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Ami mindig ragyog.
ilyenkor a nagy világ vezérlői 

■ ilaikozatokban szokták közölni 
ndolataikat, amelyeken a meg-; 

újuló közélet útját szeretnék szép 
és jő irányelvekkel kiteregetni. 
Mert igy az év legelején jobban 
i figyel reájuk minden szem és 
ibban meghallgatja a hangjukat a 

i gvélők füle, amelyek úgyis tárva- 
nyitva állanak ilyenkor uj mondá
sok b fogadására.

Ez már nem uj, hanem régi szo
kás. Így szoktak évszázadok óta 
beszélni az államok és társadalmi 

t élén állók, akik tudják, hogy 
a karácsonyi ünnepi hét pihenője 
után megújultnak érzi magát a mü
veit emberi társadalom és ilyenkor 
vágyik újságok hallására.

Pedig mit is tudnak ma neki 
mondani, ami igazán uj és vigasz
taló volna? Amitől elfeledné buját- 
baját? Ami jobb jövő felpirkadá- 
sának hajnalfényét tudná odaveti- 
teni szomorú szemeibe? Ami öröm
mel tudná eltölteni az élet nehéz
ségeibe belefáradt szivét-lelkét ? . . .

Hiába a jóakarat, hiába a szép 
szó, hiába a sok körülírás. A leg- 

>bb szándékká! sem tud újat és 
igasztalót, örvendetesei mondani. 

Miért? Mert nem tud és ha akar
na ilyet mondani : maga sem hisz 
benne. . .

Ki tudna ma biztos szemmel a 
jövőbe látni ? Ki tudná ezt a ho
mályt eloszlatni, amit a nehéz vész- 
feliegek sötét árnyéka vont pár év 
óta a müveit világra? Mikor tudja, 
hogy ezek a vészfeilegek nagyrészt 
magától az embertől erednek. Az 
ember önzése és szeretetlensége, 
egymás iránti rossz induiata szülte 
a bajokat.

Mit lehet hát ilyenkor tenni ? 
Van e vaiami, ami ebben a sötét, 
deprimált világban még vigasztalni 
tud ? Ami a zord fellegek árnyain 
át fényt, ragyogást tud egy kissé 
árasztani és a vigasztalás balzsam
j á t  önti el a csüggedő, fásult vi- 
ág téréin és homályba borult zu
gain ? . . .

Igenis, van még ilyen ma is, a 
kétségbeejtő állapotok között, ami 
mint szelíd fénysugár átragyog a 
gazdasági válság szörnyű felhőin 
és vigasztalás derengő fényébe 
tudja legalább kis időre meríteni 
az éjféli sötélséget.

Ez az átcsillanó fénysugár nem 
más, mint az emberszeretet jósága 
és kedvessége. Ezek a szörnyűsé
ges, reménytelen idők kétszeresen 
hívnak arra minden humánusan 
érző embert, hogy igyekezzék a 
jótékonyság gyakorlására. — Nem

szép szavakban, de tettekben kell 
ma leginkább érinteni azokat a 
sebeket, amelyek leginkább fájnak 
az emberi társaság elhagyatott sze
gényeinek.

A nyomornak száz meg száz 
változata merült fel az uj időkkel 
és azok mind enyhítést kívánnak. 
Megrázó, szívbe, lélekbemarkoló 
szókkal kérnek segítséget és ha 
nem kérnek, ha már szavuk sincs, 
akkor csak sirnak-nyögnek a nyo
mor fájdalmaitól. Száz meg ezer 
alkalom van az éhezőknek ételt 
adni, a mezítelent ruházni, a di
dergő fizóknak meleget adni. A 
jótékonyság ezer alkalma vár és 
kiált azok felé, akik nem szenved
nek hasonló szükségeket.

Ne zárjuk el a szivünket a kérő 
vagy csöndesen nyögő, siró pana
szoktól mi egyesek sem ! Segít
sünk annyi könnyet letörülni a nyo
morgók arcáról, a mennyit tudunk. 
Mindenki maga tudja a legjobban: 
mit bir az ő vagyoni helyzete? 
Leikiismerete megmondhatja neki 
mit tehet azokért, akik elhagyatva 
sinylenek a nyomorúság kínjai kö
zött. Emberszeretetünk, humánus 
érzésünk megmondja a szivünk mé
lyén, hogy mennyit segíthetünk.

De az egyes ember munkája 
nem elegendő ilyen általános le
romlás idején. Kollektív módon 
összefogva, társadalmi vagy egyéb 
szervezetekben többet tehetünk és 
hatásosabban enyhíthetjük a szen
vedéseket.

A nyilvános élet vezetői: a köz
ségi, országos és állami élet főté
nyezői is ki kell, hogy vegyék ré
szüket az általános segítő munká
ból s ők annyival inkább tehetik, 
mert a közvagyon felett őket illeti 
a rendelkezés joga.

Ha mindenki részt vesz ebben az 
enyhítő munkában, akkor a nyo
masztó helyzet sötétjén valóban át 
fog ragyogni az emberszeretet 
fénylő sugara és ez a ragyogás 
azt hirdeti majd, hogy itt olyan 
emberek élnek, a kiknek szivük, 
érző szivük van, teli részvéttel, 
meleg szeretettel. Váth.

Hogy néz ki a vasúti tarifa-le
szállítás a gyakorlatban?

És hogyan keltett volna ezt tényleg 
megcsinálni. . .

Az államvasutak igazgatósága már he
tekkel ezelőtt közölte, hogy a személy 
tarifát január 1 tői lényegesen leszállítja. 
A napokban azután részleteket is közöl 
tek a nyilvánossággal és közzétették a 
tarifa leszállítást. Sajnos meg kell álla
pitanunk, hogy

a leszállítás nem olyan nagyarányú
és jelentős, mint elvártuk volna.

Alig pár százalékkal mérsékelte az állam- 
vasút az eddig érvényben lévő díjsza
bást, amely személyvonatoknál még a 
legnagyobb távolságnál sem éri el a 20 
százalékos csökkenést, noha a legutóbbi 
tarifaemelés 20 százalékos volt és az 
Ígéretek úgy hangzottak, hogy a csök
kenés nemcsak hogy eléri a 20 száza
lékot, de némely viszonylatban nagyobb 
is lesz. 110 kilométernél 8 százalékkal 
lesz kisebb a tarifa január 1-től, 170 
kilométernél a csökkenés 8 és fél szá
zalék, 220 kilométernél 9 és fél száza
lék, 250 kilométernél pedig 10 százalék
kal csökken a tarifa. Ez a csökkenés a 
személyvonatokra érvényes. Gyorsvona
tokon ez az arány jóval nagyobb, külö
nösen 250 kilométer távolságon felül a 
25 százalékot is eléri.

Az utasok nagyobb része azonban 
közép- és rövidtávolságokra utazik és 
csak kis része vesz nagyobb távolságra 
jegyet. Az államvasutaknak tehát a kis- 
és középtávolságra szóló jegyeket kel
lett volna jelentősebben mérsékelni, hogy 
fellendítse a közönség utazási kedvét.

De megoldható lett volna a kérdés 
sokkal egyszerűbben is. A sok külön
féle kedvezményes jegyet — hisz ma a 
közönség 99 százaléka igy utazik — kel
lett volna beszüntetni s akkor a tarifát 
akár 50 százalékkal is lehetett volna 
csökkenteni. Sajnos, a bürokrácia nem 
az egyszerűséget, hanem a komplikáci
ókat keresi, így tehát van csökkentés, 
de az teljesen jelentéktelen. A célt ezzel 
nem érték el.

Meghosszabbították a mezőgaz
dasági moratóriumot,

A múlt év juiius 29-én 155. sz. 
alatt jelent meg az a kormányren
delet, amely augusztus 8-án lépett 
életbe és átmeneti intézkedéseket 
tartalmazott a bírósági végrehajtá
sok vonatkozásában a gazdák vé
delmére. A rendelet úgy intézke
dett, hogy annak életbeléptetésétől 
1933. év december végéig olyan 
személyek vagyonát, akik számára 
a mezőgazdasági termelés az egyet
len jövedelmi forrás, a csődeljárás 
69. szakasza értelmében a hitele 
zők javaslatára nem szabad csődöt 
nyitni, kivéve azokat a hitelezőket, 
akiknek az adóssal szemben bér- 
követeléseik, vagy tartásdijkövete- 
léseik vannak, avagy akiknek követe
léseik a kormányrendelet életbelép
tetése után keletkeztek. Ennek a 
kormányrendeletnek a hatálya de
cember 31-ével lejárt.

Azoknak a tárgyalásoknak a so
rán, amelyeket az utóbbi időben a 
kormányrendelet hatályának meg
hosszabbításáról folytattak, konkrét 
nézetek érvényesültek a mezőgaz
dasági moratórium célszerűségéről.

Nemcsak az érdekelt pénzinté
zetek, hanem a kisiparosok, vala
mint a gyáripari és mezőgazdasági 
ipari érdekeltségek is a moratórium 
meghosszabbítása ellen foglaltak

állást. Rámutattak arra is, hogy a 
moratórium következtében maga a 
mezőgazdaság is károsodást szen
ved, amennyiben szűkülnek hitel- 
lehetőségei.

A tárgyalásokat megkönnyítette 
az a tény, hogy a moratórium sem 
számszerűen, sem a tőke nagysá
gára vonatkozóan nem nyúlt bele 
olyan mélyen a gazdasági életbe, 
mint ahogyan a kormányrendelet 
életbeléptetése előtt hitték. Hivata
los megállapitás szerint a régi 
mezőgazdasági moratórium 20000 
birósági végrehajtási esetre terjedt 
ki, amelyek 95 millió korona tarto
zást képviselnek.

A képviselőház már el is fogadta 
a mezőgazdasági moratóriumról 
szóló törvényjavaslatot, amely folyó 
január 1 -ével lépett életbe.

Az uj kormányrendelet határo
zottabban körvonalazza a mezőgaz
da fogalmát az eddiginél.

A mozatórium előnyeit csak 
olyan személyek fogják élvezhetni, 
akik számára a mezőgazdasági te
vékenység a döntő jelentőségű ke
reseti forrás. Pontosabban körül
írják azt is, hogy milyen tárgyak 
tartoznak a mezőgazdasági terme
léshez és ennek ilyenformán a mo
ratórium hatásköre alá. Végül a 
hitelezőnek lehetőséget nyújt, hogy 
a moratórium felfüggesztését elér
hesse abban az esetben, ha be 
tudja bizonyítani, hogy az adós 
abban a helyzetben van, hogy tel
jesítheti fizetési kötelezettségeit. Ál
talában a megszorított moratórium 
hatálya alól kiveszik az adókat, az 
illetékeket, a kamatokat, tőketör
lesztéseket és a biztosítási prémi
umokat.

Milyen lesz 1934-ben az időjárás?
Az egyes meteorológiai intézetek már 

elkészítették az 1934. évi időprognózist, 
amelyet — felelőség nélkül — az aláb
biakban közlünk :

Az uj esztendő nagy hideggel indul, 
amely január 12 ig tart. Január 19-ikéig 
erős havazás lesz, utána szép idő, 23-tól 
27 ig újból hóesés, valamint hideg és 
erős fagy, amely egész február közepéig 
tart. Február közepén kissé enyhül az 
idő kevés csapadékkal. Február 17-től 
hóesés és viharok.

Március eleje esős lesz, utána azon
ban megjavul az időjárás és a szép idő 
az első két héten tart. Március 11-től 
21-ig kiadós hóesés, azután hét napig 
eső. A hónap utolsó napjain hideg és 
fagy.

Április hónap első húsz napja csapa
dékos lesz. 20 tói 25 ig szép lesz az idő, 
utána egész május közepéig váltakozva 
hideg és esős. Május közepén eső és 
korai zivatarok. Pünkösdkor kezdődik 
a tavaszi szép időjárás, mely junius kö
zepéig tart. Junius közepén csapadékos, 
azután a hónap végéig szép idő zivata- 
tarokkal.

Készüljetek a február 3 -ik i iparos cserkészek tánccal egybekötött m űsoros estélyére,
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Julius hava zivatarokkal teljes lesz. 
Azonban néhány esős nap kivételével 
(23 — 27.) az egész hónapban meleg 
lesz az időjárás. Szép nyári idő lesz 
augusztus első két hetében is, egészen 
16-ig, azután zivataros és esős a hónap 
végéig.

Szeptember első három hete szép és 
meleg, 22-től 27-ig esős. Október elején 
19-ig szép és meleg, után 25-ig esős és 
hűvös.

November első heteiben szép az idő
járás, utána esős. 17 tői erős köd, csa
padék, kezdődik a hideg és fagy, no 
vember 20 — 24 ike között hóesés, utána 
két ködös nap, majd szép idő.

A december hónap erős faggyal kez
dődik, mely hóesésbe megy át.

A havas időjárás december 9 tői 21-ig 
tart, karácsony alatt szép és hideg, az 
év végén újból havazik.

Farsang
muzsikás hangulata rózsaszinesedik az ad
venti várások fenséges komolysága s az 
örök Szeretet születésünnepének örömös de
rűje után. A gondokat termő Élet humuszá
ban elsenyved a hajtásnak indult csira és 
helyébe, csillogó színeinek csodás pompá
jával, szélesre bokrosodik a Vigság.

Nótás, zenés, csörgőssapkás udvarával be
vonul Karnevál őfensége a tükrös, sima- 
parkettes báltermekbe s a lenge Terpsychore 
és a bűbájos Ámor hódításainak, cselszövé- 
nyeinek esnek áldozatul a szivek.

Parfőmök illatköde kering a csillárok ra
gyogásában, egymáshoz simult s egymásra 
talált emberpárok siklanak tova s csak a 
máragondolás jókedvével lejtik táncukat a 
parkettkockák fényesre viaszkolt hátán.

Szerelmek fakadnak a csókok cuppanásá- 
ból s a gondok temetésén hejehujás nóta 
mellett ezüstálmokat szőnek. Ígéretes, rózsa- 
szinfelhős, gyönyörűséges farsangi álmokat...

Muzsika szárnyán 
röpköd a kedvünk, 
táncot rúg lábunk 
dalt kacag a szánk; 
szerelemvirág 
nyílik a szívben, 
gyönyörben fürdik 
minden éjszakánk.
Szomjas ajakunk 
csókokat szürcsöl, 
selyem derekat 
simogat kezünk:

Utóirat: Valami njulpör.
A kis vonatra várakozva, találkoztam 

a jókedvű ügyvédekkel. Ma olyanok 
mint a vigécek, mindég viccelnek. A 
szótárban úgy fordul elő, ez hogy „Gal- 
gen Humor". Hja, persze, nekik alig ég 
a fejük, hogy holnap a kávéba miből 
aprítanak kenyeret, hiszen az ember 
marakodó, perlekedő, veszekedő valami, 
akit csak a paragrafus tud féken tartani. 
Ezeknek a paragrafusoknak a kacska
ringói még kacskaringósabbá lesznek a 
fiskális urak eszében s ha a paragrafus 
úgy, ahogy kezdene egy kicsit kiegye
nesedni, uccu neki, úgy elkanyarintják, 
ha nem a derekán, akkor a végén, hogy 
a szerencsétlen perlekedő „valaki" észre 
sem veszi, hogy ime megint idézik a 
bíróságra, melynek karmaiból és parag
rafusaiból sohasem tudja, hogyan fog 
kikerülni? Mert akár vesztesz, akár 
nyersz, mégis csak vesztes maradsz. Ha 
nyersz, kedved kővetendi gyász és na
gyot nyelsz, mert végeredményben nem 
marad más a számodra, csak egy üres 
álom : a tapasztalat. De hát ennek nem 
a fiskális urak az okai. Miért perle
kedsz, miért marakodsz? Ülj veszteg és 
soha sem fogod izgatni magad, azokkal 
a jókedvű fiskálisokkal, a bélyegilleték
kel, perfelvétellel, no meg egy-két tár
gyalással.

— Hej azok voltak a jó idők, amikor 
még Rimaszécsen is törvényt ültek — 
szólt Rezső bácsi — amikor ezt a bíró
ságot beszüntették, • elpusztult a humor 
a bíróság szigorú, zöld asztaláról.

— Egyszer, kérlek — folytatja — kap
tam egy levelet, szóról-szóra a követ
kező szöveggel : „Kedves Rezső ! Szer
dán valami tárgyalásom van Rimaszom
batban, légy szives helyettesíts. Igaz

báli dáridók 
mámorködében 
feledést mégis 
aligha lelünk...

Játék, ski, 
ródli

nagy válasz
tékban és leg

olcsóbban
KERCSIK-nél.
Eljegyzés. Dulay Manczi Harmacz és 

Sulik Árpád Rimaszécs jegyesek (M.k.é.h.)
Esküvő. Szabó István állami tanitó 

és Polák Katalin tanítónő folyó január 
hó 1-én házasságot kötöttek Sőregen. 
(M. k. é. h.)

Megnyílt a népkonyha. A szegények 
téli ellátása, élelmezése egyik legfőbb 
és legnagyobb gondját képezi a város 
vezetőségének. A városi képviselőtestü
let legutóbbi ülésén foglalkozott ezzel 
az üggyel s a népkonyhának ebben az 
évben való feláilitását elhatározta. A 
városi népkonyha igy folyó hó 4-ikévcl 
meg is nyílott.

A textiláruk forgalmi adójának áta- 
lányositása, A Kereskedelmi Testület 
elnöksége közli az érdekelt helybeli és 
vidéki kereskedőkkel, hogy a múlt év 
december 11-én a pénzügyminisztérium
ban tanácskozás volt, amelyen a pénz
ügy és kereskedelmi minisztérium kép 
viselői, valamint a textilkereskedők és 
gyáripar, de a gyári munkások képvi
selői is jelen voltak és amelyen egye
düli kérdésként a textiláruk forgalmi 
adójának átalányositása kerüli tárgya
lásra. — A pénzügyminisztérium maga 
is kívánja az átalányositás mielőbbi 
megtörténtét, mert ettől várja az admi
nisztráció egyszerűsítését, de könnyíté
seket is az adófizetők számára .— A ta
nácskozáson a kormány elnöke kijelen
tette, hogy a múlt év végéig kívánja a 
forgalmi adó átalányositását és ameny- 
nyiben a gyáripar képviselői az átalá- 
nyositásba bele nem egyeznek, úgy a 
pénzügyminisztérium megfontolás tár
gyává teszi, hogy a gyáriparnak eddig 
nyújtott adóelőnyöket, melyek a múlt 
év végén lejártak, visszavonja.

A községi magyar könyvtár kérelme 
a nagyközönséghez. A szervezés alatt 
álló községi magyar könyvtár vezetősége 
ezúton kéri fel a város közönségét, hogy 
a könyvtár állományának gyarapításá
hoz, illetve fejlesztéséhez nélkülözhető 
könyveiknek adományozásával hozzájá
rulni s ezzel a város uj kultúrintézmé
nyének megerősödését elősegíteni szi-

hived Józsi. Rimaszécs stb. Utóirat: Va
lami nyulper."

— No most hol keresd, kit képviselj 
mi a per tárgya? Megyek a bíróságra, 
ott egy lélek sincsen. Persze ma bűn 
tető van s igy még jobban megzavarod
tam, hogy hát hol és hogyan lehet ak
kor az a nyulper?

— Felmegyek a törvényszékre, hát, 
kérlek, ujjongva fogad vagy tizenöt em
ber s szaladnak elém, hogy hát hála 
Istennek, hogy el tetszett jönni, már 
féltünk, hogy nem talál ránk az ügyvéd 
u r !

— A zűrzavaros beszédből kihámoz
tam azután az igazságot, melyet nekem 
kellett képviselnem a törvényszék mo
gorva falai között. Ez a társaság bérelt 
valami vadászterületet. Egy szép őszi 
napon, amikor levél sem rezdült a fán 
s a zúz ropogott a lépések alatt, kimen
tek vadászni. Állítólag gyönyörű szép 
hajtás volt. A standon egymásmellé ke
rültek Nagy Feri és Bugacy Miska. Jött 
egy szerencsétlen nyulfi, mindketten 
egyszerre lőttek rá. A nyúl elbaktatott 
még vagy ötven lépést s ott elesett. 
Pokoli volt a két atyafi öröme, hogy 
meg van a nyúl, mindkettő el akarta 
cipelni a vérző áldozatot. Mivel pedig 
nem tudtak a hajtás hevében megegyezni, 
elhatározták, hogy majd az ebéd ideje 
alatt, amikor mindannyian együtt lesz
nek, döntenek afelett, hogy kié a nyúl?

— Úgy is történt. Tüzet csavarintot- 
tak. A piritottszalonna Ínycsiklandó sza
gába elmerülve, mindkét „Nimród" el
kezdte egymást marni, sóvár pillantást 
vetve a szegény kis nyulra. „No már 
csak biztos az, hogy én lőttem, a Miska 
hiába acsarkodik". — így az egyik. — 
„Nebeszélj már bolondot — vág a má
sik — hiszen már csak láttam, hogy az 
én lövésemre finteredett fel." — „Az 
ám, nyavolya, aki megeszi. Hát már

veskedjenek. Mindennemű könyvadomá
nyok, úgyszintén megkeresések a „Köz
ségi (magyar) Könyvtár" címére Paal 
Lajos könyvtárnok (Rimaszombat, vá
rosháza) intézendők.

Kisorsolták a folyó évi esküdtszék 
tagjait. A rimaszombati kerületi bíró
ság elnöke december hóban állította 
össze az 1934. évi esküdtszék tagjainak 
névsorát. A 130 rendes esküdt névsora 
a következő; Braun Sámuel, Buday 
Ödön, Blathny Árpád, Deutsch Gizella, 
Drén János, Danik András, Fodor József, 
Faluba Anna, Faragó Borbála, Gajárszki 
Gizella, Gömöri Sámuel, Holkó Etta, 
Halgas János, Horovitz Béla, Jasinszki 
Ottiiia, Seidner Árpád, Vladár Viktor, 
Valaszkay Rezső, Tepper Aladár, Szutor 
Károly, Szoyka Sándor Rimaszombat. — 
Berger Árpád, Habány András, Járosi 
Pál, Koszmák János, Misove Zsuzsanna 
Rimatamásfalva. — Bisztriánszky Mátyás, 
Kvasz Margit, Cilik Sámuel, Zibrin Pái, 
Dancsik Mária Alsósziklás. Tomka Pál, 
Hanko Pál, Csambalik Sándor, Bártos 
Mária Felsősziklás. Asztalos Pál (Pa- 
lyove), Zólyomy János, Andricsák János, 
Boriás Ilona Orlajtörék. Lászkos Samu, 
Liptay András, özv. Májos Zsuzsanna 
Cserencsény. Ocsovai Márton, Czaban 
János Varga, Lászka Mária Felsöpoko- 
rágy. Blicstan János, Gastan Mátyás, 
Zajacz Pál felső, Szakálas András, Bys- 
trianszki Márton Rimakokova, Gábor 
Ármin, Benko Mária, özv. Randus Em
ma, Pápay Ferencz, Misecska Anna 
Nyustya. Sramo József, Tomáska Judit, 
Paviik András Hrussó, Valent Gyula, 
Srama István, Sztano Pál, Hrtar.szky 
Sámuel Likér, Varga Pái, özv. Zachar 
Zsuzsanna, özv. Palkovics Zsuzsanna 
Rimabrézó. Liptay Gyula, Vargicz János, 
Szikora András Fazekaszsaluzsáuy, Sola 
Lukács, Szikora István, Machalek István 
Osgyán, Rufus Mihály, Mihók Pál Rima- 
fürész, Csipka Károly, Kriska Pál, Kuh- 
ta János, Pékár Emil Tiszolcz, Szedlák 
Zsuzsanna, Deák Terézia, Jahodnik Má
ria, Cselinszky Gyula, Szlabej János 
Susány, Adám Ilona, özv. Talán Mária, 
Bolha Pál, Persely Gyula, Susztek Vik
tória, Fazekas Ágoston Nagyszuha, Kos- 
talik András, Kovács Zsuzsanna, Szi
kora János Cserepes, Chovan János, 
Králik István, Krajcsi Márton, Grekcso 
Mátyás Rimaráhó, Lehoczky György, 
Hruska János, Czaban János, Koskó Já
nos Palkovics János Bakoslörék, Mar
tincsok János, Szabó György Rimavar- 
bócz, Koreny János, Lipták György Bel- 
lény, Kalcsok Mihály Felsőbalog, Kulik 
János, Otepka Henrik Bottofalva, Schön-

ilyet nemondjék Miska bácsi, én fickó
val lőttem, maga pedig csak olyan vá- 
gottal." — „Vágottal a nyulra? Bolond 
vagy te." És igy tovább. Szó szót kö
vet, előkerült konfettnek a foghagymás 
kolbász, utána a kis üstös, megint a 
finom kis üstös, meg a kis üstös. „De 
az Istenyit magának, Miska, enyim a 
nyúl, ha mondom." „Tied az apád füle." 
„Enyim, ha mondom, még ha a fene is 
megeszi magát."

Szóval szorul-szóra igy, mig egyszerre 
csak bicska ki s a szegény kis nyulon 
úgy összevesztek, hogy Bugacy Miska 
hatalmasan hátba szúrta a menekülő 
Nagy Ferit. Fél esztendeig nyomta a 
kórház vaságyát az a szerencsétlen.

— Barátom, lett belőle olyan krimi 
nális, hogy csak ezen az első napon 
kilenc órától délután két óráig tartott a 
tanuk egy részének a kihallgatása.

— Hát ez volt az „Utóirat: Valami
nyulper." Friczo.

G O N D O L A T S Z I K R Á K .
Fülep Kálmánnétól.

A kultúra az emberi gondolkodás te
remtő hadjárata. A háború az emberi 
gondolkodás romboló hadviselése.

A
A repülőgép a világszabadság szim

bóluma. A levegő az emberiség szabad 
országutja.

A
Vannak és lesznek emberek, akik 

örökké a tisztaságot jelképezik, miként 
a hermelin és vannak akiknek otthonuk 
a lápmocsár. Az előbbieket a kultúra 
táplálja, az utóbbiakat a szenny.

A
A világon talán a legtöbb diplomáciai 

bonyodalmat Franciaország okozta. Nem 
annyira az eszével, mint a féktelen tem
peramentumával.

v íz  Ilona Dobócza, Tóbik Pál, Kminiak 
Máté Dúsa, Kóth Antónia Feled, Fekiacs 
József, Czechmeister László Harmacz, 
Strinko Anna, Repják Zsuzsanna, Balá- 
zsik János, Répák András, Skerdák Pál 
Vizesrét, Kilik János Hrbai, Hrbal Mária, 
Gordian János, Homolya Mária Kis- 
rőcze, Szekerka Mihály, Fityma Mária, 
özv. Remenár Mária Murány, Stitniczki 
Bertalan, Kristófik Margit Jolsva, Loh 
nert Klára, Sramko Sámuel, Král Laj^s 
Nagyrőcze. — Kineveztek ezeken kivü; 
még 26 pótesküdtet is.

A kmetbiróság tagjainak névsora 
az 1934. évre. A rimaszombati kerületi 
bíróságon működő kmetbiróság tagjai
nak névsorát múlt hó első felében állí
totta össze az 1934. évre dr. Licsko Béla 
kerületi birósági elnök. A 12 rendes 
kmetbiró névsora a következő: Volkó 
Viktor, Seidner Irén, Czelder Gyula, 
Frenyo Lajos, Fráter József, Králik Já
nos, Horovitz Etel, Horváth Paulina, 
Noga Károly, Skorik Mátyás, Tepper 
Margit és Strompf Károly.

Kereskedelmi Testület akciója a 
villany áram árának leszállítássá 
ügyében. A Kereskedesmi Testület moz
galmat indított a kereskedők és nyílt 
üzlettel biró iparosok által elfogyasztott 
villany áram mérséklése ügyében. Ez 
ügyben terjedelmes és minden tekintet
ben megindokolt kérelmet nyújtott be a 
Középszlovenszkói Villamosmüvek igaz
gatóságához Beszterczebányára, melyben 
kéri, hogy a kereskedők és nyílt üzlet
tel biró iparosok által felhasznált áram
mennyiség ipari áramnak minősítessék 
és ennek alapján ennek megfelelően 
mérsékeltessék. Reméljük, hegy a Keres
kedelmi Testület ezen életrevaló moz
galma sikerrel is fog járni.

A rimaszombati országos vásárok 
jegyzéke az 1934. évre: 1. Január hó 
8 án (hétfőn). — 2. Február hó 23 án 
(pénteken). — 3. Március hó 23-án (pén
teken). — 4. Május hó 14 én (héífőn). 
— 5. Julius hó 12-én (csütörtökön). —
6. Augusztus hó 28-án (kedden). —
7. Október hó 22 én (hétfőn). — 8. No
vember 30-án (pénteken).

Cukorgyártás fából. Nem nálunk csi
nálják, mert itt terem elég cukorrépa a 
földeken, hanem Európa északi részén 
Svédországban próbálkoznak vele, ahol 
cukorrépa nem terem, de fa viszont van 
elég. A fa anyaga tartalmaz szénhidrá
tokat s azokból a cukor kémiai utón elő
állítható. Svédország ipara jól fejlődött 
és ott gyakorlati dolog lesz a cukor új
szerű előállításával foglalkozni.

Minden tudománynak vannak művé
szei, mesteremberei és vannak — kon
tárjai !

A

Az élet senkit kész programmal nem 
vár. Olyan szép és olyan hasznos, a 
milyen szépnek és okosnak tudjuk meg
teremteni és bírjuk élvezni. Valakinek 
kis megpróbáltatás után már elviselhe
tetlen pokol, s valakinek nagy csapások 
után is üdvösség... Okos, erős és me
leg szív kell hozzá és jól nevelt akarat.

A
Az akaratod majd azzá tesz tégedet, 

amivé te őt neveled.
A

Ha valakiből ki akarsz ábrándulni, 
ismerd meg jól. Néha, — a sors kegyet
len iróniájából, — minél közelebb hoz 
valakit hozzánk az élet: annál inkább 
tűnik a dicsfény ! A házasságban a gya
kori elhidegülés ebből az abszolút kö
zelségből támad.

A
A jazz úgy hat az európai emberrel 

mint a Siroccó-szél. Tüzes, kábító és 
veszedelmes.

A
A gyermek, a boldogság koronája.

A
Minden férfi lelkében van egy — arany

húr!. . .Olyan hangot csalhat ki belőle 
az asszony, amilyent akar, ha — virtuóz 
a játékban.

A
Vannak nők, akiknek kedélyük olyan 

frissitőleg hat az enervált idegekre, mint 
a nemes pezsgő !

A
A szép férfi többnyire önhitt, ostoba 

és elbizakodott. A legtöbbje unalmas, 
goromba férj!
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Iványi Dezső síremlékének leleple
zése. A múlt évben tragikus hirtelen
séggel elhunyt Iványi Dezsőnek, az Iván- 
társulat volt főrendezőjének s a buda
pesti Magyar Színház s a Royal-Orfeum 
kitűnő művészének Rimaszombatban pi
henő hamvai fölé a pályatársak és jó- 
barátok kegyelete díszes síremléket ho
zol. össze, melyet december 27-én dél
eiéit 11 órakor ünnepélyes keretek kö
zi avatott föl Singer Rezső főrabbi. A 
t„yeietes aktusnál az Iván-társulat ugy- 

,án teljes számban megjelent és 
uc,..ncsak Rimaszombatba érkezett ez- 
ai;-.alomra Iványi Dezső özvegye is. A 
p satársak nevében Farkas Pál mondott 
beszédet.

A Kereskedelmi Testület és a Keresk. 
Alkalm azottak egyesületének álarcos 
j-ímezbalja. (Január hó 27-én.) A Ke-
reskedelm i Testület és Alkalmazottak 
Egyesülete ezidén is közösen rendezik 
:; tg hagyományos álarcos jelmezbálju- 
k : Január hó 27 én a Tátra szálió ösz- 
szes termeiben. A rendezőség éppen 
ug\ mint a múltban, most is élénk és 
s Arányú propagandát és tevékenysé
gé fog kifejteni a bál sikere érdekében. 
Különös érdekességet fog kölcsönözni 

bálnak, hogy nagyszabású tombolá
ikkal lesz egybekötve. A báli meghi- 

v..k szétküldése a jövő héten fog meg
történni.

Külföldiek tartózkodásának és be
jelentésének rendezése. Illetékes hé
vén törvényjavaslatot készítenek elő, 

mellyel a külföldieknek az állam terü
letén való tartózkodását rendezik. Ez 
összefüggésben van újabb iparok meg
kezdésének zárolásával, amennyiben kül
földiek versenyéről van szó. Ennél a 
kö csönösség és a többi államoknak erre 

inatkozó törvényei lesznek irányadók, 
áividejüleg egységesen fogják szabá
lyoz* i a külföldiek jelentkezését is, 

ez eddsg különböző az egyes or
szágokban.

Fegyvergyakorlatok az 1934. évben.
1934 ben a rendes fegyvergyakorlatok
hoz a következőket fogják behivni : az 
930 1928. 1926. és 1924. sorozási év 

tartalékos tisztjeit és őrmestereit, az 
1929. és 1927. sorozási évek tartalékos 
legénységét, de csak az A) osztályozá- 

: és végűi az 1931. 1929. 1925. és 1923. 
rozási évek póttartalékos legénységét, 

összes osztályokat. A tartalékos 
tisztek, őrmesterek és legénység három 

tes, az 1931. sorozási év póttartaléko- 
I négy hetes és a többi sorozási év 
tartalékosai három hetes fegyvergya- 

riatot végeznek. Azonkívül behívják 
.okát, akik a fegyvergyakorlatokat nem 
gzik rendesen, vagy akik a korábbi 

.okben a behívásnak nem tettek eleget. 
Kivételesen ezúttal nem hivják be azokat 

tartalékosokat, akiknek 1954-ben gya- 
rlatot kell pótoiniok, mert annak ide- 

haiasztást kaptak, vagy betegek vol- 
A behívások turnusokban fognak 

Kuni. A szezonmunkások (kőművesek, 
ázolók, pincérek, gazdasági munkások), 
vábbá földmivesek. kik igazolják, hogy 
? cs olyan családtagjuk, sem alkalma

zottjuk, ki a nyári hónapok alatt a sze- 
nmunkáknál helyettesítse őket, kérhe- 

hogy április elejétől május végéig tér
idő időben hivják be őket hadgyakor- 
Híra. Ugyanazt kérhetik azok, akik kül- 

dre szándékoznak utazni. Azon tar- 
lékosok és póttartalékosok, akiknek 
yomós okuk van arra, hogy valamely 
eghatározott hónapban hivják be őket 

gyakorlatra, hadgyakorlatuk elhalasztá
sát, vagy más helyőrséghez való beosz- 
’ásukat kérik, erre vonatkozó katona- 
,önyvvel felszereit kérvényüket, illeté
kes hadkiegészítő parancsnokságuknál 
adják be.

Kérvényezések a repülőiskolába 
aló felvételre. A nemzetvédetmi mi
sztériumhoz minduntalan beérkeznek 
érvények a Prostejovban (Prossnitz) 

évő repülőiskoiába való felvételre. Mi
után ezen iskolában a tanítás múlt év 
október l--vel kezdődött meg, a nem
zetvédelmi minisztérium figyelmezteti a 
folyamodni akarókat, hogy mindennemű 
kérvényezés a későbbi felvételre vonat
kozólag teljesen hiábavaló. A felvételi 
feltételek szerint a repülőiskolába való 
felvételt minden évben legkésőbb jú
nius 1-ig a vonatkozó hadkiegészítő-pa
rancsnokságnál, melyhez a kérvényező 
tartozik, kell kérvényezni. Mindennemű 
információkat a repülőiskolára vonatko
zólag szintén csupán a hadkiegészitő 
parancsnokságnál lehet beszerezni. Azon

kérvényezők, akik közvetlen a nemzet- 
védelmi minisztériumhoz küldik kérvé
nyeiket, nem érnek el semmit, miután 
az onnét vissza lesz küldve véleménye
zés végett a vonatkozó hadkiegészitő 
parancsnoksághoz.

Növekedett a munkanélküliek száma.
A miniszteri jelentések szerint újabban 
szaporodott a munkanélküliek száma a 
köztársaság területén. 630,000 munka
nélküli volt s ez a szám most 692000 re 
emelkedett. így hát 10 százalékkal növe
kedett téli időre a munkanélküliek száma.

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

A pelsőczi gyorsvonatok továbbra 
is megmaradnak. Megírtuk, hogy a po 
zsonyi vasutigazgatóság január 1 tői 
kezdve beszünteti a Zólyom — Losonc 
— Fülek — Pelsőc vonalon közlekedő 
gyorsvonatokat és helyükbe május 15-ig 
négytengelyes gyorsított személyvonatok 
fognak közlekedni. A közvélemény, vala
mint a sajtó tiltakozása arra birták a 
pozsonyi vasuligazgatóságot, hogy ere
deti rendelkezését megváltoztassa. Az 
uj rendelkezés szerint a Pelsőcröl 16 
óra 45 perckor induló, valamint az oda 
12 óra 52 perckor érkező prágai gyors
vonatok továbbra is megmaradnak. El
lenben a Fülekről kiinduló reggeli, vala
mint az oda este érkező gyorsvonatok 
gyorsított személyvonatokká változnak 
át. Az uj rendelkezésről még az újév 
beköszöntése előtt értesítést kaptak az 
említett vonalon lévő állomások.

Csaló jegyzői írnok. Gyorgyevics 
Zsivota murányhosszuréti pék nemrégi
ben megbízta Koncsko Lajos volt jegy
zői Írnokot, hogy Antalik Gyula nagy- 
rőczei pékmester eladó házát és műhelyét 
szerezze meg részére, úgy azonban, hogy 
az eladó tnegne tudja, hogy ki az ere
deti megbizó. Koncsko vállalta is a meg
bízatást és tárgyalásba bocsátkozott An- 
talikkal s mikor az alku már előre ha
ladt, Gyorgyevicstől 3000 korona fogla
lót kért, amit a szerbiai illetőségű pék 
ki is fizetett Koncskonak. A jegyzői Írnok 
a foglalót nem fizette le az eladónak, 
hanem igyekezett a vételárat három ezer 
koronával lealkudni, hogy így nyereség
hez jusson s a pénzt megtarthassa ma
gának, a szerb péknek azonban bemu
tatott egy hamisított nyugtát a 3000 ko
rona lefizetéséről. A pénz elfogyott s az 
üzletből nem lett semmi, úgy hogy a 
megbízó vissza követelte foglalóját s 
akkor derült ki, hogy Koncsko egy va
sat sem adott Antaliknak, mire Gyorgye
vics csalás címén feljelentette a szélhá- 
moskodó jegyzői Írnokot, aki ellen az 
eljárás meg is indult.

Az országos statisztikai hivatal ka
rácsonykor közölte az utolsó népszám
lálás eredményeit. E szerint 1930-ban a 
csehszl. állampolgárok száma 14.479.565. 
Csehszlovák 9688 770, oroszok 549,169, 
németek 3.231,688, magyarok 691,923, 
zsidók 186,642, lengyelek 81,737, romá
nok 13,004, horvátok 3113, czigányok 
32,209, egyebek 1310, külföldiek 249,971. 
Ebből tehát 66‘9 százalék csehszlovák, 
33'1 százalék pedig más nemzetiségű. 
A magyarok száma most 691,924, mig 
az 1921-es népszámlálás szerint a ma
gyarság száma 744,621 volt. Tehát a 
magyarság az uj népszámlálás szerint 
4‘8 százalékot képvisel.

Dráma az erdőben. Kraszibinecs Iván 
és Gregulka Iván drahovai (Ruszinszkó) 
famunkások karácsony előtt több erdő
munkás társaságában a Sztracena mel
letti Szokol bán lévő Hrabusnyice nevű 
erdőben kezdtek hozzá a fadöntéshez 
és a munka ideje alatt az erdőben 
összerótt kalyibában húzódtak meg szál
lásra. Az egyik este lefekvés előtt Kra
szibinecs egy forgópisztolyt talált a 
kalyiba lomjai közt és az értékes lelet 
fölötti örömében próbálgatni kezdte a 
fegyvert, amely hirtelen elsült s a golyó 
a közvetlen közelben bámészkodó Gre- 
gulkát jobb arcon találta. A szerencsét
lent azonnal elöntötte a vér s a meg
rémült cimborák óriási erőfeszítések 
árán elhurcolták őt az első tanyáig, 
ahonnan aztán kocsin a lőcsei kórházba 
szállították. A revolvergolyó átütötte a 
felsőfogsort és a nyelvet keresztüllyu
kasztva, megakadt az alsó álkapocsban, 
ahonnan még nem sikerült eltávolitani. 
A sebesült állapota súlyos, kezelőorvo
sai mégis biznak felépülésében. Az erdei 
dráma ügyében megindult a vizsgálat.

Elítélték a lopott diplomával szél- 
hámoskodó áltanitót. Fráter István al 
sótárkányi illetőségű illetőségű fiatalem
ber két évvel ezelőtt a gömörmegyei 
Csoltó községben helyettesitette rövid 
ideig Nagy Béla református taniíót s a 
mesterség annyira megtetszett neki, 
hogy a íanitó halála után ellopta annak 
diplomáját és személyi okmányait és 
Nagy Béla néven okleveles tanitóvá lép 
tette elő önmagát. Podkarpatská Rusz 
bán annak rendje és módja szerint meg 
is pályázott a lopott okmányok alapján 
egy tanitói állást és Jaszinán egy teljes 
tanéven át tanítóként fungált, és csak 
amikor a tanév végeztével nyomaveszetí, 
akkor derült ki, hogy valamennyi keres
kedőnél, iparosnál vendéglősnél adós 
maradt kisebb-nagyobb összegekkel, 
még arra is volt gondja, hogy az iskola 
széktől 1500 korona fizetési előleget ve
gyen fel idejekorán. A becsapottak bün
tető útra terelték a dolgot s garmada
számra érkező feljelentések következté
ben a hatóságok végül elrendelték or
szágos körözését s a csendőrök nem 
rég Gálszécsen kézre is kerítették. A 
rimaszombati kerületi biróság Foukál- 
tanácsa most tárgyalta a mozgalmas 
múltú áltanitó úr bűnügyét és a beisme
résben lévő vádlottat nyolcz hónapi fog
házra itéte el csalásaiért. Fráter István 
megnyugodott az Ítéletben és azonnal 
meg is kezdte büntetésének letöltését.

Nők is fizetni fogják a hadmentes
ségi adót. A hadmentességi adót véd
erőilletéknek fogják nevezni. A kormány 
törvényjavaslatot terjeszt a nemzetgyűlés 
elé, mely szerint az állam minden pol
gára 23 ik és 50 ik életéve között, 
amennyiben tényleges katonai szolgála- 
ott nem teljesít, nemre való tekintet 
néikül fizeti a véderőilletékef. A véd
erőilletéket a kereseti adó alapján hatá
rozzák meg. 30.000 és 40 000 korona 
közötti jövedelemmel biró egyének had
mentességi adója körülbelül évi 300 
korona lesz.

Rádidvásárlúk v igyázat!
Az összes világmárkás készülé
kek kaphatók kedvező részlet-
fizetésre és

1 0 °ítfal olcsóbban készpénzért 
TECHNI KA

V á m o s s y  Bé l a  Masaryk tér.

Dohánytolvajok kalandja a vám
őrökkel. A sajószentkirályi vámőrség 
egy őrjárata a műit napok egyik éjsza
ka ellenőrzőkörutján gyanús alakokkal 
találkozott szembe a határszakaszon, 
akik a vámőrök láttára egy közeli 
szalmakazalba rejtőzködtek el. A finán
cok körülfogták a kazlat és igy sikerült 
a három tagból áiló társaságot: Koszorú 
János, Virág Árpád és Virág Dezső ma 
gyár állampolgárokat ártalmatlanná ten
ni, akik a ketlemetlen kelepcébe jutva, 
kénytelenek voltak a magukkal cipelt 
zsákot és annak hatvan kilogram súlyú 
levelesdohány tartalmát is kiszolgáltatni 
a hivatalos közegeknek. A dohányt a 
pórul járt tolvajok Szabó József sajó
szentkirályi lakos pajtájából zsákmá
nyolták. Mindhármukat átadták a tor
naijai járásbíróságnak, ahol ellenük úgy 
a bünfenyitő mint jövedéki eljrás meg
indult.

Lakat alá került a tiszolczi betörő
banda. Beszámoltunk annak idején la
punkban, hogy a rimaszombati nyomozó 
csendőrállomás közegeinek több hóna 
pos munka után végül is sikerült a ti
szolczi sorozatos betörések tetteseit ki
nyomozni és ártalmatlanná tenni. A ki
terjedt orvgazdahálózattal rendelkező 
négytagú banda rendszeresen fosztogatta 
a tiszolczi üzleteket és magánosok ia- 
kásait, sőt a tehervonatok rendszeres 
fosztogatására is berendezkedett. A ti
szolczi vasgyári szövetkezet üzletét is 
ez a banda rabolta ki és pedig úgy, hogy 
az erős rásráccsa! védett ablakok egyi
kéhez hozzákapcsolták a gyár villanyda
ruját, azt éjnek idején megindították, 
úgy hogy az erős gép nemcsak pehely- 
ként kiszakította a vastag vasrácsot a 
falból, hanem hajszálon mulí, hogy az 
erős szakítás következtében az épület 
össze nem omlott. Disznóólakat, üzlete
ket, méhesek és privátlakásokat elősze
retettel fosztogatta a tiszo'czi együttes, 
egyáltalában mindent eiemelve, ami csak 
útjába került. A banda vezére Molek 
Emil volt vasgyári munkás volt, akit

I  K inő APÖLLO m ozgó i
fi Szombaton és vasárnap, január 6-án és 7-én t; 
j l  káprázatos kiállítású, keleti milliőben lejátszódó 

nagyfilni :

| Kairói kaland
H (Nászészaka a sivatagban) t

p  F.: Renata Müller, Wtlly Fritsch, J. Tiedke. %

Szerdán és csütörtökön, január 10-én és ll-én 
Svatopluk innemann, világhírű filmnendező leg
tisztább művészettel megjátszott filmremeke ke  ̂

rül bemutatásra : g

| Az érettségi előtt
Kevés film aratott ilyen sikert. Kevés filmről 
mondhatjuk, hogy sikerrel tette le az érettségi 
vizsgát. - Gabrielov, My3livecsková, Novotny, J
Placbta, Smolík, hazai művészgárda diadalmas J, 
szereplése -- Az egész csehszlovák sajtó elis- ;. 

| |  mérés hangján ir erről a filmről.  ̂ j

hathatósan támogatott Bobus Marce! 
és Mizerák György és Vlcsek József, 
mig a lopott holmik tovább adásának 
nehéz és feielőségteijes munkáját Plichta 
András, Homola András és Bohus Pau
lina végezték el nagy körültekintéssel. 
A kerületi biróság a három főtettest 
hét, hat és három hónapi fogházra Ítélte 
sorrendben Vlcseket egy hónapra felté
telesen, az orgazdákat pedig 1-1 heti 
elzárásra ítélték ugyancsak feltételesen.

Halálos esés korcsolyázás közben. 
A Fülek melletti Béna községben halálos 
szerencsétlenség történt. Póczos József 
20 éves legény többed magával korcso
lyázott a falu melletti jégen. Játék köz
ben korcsolyája valami kiálló gazban 
megakadt és zuhanás közben oly súlyos 
belső zuzódásokat szenvedett, hogy kór
házba szállítás kö2ben meghalt. A sze
rencsétlen véget ért fiatalembert osztat
lan részvét mellet temették ei.

Egy hónapra Ítéltek egy betörőt. 
Neubauer László csetneki lakos épülő
félben lévő házát Mindenszentek ünne
pén betörő látogatta meg és 404 korona 
értékben különféle vasalásokat, rézki
lincseket és más hasonló holmikat emelt 
el. A nyomban értesített csendőrök a 
lábnyomok alapján Kravetz Lajos re- 
kenyei lakos személyében még aznap 
kézrekeritették a tettest, akinél a lopott 
holmikat utolsó darabig meg is találták. 
A peches tolvajt nem feltételesen egy 
hónapi fogházra Ítélte a kerületi biróság.

Máraz Osztra tetején is járnak be
törők. Pavlik András földművesnek a 
Nyustya fölötti Osztra hegyen levő ta
nyáját a gazda távolléíében ismeretlen 
tettes feltörte és onnan nyolcvan kilo 
diót emelt el. A tettest annak idején 
nem tudták kinyomozni, most a napok
ban a véletlen nyomra vezette a csend
őröket. Babics András Osztrapusztai la
kos tetten érte Hudics András hacsói 
munkást, amikor Pavlik távollétét fel
használva, újból látogatást igyekezett 
tenni a gazda kamrájában s az ajtót 
már fel is feszitette.— Egy hónapi fog
házra Ítélték.

Az imakönyvből lopták el megtaka
rított pénzecskéjét. Gálján János pacsai 
gazdálkodó házában, a tulajdonos távol
létében betörő járt és egy 70 kilós zsák 
fehérlisztet és az imakönyvben őrzött 
1200 korona készpénzt elemelve nyom
talanul távozott. Miután a tettes álkulcs- 
csal ment a házba s minden nagyobb ku
tatás nélkül egyenesen az imakönyvet 
vette pártfogásába, a nyomozó hatósá
goknak az a feltevésük, hogy a betörést 
csakis a helyi körülményekkel ismerős 
egyén követhette el.

Az ínségesek istápolása az erre ala
kult bizottság által serényen folyik. A 
karácsonyi ünnepek előtt nagyobb meny- 
nyiségü liszt osztatott ki közöttük. Az 
országos hivatal gyűjtési engedélye is 
lejött s igy a gyűjtés mielőbb kezdetét 
veszi. A szegények megsegítéséről köze
lebb bővebben Írunk.

Tizenöt hónapi fogház egy lopott 
borjúért. Cservenák János, Tomasik 
András és Simkó József kisveszverési 
lakosok junius egyik éjszakáján egy bor
jut hajtottak ei Kalmár János csucsomi 
gazdának a Voloska nevű hegyen ta
nyázó csordájából, az állatot leölték és 
húsát részben elfogyasztották, részint 
pedig gondosan pácolva elvermelték 
későbbi fogyasztásra. A csedőrök rövi
desen kinyomozták a három borjú tol
vajt s a kerületi biróság most Ítélkezett 
is már fölöttük, egyenként 5-5 hónapi 
fogházbüntetésben részesítve a három 
cimborát. Cservenák belenyugodott az 
Ítéletbe, a két társ azonban ártatlansá
gát hangoztatva, felebbezéssel élt.
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Filmszínház. Folyó hó 6. és 7-én 
színre kerül a „Kairói kaland" c. Uia- 
film, melyben Renate Müiler és Willy 
Fritsch alakítják a főszerepeket. A fel
vételek a helyszínen, exotikus vidéken, 
az öreg szfinksz tövében készültek s 
azalatt a szereplők sátrakban laktak. 
A vonzó események között szerepel egy 
ragyogó teveverseny, elénk tárul nem
csak a modern, de a sokezeréves ha
gyományokból élő igazi sivatagmenti 
élei, amely ma is tele van romantikával, 
melyet színessé tesz a különös meló 
diákat éneklő egyiptomiak tánca s a 
fonom közzene.

Folyó hó 10. és 11-én előadásra kerül 
az „Érettségi előtt" cimü hazai gyárt
mányú filmdráma, mely a tanulmányok 
befejezése előtt álló diákifjuságot, a vi
lági szempontból magára maradt tanár, 
az ifjak első erotikus élményeit, a sza
badság pompás pillanatait és azon moz
zanatokat rajzolja elénk, melyekre az 
iskola már nem állíthat gátakat. Fősze
replő Jindrich Plachta.

Dohánytoivajok Bátkán. De c. 28 án 
ismeretlen tettesek fejszékkel felfeszi- 
tették Szalvendy Aladár bátkai földbir
tokos dohánypajtáját és onnan 40 kilo
gramm felfűzött leveles dohányt loptak 
el. A tetteseket keresi a csendőrség.

Beszüntették az eljárási a Schrei- 
ber-malom csalója ellen. Síiasny Já
nos rimaszombati földhivatali mérnök 
két évvel ezelőtt Bures legionista őrnagy
ként bemutatkozva felajánlotta szolgála
tait a rimaszombati Schreiber-Seidner 
malomnak és kitűnő összeköttetéseivel 
eldicsekedve, honorárium ellenében vál
lalkozott buzabehozataii engedély kiszer- 
zésére. Blankettát szerezve sajáíkezüleg 
ki is állított egy engedélyt a malom ré
szére, tiníaceruzával ügyesen az ok
mányra rajzolva néhány hivatalos pe
csétet, a vámhivatalnál azonban rájöttek 
a gyerekes turpisságra és a Tátra Bank
hoz kiállítóit tízezer koronás jutalom
csekket ilyen körülmények között a ma
lom letiltotta. Stiasny akkor kereket ol
dott s a csendőrök csak napok múlva 
tudták kézre keríteni és Rimaszombatba 
visszaszállítása közben egyizben a ro
bogó vonatból is kiugrott, csakhogy a 
felelőségre vonástól szabaduljon. Okirat- 
hamisitás, csalás és lopás címén eljárás 
indult a nagystílű mérnök ellen, aki 
azonban a vizsgálatifogság alatt olyan 
gyanúsan kezdett viselkedni, hogy a vizs
gálóbíró elrendelte elmeorvosi megfi
gyelés alá helyezését s annak eredmé
nye alapján most az eljárást véglegesen 
beszüntették eilene.

Kifosztották a krasznahorkai tra
fikot. Az elmúlt éjszaka ismeretlen tette
sek feltörték Kovács János krasznahor
kai trafikos üzlethelyiségét és onnan 748 
korona értékben különféle dohányárut 
loptak el. A tetteseket keresi a csend
őrség.

Lopják a dohányt. Basák József fa- 
zekaszsaluzsányi dohánytermelő a múlt 
napokban arra lett figyelmes, hogy a 
dohánypajtáját ismeretlen tettesek rend
szeresen dézsmálják. Egy alkalommal 
négy, másodszor hat és harmadszor pe
dig kilenz zsineg levelesdohányt emel
tek el a titokzatos látogatók. A dohány
lopásról Bosák értesítette a csendőrö
ket és azóta éjjel nappal állandóan les
ték az éj leple alatt dolgozó tolvajokat, 
azok azonban megneszelvén a dolgot, 
többször nem jelentkeztek. A nyomozás 
tovább folyik.

S Z ÍN H Á Z .
Az utolsó napokban úgy felmelgedett 

a közönség, hogy Szilveszter estéjén 
zsúfolásig megtöltötte a színházat. így 
a búcsuzás napjai kellemesebb emléke
ket hagytak hátra. A társulat is igyeke
zett a javából válogatni az előadásra 
szánt darabokból s kivált a végére ha
gyott érdekes műsort.

Szombaton, december 30 án és hétfőn 
január 1-én Harrnath-Szilágyi darabja 
„A kék lámpás" operett került eiő 
n n H H R r a i

Brodszky zenésitésében. Az altábornagy 
szerepét Vágó játszta a maga markáns 
temperamentumával. Unokahuga El ly 
szerepében Havasy Mimi brillírozott a 
nüanszok sokféle változataiban, Brausz- 
kája nagyhercegnöt Kaszab Anna alaki- 
kitotía nyugodt, fönséges majesztással. 
Stefi szerepében Szécsi Hedy tűnt ki. 
Solthy Sziiassy kapitányt sok erővel, 
érdekfeszítően mutatta be. Pompás volt 
Várady Dusán alakítása. Igen jó volt 
Farkas Naroskinja és Némethy Poiju- 
kovja. Elekes is elég jó volt a főkomor 
nyik szerepében s a kisebb szereplők 
a zenekarral együtt igen elösegitették a 
sikert. A ház jó félig megtelt.

Dec. 31-én vasárnap délután „Timosa" 
ismert nagy zenés színmüvét ismételték 
meg újra.

Vasárnap este Szilveszter-esti elő
adásra „Ezerjó" cimü operettet szánták 
Harmaíhtól-Brodszky-Fényes zenéjével. 
A nézőtér is hozzátartozott az „Ezerjó" 
vendéglő megnyitásához. Ott ültek be a 
szereplők s egyik-másik ott evett ivott 
is elöl. A jó sváb vendéglős, Farkas ki
tűnő alakításában igen mulatságos volt, 
Szigethy Irén jól melléállott a feleség 
szerepében. A leányuk igen kedves ala
kítása volt Kis Manyinak. Havasy Mimi 
pedig a maga rutinjával játszotta Pom
pás Erzsi szerepét. Szepi csapost Né
methy játszotta kitünően, a kis grófot 
pedig Várady alakította a maga komi
kus erének niianszaival. Igen jó Radvá 
nyit mutatott be Solthy György, a ke 
gyeimes ur rövid szerepeiben Vágó je
leskedett. Turóczy Góliáíhja is jó ala
kítás volt, Vajda Rózsi Radványi Piros
kája s Elekes Marinellije is említésre 
méltó. Az egész együttes ambícióval 
játszott s a zenekar a szinpad hátsó 
részén szerepelt ezúttal a maga ismert 
jó kvalitásaival. -- A nézőtér zsúfolásig 
megtelt, pótszékeket tettek be s a két 
részből álló darab éjfélig kiíölté az időt 
mulatságosan.

Újév délutánján a „Fehérvári huszá
rokat" adták újra.

Kedden Tornaiján játszott a társulat.
Szerdán január 3 án bucsuelőadásu! 

Bús-Fekete László „Pénz nem minden" 
cimü kitűnő vigjátékát adták. A mélyebb 
erkölcsi alapon álló darab megérdemelte 
azt a szép sikert, hogy utolsó előadásra 
a nézőtér tele legyen. De a szereplők 
játéka is erősen hozzájárult a sikerhez. 
A főszerepet: a szükségből cselédnek 
beálló okleveles tanítónőt Kis Manyi 
adta igazi talpraesett művészi játékkal. 
Partnerét, a kissé hebehurgya, de jóin
dulatú, tanulékony fiatalembert Elekes 
alakította ügyesen, úgyhogy a szerep jól 
ráillett. Kaszab Anna kitűnő rutinos volt 
az elegáns hölgy szerepében. Vágó Bin- 
dere, Turóczy ügyvédje, Némethy ház
mestere, Farkas Sternje, Szigethy Irén 
Zsófija s Varga Béla Juczkovics rövid 
szerepe elsőrendű alakítások voltak s a 
prózai együttes is pompásan megáiíotta 
helyét. A darab mély hatást tett a kö
zönségre s nagyon jó emléket váltott ki 
a bucsuzáskor.

A társulat innen Losonczra távozott.

s  p  o :r  t .
Ping-pong verseny. A RME ping

pong szakosztálya vasárnap (január 7.) 
vendégül látja Szlov enszkő második he- 
1 y ez etjét, a Losonczi AFC ping pong 
csapat t. A versenyt a SPORT kávéház 
földszinti helyiségé ben délután 2 órai 
kezdettel tartják meg.

A szerkesztő üzenetei.
P. S Ebben nem lehet és nem sza

bad kételkednie sohasem, ifjú barátom.
Költészet 16. A tehetségnek nemcsak 

halvány, de erősen izzó szikrája lappang 
költeményeiben. Írásai igeretteljesek és 
a legszebb reményekre jogosítok, ha — 
nos igen, ha: válogatósahb lesz a témá
ban és gondosabb a kidolgozásban. — 
Bármikor bekopogtathat egy-egy sike
rültebb versével, szívesen foglalkozom

vele és le is közlöm. Ezek között is 
akadna nyomdafestékre méltó. Csak föl, 
föl, fölfelé, kislány !

Szilveszter. Itt köszönöm meg a ie 
kötelező, kedves, meleg sorokat és vi
szont minden jót kívánok édes mind
nyájuknak.

Forgalmi adó. Idejében figyelmeztet
ték s ha elkésett, önmagára vessen.

Kétségeskedő. Ne vegye annyira szi
vére az egész ügyet. Bizonyára nem 
rosszakaraton, mint inkább ügyetlensé
gen, no meg egy kis figyelmetlenségen 
múlott, amit meg fog neki bocsátani.

Irodalombarát. Olvassa ei a Kazin- 
czyak legutóbbi felhívását, abból tájé
kozódhat.

Több cikkről közelebb.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
Rábeíy  Károly iaptuíajdonos.

is-en tisztelt vevői
j e  2 ? T © S l X © I I l .  met, miszerint az al- 
mágyi Matracs szőlőhegyen lévő szőlőmben ter
mett, ezidőszerint igen jó minőségű uj boraimnak, 
úgy nagyban vevő hordójába, mint dugaszolt 
üvegekben kis mértékbeni eladását megkezdtem.

Kiváló tisztelettel : BENYO BÉLA

Göraöri-u. 18. sz. a Pölacli-üzlet mellett
Uj kézimunka-üzlet és eíenyomda
úgyszintén női kalapok készítése és 
átalakítása olcsó árban. — Vállalok : 
kelengye-hímzést, szőnyegjavitást és 
elkészítését, montirozásokat,

A nagyérdemű hölgyközönség szives 
támogatását kérve, maradtam tisztelettel

FRIEDMANN LENKE.

Értesítés.
Tisztelettel közlöm, hogy

cip éssnm hely emet
lakásomba : Szijjártó-utca 85 szám alá 
(Jánosi-utca sarok) helyeztem át. 

Továbbra is szives pártfogást kér
MAROS KÁROLY

cipész.

,1
100% biztosíték, 20% biztos jövedelem. 

Jelige : Biztos.

fiS Ü&UliliU
n agy  választékban

Kovács-Áruházban.

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

minden e szakmába vágó munkát.

Eladó
konyha- és éléskamra beren
dezés (konyhakredenc), külön 
féle szobabútorok, fuíőszőnyeg, 

függönyök stb.
Cim: e lap kiadóhivatalában.

Termos üyegek,
betegápolás! cikkek,
gummitermofórok

mélyen leszállított árban kapha
tók a

BOKOR-drogériában.
Eladják Zeherjei Úrbéresek 88 számú

korcsfliaházat italmérési joggal.
Bővebb felvilágosítást ad a venni szán
dékozóknak az

Úrbéresek Elnöke Zeherjén.

K é t  szobás l akás
fürdőszobával kiadó, ugyanott egy príma 
rövid  kereszthuros zongora bérbe adó.

— Bővebbet a kiadóban. —

Kiadó modern ü z le the ly iség
Rimaszombatban a Masaryk-téren,
1934. év február 1-íő! kezdve. Érdeklődni 
Veres Ignác vaskereskedőnél lehet.

Egy háromszobás lakás
fürdőszobával azonnal kiadó Bő

vebb felvilágosítást ad Póczos

Mérlegek, 
Fegyverek és 

Fecskendők
szakszerű javítását jutányos áron váiaija

H a l a s s y  G y u l a
mériegkészitő lakatos mester 

Rimaszombat, Szijjártó-u.

Árverési hirdetmény,
Feleden 1934. január hó 10-én

délután 3 órakor a vasúti állomá
son fekvő cc. 40 m3 topolyfa, az 
állami közjegyző közbenjötíével — 
a késedelmes vevő terhére — el 
lesz árverezve. Az áru készpénz 
fizetés ellenében a legtöbbet Ígérő
nek lesz eladva.

Állami közjegyző
Tornaija.

B B ^ n u n n S H
3MIfT* H ÁZASSÁGO T eredm ényesen k özvetít

„ M O N T É  C A R L O “
kereskedelmi vállalat/Rimavská Sobota.

7 biztos állású, 25 tő! 40 éves korú férfiak részére keresünk megfelelő partikat.
V á l l a l u n k  :

mindenféle megbízást; házak, földek, mindenféle ingóságok vételét, ela
dását, illetve közvetítését.

:—: Hasznosítható gondolatokat és találékonyságokat jutalmazunk
Nálunk mindenki kereshet, aki érdekünkben dolgozik!!!

Törvénybe nemütköző.
Lehetetlent nem ismerünk ! Diszkréció biztosítva ! g

Perzsaszonyeg-szovő műhely Rimaszombatban, Rózsa -u. 12. sz. alatt
elvállal mindennemű perzsamunkát, párnák, szőnyegek, futók, összekötő szőnyegek stb. készítését a legkiválóbb

minőségben, legolcsóbb árak mellett m2 230 koronától 300 koronáig.
Szőnyegfoltozás és ja v ítá s !  P árnam ontirozás és d ísz íté s!

♦  Az üzem  elsőrendű szakem ber vezetése  a la tt  á l l!  — Tanuló leányok  fe lv é te tn ek ! ^
Rimaszombat, i934 Nyomatott R áb ely  K ároly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


