Eperjesi Törekvés 4 
ponttal és 4:15 gólaránnyal, 5. Kassai 
Törekvés 3 ponttal és 2:5 gólaránnyal,
6. ETVE 3 ponttal és 4:15 gólaránnyal. 
Itt említjük meg, hogy a pozsonyi felebb- 
viteli tanács Klein (KAC) pénztáros 
felebbezésére az 50 koronára leszállított 
300 koronás ismeretes KAC-RSC mér
kőzési botrány büntetést ismét 300 ko
ronára emelte fel.

A szerkesztésén és kiadásért felelős : 
Rábel y Kár ol y laptulajdonos.

!
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Üzlet megnyitás.
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy Rimaszom

batban a Masaryk-téren levő „Mork“ tisztitóüzem üzlethelyiségében
játék-baz& r és rö v id á ru  ü z le te t  n y ito tta m .

Egyben értesítem a nb. közönséget, hogy a „Mork“ tisztitóüzem hely
beli vezetését átvettem. — Amidőn a pontos és figyelmes kiszolgálást 
biztosítom, a n. é. közönség szives pártfogását kérem. Jellinek-B azár

M EGHÍVÓ.
A R im a szo m b a ti P o lgár ik or  

S p ortszak osztá ly  ának  
f o o t b a l l  a l o s z t á l y a

nov. hó 26-án délután 2 órakor tartja

éYi rendes és tisztújító közgyűlését
a Polgárikor helyiségében, amelyre a t. 
tagokat ezúton is meghívja

a Vezetőség. 
Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. Múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvé

nek felolvasása és hitelesítése.
3. Pénztári jelentés.
4. Titkári jelentés.
5. Uj tisztikar választása.
6. Indítványok.
Az alapszabályok értelmében, ameny- 

nyiben a kitűzött időben nem volna ha
tározatképes, úgy félórái várakozás után, 
tekintet nélkül a megjelentek számára, 
a közgyűlés meg lesz tartva.

Rimaszombat, 1933. november hó. 
Brünner Sándor Bokor Dezső

titkár. ügyv elnök.

M ikul ásra
lego lcsób b  ajándékok  

b eszerezh etők  a

BOKOR-drogeriában.

n a g y  v á la szték b a n

Kovács-Áruházban.

Állást keres:
Perfekt vas-, viz-or.do!áíó és manikű

rözni tudó kisasszony.
Beszél: magyarul, szlovákul és németül 

Állásba beléphet azonnal.
Cim : Steffel Márta, Banska Bystrica.

Kőműves és ácsmesteri
szakvizsgára
m e g fe le lő leg  e lők ész ít

G Á Á L  B A L Á Z S  építész, építőmester.
Lucenec (Losonc) Mező-u.

U j bútorüzlet
Liosonczon.

Előkelő teljes lakásberendezések, 
kellemes fizetési feltételekkel.

V A J D A  G Y U L A
L oson cz, M asaryk-u. 23. szám.

Veszek libamájat
bárm ilyen m en n yiségb en  
k ilogram ját. . Ké 20‘—

K L E IN  BÉLA  Jánosí-u. 12. sz<
Ugyanott eladok libatollat és pelyhet.

k ezd v e  k észít

H A N K  A N D O R
uriszabó, Rimaszombat Szijjártó-u.75. sz. 
Elfogadok javításokat, fordításokat és 

minden e szakmába vágó munkát.

E gy jó  karban levő

rövid zongora
ju tán yos áron eladó.

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


