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A nélkülözők megsegítése.
I r t a :  M Á R K U S  L Á S Z L Ó .

\z önhibájukon kivül Ínségbe 
ivottak, a nélkülöző szegények téli 

látására, segélyezésére alakult, 
úgy nevezett szociális bizottság, mint 

múlt évben, úgy az idén is 
gkezdte működését. — A járási 

: atal összehívására még novem
ber 29-én megtartott alakuló ülé
sen a bizottság az adományok 
g üjtésére vonatkozó hatósági en
gedély megszerzése végett az or
szágos hivatal megkeresését hatá
rozta el s addig is, mig ez az en
gedély leérkezik, a rendelkezésre 
álló pénzből a karácsonyi ünnepek 
alkalmával, december 21-én 578 
felnőttnek fejenkint 2 kgr, 489 
gyermeknek fejenkint 1 kgr. négy 
kiszolgálónak 40 kgr ; összesen 
1685 kgr lisztet, továbbá ugyan
annyi felnőttnek és gyermeknek 
2500 kgr burgonyát osztottak ki.

Az ünnepek lezajlása után, folyó 
h . 10-én délután tartotta legutóbbi 
ülését a bizottság, a járási hivatal 
részéről ezt az akciót vezető Dr. 
Aüdovsky Ferencz elnöklete alatt, 

kor is az elnök örömmel jelen
tté be, hogy az országos hivatal 

rz adományok gyűjtését múlt évi 
december hó 15-én kelt 323.468/8- 
a33. számú leiratával engedé

lyezte.
A szociális bizottság az enge- 

. :y birtokában elhatározta, hogy 
gyűjtést erre alkalmas, megbiz- 
: tó 5 a járási hivatal igazolvá- 
ával ellátott egyének utján folyó 

15-én (hétfőn) megkezdi.
A gyűjtést a következők vállal

ok és végzik :
Az i. kerületben : Bandzi Gyula 
Drazsgyik István ; 

a II. kerületben: Lipcsei Andor 
Murgás Emil;

a 111. kerületben: Haynik Géza 
Magyar Andor;

a IV. kerületben: Bauhofer R. 
imos és Burgan Kornél.
Az országos hivatal leirata sze

nt minden adakozó köteles ado
mányának összegét a gyüjtőivbe 
ajátkezüleg bejegyezni. A gyűjtő
én kiigazítás nem eszközölhető s 

abban vakarni, föléirni nem szabad.
A bizottság többek hozzászólása 

mán elhatározta azt is, hogy mint 
a múltban, úgy ezévben is, és pe
dig február 11-én a „Tátra“ szál
óban matinét és 5 órai teát ren
dez s ennek a szegénynapnak 
anyagi sikere érdekében teljes agi
litással jár el. Hogy pedig ez a

siker kellőképen biztosittassék, a 
nemes női szivek jóságához fordul 
s a helybeli nőegyletek és leány
körök nagybecsű támogatását kéri 
ki és veszi igénybe.

Az ezen társadalmi összejövetel 
megrendezésére megválasztott és 
felkért szükebbkörü bizottság e 
héten már akcióba is lépett s a 
hölgyek támogatásának, áldozat
készséges, jóságos közreműködé
sének megnyerésével jótékony mun
kásságának áldásos sikere biztosí
tottnak tekinthető.

A szociális bizottság működé
sének minden fázisáról részletesen 
tájékoztatjuk városunk nemesszivü 
közönségét s ez a lelkes közönség, 
mint a múltban, úgy most is bi
zonyságot fog tenni áldozatkészsé
géről, jószivéről, nagylelkűségéről 
s a nyomor kínjait szenvedő nincs
telen szegények ügyének felkaro
lására irányuló nemes szándékáról.

Emberek, adakozzatok!
*

Szivek ajtain kopogtató szóval a 
Jótékonyság, a Könyörületesség 
gyöngyét keresem A lélekkamrák 
kilincseit nyikorgatva, cselekedetre 
akarom mozdítani a vállakról hü- 
döttszerüen lelógó karokat. Jótakará
som verejtékezéséből tettek élete 
vájjon kisarjad-e; kopogtató szó
nak, kilincs nyitogatásnak lesz-e 
foganatja ?|Emberbenbizással nem 
csalódom-e most is, mint annyi 
százszor s nem-e csak fájó Ta
pasztalat, az Élet kinszülöttje fo- 
gamzik létre az akarás méhében.

Nem tudom, csak azt érzem, 
hogy cselekvésre van szükség, ha 
a Nyomort és Ínséget, ezeket az em
beriségre rászabadult fenevadakat 
megakarjuk szelídíteni.

Tudom, hogy sok a kenyértele- 
nül éhező, sok a fütözetlenül ron
gyokban didergő. Tudom, hogy az 
amúgy is annyit szenvedő emberi
ség lesoványodott, fakóarcu nincs
telenjei a nélkülözés kínjától mar
cangolt lélekkel járják az életre- 
küldetés kálváriás útját.

Tudom mindezt s tudja más is. 
Mindenki tudja, aki nyitott szem
mel néz: a szükség nagy s csele
kedni kell!

Cselekedniük kell mindazoknak, 
akikben él, akiknek szivében me
legen fészkel a Szeretet s van mi
ből adniok éhségcsillapitásra, meg- 
fagyástólmentő fütözésre, meztelen
ség beburkolására, könnyek felszá- 
ritására.

A rászorultakét, az Ínségben, 
nyomorban szenvedőket, a saját 
hibájukon kívül szomorú sorsban 
tengődőket megsegíteni Istentől is 
parancsolt kötelességünk, ha em
bernek tartjuk magunkat. Jószivü, 
nemeslelkü embernek, akinek sze
mére könnyfátyla húzódik ember
társa szenvedéseinek láttára, keze 
segedelemre, adakozásra mozdul s 
akinek van, megosztja azt azzal, 
akinek nélkülözések szomorúságára 
fordult életének kereke.

Nyíljanak meg hát a szivek aj- 
tai, rajtuk kopogtató szavunk ne 
keresse hiába a Segítség szándé
kát s a Jótékonyság, a Könyörüle
tesség gyöngyét.

A lélekkamrák kilincsei emeljék 
megnyílásra a zárakat és a kitárt, 
megnyitott szivekből, lelkekből 
ömöljön, áradjon ki az Áldozatkész
ség, a Jótékonyság lélekvigaszos, 
gyönyörűséges, nemes cselekedete!

Az uj kor asszonya.
Ezer, tízezer vagy százezer esztendő 

óta két határozott cél, két életlehetőség 
állott a nő előtt, amelyből vagy az élet 
felfogása, a vérmérséklete, a vagyoni és 
társadalmi viszonyai vagy a reá kény- 
szeritett idegen akarat befolyása alatt 
kellett választania.

Vagy feleség és anya lett, vagy — 
szerető. Vagy a feleség kötelessége, a 
gyermekek nevelése és a háztartás adott 
szilárd nyugvópontot, erkölcsi és anyagi 
alapot az életének vagy tisztán csak a 
szerelmi képességeire támaszkodva pró
bálta jól-rosszul elérni azt, amit maga 
elé tűzött.

Ez a két életlehetősége volt a nőnek 
s ebből a kettőből kellett választania. 
A választás legtöbb esetben nem is volt 
nehéz. A nevelés már megadta az im
pulzust hozzá s ami még hiányzott, azt 
pótolta a szülői hatalom, a rokonság 
jóakaratu tanácsai és a lehetőségek, 
amelyek akár az egyik, akár a másik 
oldalon kínálkoztak.

Módfelett kényelm es volt ez az év
ezredek óta törvénnyé vált szokás, mert 
nem állította a súlyosabb életproblémák 
elé a nőt, akinek nevelése, tudása több
ször nem is terjed túl ennek a két 
életlehetőségnek a határain.

Tudott főzni, tudott háztartást vezet
ni, tudott gyermeket nevelni, tudott 
szeretni. Tudott rabszolgája vagy ki
rálynője lenni a férfinak, akit mellé ál

lított az élet. Ez a két életlehetőség 
kellemes volt s a hosszú évezredek 
alatt annyira beidegződött a férfiba, 
hogy még ma is — a legritkább esetek 
kivételével, — csak ennek a két típus
nak a létjogosultságát tudja elismerni.

Nem akarja elfogadni, — hiszen ez a 
saját életproblémáját tenné nehezebbé,
— hogy az életkörülmények és a fejlő
dés után sóvárgó női lélek kényszerítő 
összetalálkozása folytán egy olyan asz- 
szonytipus fejlődött, amellyel szemben 
ő sem állhat meg ott, ahol eddig állott. 
Nem tudja elhinni, hogy van nő, aki 
megunta a rabszolgaságot vagy aki le
szállt a trónról és nem akar engedel
meskedni, de nem akar uralkodni sem. 
Nem tudja bele élni magát, hogy a nő 
ember akar lenni, vele egyrangu, egy
forma kötelességekkel és az életnek 
egyforma teherviselésével.

Ezzel a harmadik típussal a nő elérte 
azt, amit elérhetett. Kitermelte magából 
a férfival egyenlő értékű — asszony
embert — a férfi pedig megmaradt ott, 
ahol évezredek óta volt. Megmaradt, 
mert azt hiszi, hogy ennek az önálló 
gondolkozásu, szellemileg melléje ke
rülő asszonynak éppen olyan szuverén 
uralkodója lesz, mint a másik kettőnek 
volt.

Elfeledi, hogy mig arról a másik ket
tőről ő gondoskodott s igy volt némi 
joga a felette való uralkodásra is, ez a 
harmadik maga tartja el magát, sőt nem 
ritkán lényegesen hozzájárult a háztar
tás, ruházkodás és a gyermeknevelés 
költségeihez is. S ennek ellenére ettől 
éppen úgy meg akarja követelni, hegy 
az életfentartó munka mellett vezesse 
a háztartást, nevelje a gyermekeit, javítsa 
a fehérneműjét s éppen olyan kedvét 
kereső társa iegyen, mint az a másik, 
aki legfeljebb csak a cselédekkel, de 
nem az élettel küzdött.

Nem érti meg, hogy a kenyérkereső 
nő igy, ebben a vonatkozásban kétféle, 
egész embert követelő feladatot teljesít 
ugyan akkor, amikor ő továbbra is meg
maradt az évezredek óta kitaposott ke- 
nyérkeresö utón.

Hogy ez az ut évről-évre nehezebb 
lesz, azt mindannyian tudjuk. S éppen, 
mert tudjuk s mert jól látjuk, hogy a 
kenyeret kereső férfi mindennap fárad
tabban tér haza a családjához, ezt a 
fáradságot el kell ismerni a kenyérke
reső asszonynál is s nem szabad azt 
kívánni tőle, hogy hazatérés után pihe
nés helyett az ebéd vagy vacsora után 
nézzen, elégedetlenkedjék a cselédekkel, 
javítson, stoppoljon és kiszolgálja az urát.

Ez a harmadik asszonytipus a küzdő, 
az élettel verekedő asszonyembertipus 
éppen az élet terhének vállalásaival, a 
kenyérkereső munka értékének a meg
becsülésével, életviszonylatban, elbánás
ban, követelésben és elnézésben nem 
állítható a másik két asszonytipus mel
lé, akik mindig csak a kész megkere
sett pénzt használták fel s akik a ház
tartásban való munkában — még ha 
mindent egyedül végeztek is — hason
líthatatlanul kevesebb lelki és idegerőt 
használtak fel, mint a kenyérkereső 
asszony, aki gyengébb fizikuma mellett 
is egyenlő életfentartó munkát végez a 
férfival.

Hogy ez a típus igyekszik levetkőzni
— és le is vetkőzi — a másik két tí
pus hibáit, az a dolog lényegéből fo-
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lyik. Ez ... nem akar hízelegni, de nem 
akar hazudni sem. ... Ez nem büszke a 
szépségére, de büszke az eszére s az 
asszonyi értékének milliószor fölébe 
helyezi az emberi értékeit.

S ha egyszer a férfi majd egészen 
megérti és méltányolja ezt s ha ehhez 
a kiteljesedett nőtipushoz meglesz a ki- 
teljesedett férfitipus is, akkor a nő és 
a férfi viszony, az életnek ez a legna
gyobb, legsúlyosabb és legfontosabb 
problémája is sokkal szebb, tökélete
sebb, igazabb és emberibb talajra ne
hezedik.

Jan u ári adónaptár.
Január 15: A levont jövedelemadó 

évi kimutatásának benyújtása, a házbér- 
leadás befizetési határidejének letelte, 
az 1933. évi béradóvallomás benyújtása, 
ház- és lakjegyzékek, a szolgálati szer
ződések félszázalékos illetékátalányának 
befizetése az 1932. év második felére.

Január 20: Az 1933. decemberi vizi- 
erőadó esedékessége, az 1933-ra szóló 
béradóvallomás benyújtási határidejének 
lejárta.

január 30: A levont járadék- és tan- 
tiémadó esedékessége, ezeknek az adók
nak levonásáról és befizetéséről szóló 
kimutatások benyújtásának határideje.

Január 31 : Az 1933. decemberére le
vont jövedelmiadó esedékessége és az 
átalány befizetése, az 1933 ra engedé
lyezett átalányhátrálék befizetése, az 
1933-ra szóló forgalmi- és fényüzési 
adóvallomások benyújtási határidejének 
lejárta (büntetlen határidő még február
14-ig tart), ezen adóvallomások határ
idejének meghosszabbítására vonatkozó 
kérvények beterjesztésének utolsó napja.

Látogatás a népkonyhában.
Már a múlt évekről tudjuk, hogy vá

rosunk a szegény néposztály téli ellá
tására népkonyhát tart fenn a város
kerti volt lövészegyesületi helyiségben. 
Itt főznek ebédet a téli hidegben a leg
szegényebb nép számára, de itt kapnak 
ebédet a pusztákról bejáró kis tanulók 
is. Az ebédadagokat az összeirtaknak 
ingyenesen adja a város és evvel nagy 
jótékonyságot gyakorol, mert a koszto- 
sok száma később eléri az 500 is.

Most még a kezdet kezdetén vagyunk. 
Január 4-én nyílt meg a népkonyha és 
még a teljes üzemhez uj tűzhelyre van 
szükség. Ennek építését megkezdték, 
Dr. Eszenyi Gyula városbiró rendelke
zésére. O különös érdeklődéssel szivén 
viseli ennek a jótékony intézménynek 
följavitását: egyelőre a régi tűzhelyen 
egy tál ételt tudnak előállítani. De mire 
e sorok nyilvánosságra kerülnek, akko
rára az uj tűzhely is elkészül és igy 
két tál ételt fognak adni a népkonyha 
szegényeinek és tanulóinak.

Az üzem vezetése régi kipróbált ke
zekben van. Most is Szőke János sze
gényházi gondnok vállalta el mellékfog
lalkozás gyanánt ezt a sok számítással, 
utánjárással kínálkozó feladatot. A főző 
személyzeten kívül egy tűzoltó is segit 
a kiosztás ellenőrző munkájában s a 
rendőrség is őrködik, hogy esetleg fe
gyelmezetlen elemek ne okozzanak va
lamely rendetlenséget.

Újabb szokás szerint naponkint eljár 
két bizottsági tag is a felügyelet és el
lenőrzés intenzivebb munkáját végezni.

Hétfőn voltunk a népkonyhában és 
déli 12 órakor már erősen működtek 
az intézők. Egyes kis tanulók már meg 
is ebédeltek, de a nép nagy része ak
kor jött edényével, hegy hazavihesse 
az ételeket. Ezen a napon főzeléknek 
is beillő sürü burgonyalevest osztottak 
ki jókora adagokban. — Akik kívánták, 
azoknak adtak az előzőnapi maradék 
káposztából is ráadásul. Azonkívül min
denki kapott 10 deka jóizü, szép fehér 
kenyeret. Az ételeket megizlelvén, azo
kat kifogástalan izüeknek és tisztán ké
szülteknek találtuk. Megeheti azokat 
akárki, nemcsak a legszegényebb em
berek.

Más napokon adnak más főzelékeket, 
hetenkint kétszer húst, kétszer pedig 
tésztát főznek. De már az uj nagy tűz
hely elkészülése után bővebb lesz az 
ellátás, mert naponta kétféle ételt fog
nak majd főzni.

Elgondolhatjuk, hogy milyen jótékony
ság városunk részéről ennek a népkony
hának fentartása, amellyel lehetővé te
szi, hogy vagy 500 éhes ember jusson 
a téli hidegben egészséges, gondosan 
készített melegételekhez, ügy tudjuk, 
hogy a mi népkonyhánk a kiválók közé

tartozik, mert a kiosztott dolgok jók, 
gondosan és Ízletesen készülnek.

Jelenleg 360-ra emelkedett már a 
kosztosok száma; ezek közül 70 tanuló, 
de pár nap múlva jóval több lesz az 
ellátottak száma. Eléri, sőt talán meg
haladja az 500 at is.

A város legalább március elejéig ter
vezi a népkonyha fentartását.

Ha a jótékony adományok jelentéke
nyen növekednek, akkor a népkonyha 
fentartása tovább is lehetővé válik a 
szegény néposztály ellátására. Vdth.

Adományok a Népkonyha részére 
folyó január hó 1—12-ig:

Perecz San.u ny. városi jogügyi taná
csos 100 korona, Lusztig Menyhért és 
László 1000 kgr. burgonyát, Angyal 
Gyula 40 kgr. vegyes babot, Heimlich 
Zsigmond, Wirtschafter Adolf és Róth 
László 1-1 ferslágot, Matécska János és 
Szabó László 4-4 napi ingyen munkát 
adtak, úgyszintén Tóth István közbirto- 
kossági kovács is, ki ingyen készítette el 
a 4 katlanhoz szükséges lábákat stb.-it. 
Midőn ezen nemes ajándékokat és in
gyen munkát a népkonyha vezetősége 
hálásan megköszöni, el nem mulaszt
hatja felkérni a még tehetősebb gazdál
kodókat, kereskedőket és iparosokat, 
hogy élelmiszer, vagy pénzbeli ajándéka
ikkal minél hosszabb időre biztosít
sák a népkonyha fennállását és ezzel a 
nyomor enyhítését.

A népkonyha vezetősége.

Az államvasutak igazgatósága ez év
ben is megadta turistáink részére az 
előző évi vasúti kedvezményeket és 
pedig a köztársaság egész területére. A 
kedvezmény igénybevételéhez turista- 
igazolványra van szükség, amelyet a 
Karpathenverein (pénztárnok: Keresik 
László, Rimaszombat Masaryk-tér) kész
séggel állít ki nemcsak régi tagjai ré
szére, hanem újonnan belépő tagoknak 
is. A vasúti kedvezmények a következők :

I. Egyedüli utazásoknál:
Mindazon napokon, mikor a vasúti pénz
tárak mérsékelt áru (33% engedmény)

hétvégi'vagy ünnepi menettérti jegye
ket ad ki, a turisták egyedüli utazás 
esetén is válthatnak 33% engedményes 
direkt jegyeket és pedig tekintet nélkül 
az útirányra, állomásra és kilométer 
távolságra, azzal a külön kedvezmény
nyel, hogy egyidejűleg nem kell a visz- 
szafelég utazásra szóló* jegyet is meg
váltani. Ez a kedvezmény rendkívüli 
mértékben fogja a turistaforgalmat fel
lendíteni, mert a kirándulók igy hosz- 
szabb túrákhoz is előnyösen igénybe 
vehetik majd a mérsékelt jegyeket és 
hazafelé útjukat akár más vasútvonalon 
is megtehetik, a fontos az, hogy a visz- 
szautazás weekend-jegy váltásra előirt 
napon kezdődjék meg.

II. Társasutazásoknál:
legalább hat igazolványos turista együt
tes utazás esetén 33% engedményben 
részesül oda és visszautazás alkalmával 
és pedig személyvonaton már 16 kilo
méter távon felül, gyorsvonaton 31 kilo- 
méterenf tul, 'illetőleg akkor is, ha a 
vasúti jegy ezekre a minimális távol
ságokra is teljes egészében megfizet
tetik.

A nagyobb távolságokra történő ki
rándulásoknál még külön turistakedvez
mény vehető igénybe és pedig legalább 
három tagból álló igazolvánnyal rendel
kező turistacsapat 100 kilométeren fe
lüli utazásnál 33% és 200 kilométeren 
felüli ulazásoknál 50% engedményben 
részesül, úgy oda mint visszautazás ese
tén, tekintet nélkül az útirányra, állo
másra és az időtartamra.

Az állami autóbuszok legalább három 
tag együttes utazása esetén bármely 
napon 25% engedményt nyújtanak tu
ristáinknak s emellett az a külön ked
vezmény is fennáll, hogy ez, a 25% 
turistakedvezmény a weekendjegyes na
pokon, egyedüli utazás esetén is igény
be vehető.

Az államvasutak igazgatósága által 
nyújtott nagy kedvezmények az egész 
köztársaság területén máris érezhető 
mértékben emelték a turistaforgalmat a 
gazdaságilag igen kedvezőtlenül záró 
dott előző évben is és miután a turista 
kedvezményeket módjában van minden
kinek igénybe venni, aki a Karpathen
verein kötelékébe belép, remélni lehet, 
hogy 1934-ben még jobban meg fog

Csillagvárás.
Itt most minden olyan sötét, hideg, 
De majd egyszer vége lesz a télnek, 
Álmok, rózsák, hitek, szerelmek 
Mind visszatérnek.
Itt most mindenki szomorú, beteg, 
De nem soká vége a betegségnek, 
Hívő, tiszta, kacagó gyermekszemek 
Erről mesélnek !
Itt most mindenki olyan boldogtalan, 
Most már jönni kell a nyárnak !... 
Minket, uj idők uj szerelmesét 
Uj csodák várnaki
És majd mindenről lefoszlik a jég,
A romokon tűzrózsák gyúlnak !
Bora, búzája, lakodalma lesz 
Szegénynek, úrnak.
S valaki a bánatot mind elsöpri, 
Csillagokat rak a fekete égre,
Tüzet, szerelmet, napsugárt küld 
Le a földszélre.
Itt most mindenki sötét, szomorú, 
Felettünk a sok szürke felhő, 
Miglen egünkre uj csodák csillaga 
Egyszer csak feljő.

Fülep Kálmánná.

Amikor a föld alszik.
Irta : Plentzner Frigyes.

Csitt ! Ne költsétek föl ! Elaludt a 
föld.

Némán merül a közelgő éjszaka sö
tétjébe s a késő reggeli nap vérvörös 
sugarai élettelenül siklanak el merev 
testén. Nincs rajta élet, nem szól a 
csicsergő madár, a játszi szél nem bor
zolja a lombokat s nem száll a harmat 
gyémánt ragyogása a tarka-barka rétre. 
Elaludt a föld, most pihen és vele pi
hen a földi élet.

Nagy, szürke teste némán forog a 
végtelen űrben, bolyong, bolyong a bús 
felhők alatt, melyeket őrült vágtatással 
hajt tova a szél.

Öreg ráncai — a mélyen járó völ
gyek — hosszan vágnak át álmodó tes
tén s mélyükben nem habzik a kis vad

patak, csak mormol, duruzsol a jégkris
tály alatt. Kékes palástját ezer ráncba 
vonja s úgy menekül a szürke fagyott 
meder hideg korlátjai körül. Néhol meg
szakadt a kegyetlen páncél s az igy 
támadt nyíláson fehér köd száll a kis 
patak kebléből, mintha nagy lélekzet- 
vételét itt fújná ki.

A felszálló pára reárakódik a kör
nyező bokrok merev ágaira s szüzfehér 
csipkebaldahint von a kis féktelenül 
tajtékzó rakoncátlan fölé, mely elbújik 
alatta s lopva újra lebukik a jégpáncél 
alá s úgy morog, mormol és zúg to
vább, mindig tovább, amig odaborulhat 
a nagy folyó, a nyugodtan tovahöm- 
pölygö anyja keblére.

Odafent a magasban a hélium, argon 
és neon világához közel láthatatlan ti
tokzatos erők szövik az alvó szemföde
lét. A parányi viztestecskék szürke lé
giója szép rendben sorakozik s titkos 
parancsra vékony pálcikák, apró kicsiny 
szárnyak, kristály köröcskék, százágu 
csillagok öltenek testet a végtelen ma
gasságban s amikor a kis parányok ter
hére vannak már az égnek, megindul a 
fehér pihék, kristály csillagok imbolygó 
hullása. Egymás mellett, egymás alatt 
száll a szemfedél minden részecskéje s 
idelent a fagyos világban elterül a nagy 
alvón. Angyalkezek igazgatják el annak 
ráncait s húzzák vékony takaróvá a 
pihenő test álmai fölött.

Valahol messze, az égbetörő szikla
ormok valamelyike útjába áll a tova- 
hömpölygő feihőtengernek, makacs fe
jével belevág a szürke gomolyagba, 
megbontja annak egyformaságát s le
horzsolja alsó rétegét. Ez elszakadva az 
anyatesttől, egyideig árván megül a 
hegyormon s onnét, abból a dermedt 
fagyos magasságból, ahová csak az em
beri szem félénk pillantása repülhet, 
nézi a néma alvó néma pihegését.

Ha megunja ezt az élettelen, rideg 
világot, felkap a tovaszáguldó szél se
bes szárnyára s úgy gomolyog, hömpö
lyög, ömlik le a völgybe s mire az ál
mos nap szétröppentené bágyadt suga
rát a fehér szemfedőn, már elterül fe
lett az elámositó köd.

Nem büszke felhő többé, melynek vi
lága az azúrkékbe hág, nem büszke 
folt a hegytetőn, csak szürke köd, csak 
szürke, néma, semmi...

Mély bánatában, nagy megsemmisü
lésében körülfonja a lombtalan, merev 
faágat, ráfekszik az élettelen barna 
avarra, átszövi a kis boróka örökzöld 
levélkéit, hozzásimul a patakparti tűz
höz s ott dermed meg, mint egy szám
kivetett hontalan, melynek hazája nem 
e földi rög, melynek a vágya a csilla
gokig ér. Dermedése millió kristály, 
hófehér zúz a föld felett, csipkeköntös 
az alvó fákon, üvegpalást a kis boró
kán, fehér hullámzó tenger az avar fii- 
vön s még a megvetett folyóparti fűz is 
hivalkodik menyasszony fátyolával, me
lyet az a mogorva köd egy éjszaka 
szőtt törékeny testére.

Alszik a föld s vele alszik a földi 
élet. Ám a természet groteszk játéka 
még a föld némaságában is élvet keres 
s versenyre hívja az alvók ragyogó 
szépségét : Amott a méltóságteljes nagy- 
palást, melynek végtelen nagysága meg
döbbenti a gondolatot, emitt a ragyogó 
csipkefátyol, melynek varázslatos szép
sége csodálatra ragadja lelkünket. Gi
gászi kéz munkája ez, melyet az Al
kotó óriás szépségek szövésére pre- 
deztinált.

És győz a föld, nem játék néma ál
ma, nagy testét sóhaj hagyja el, mely 
megremegteti a hiú hivalkodókat s a 
köd fátyolából szőtt fehér ruhájuk meg
semmisülve hull a porba. Szürkén né
mán merednek ismét a csendbe s vár
ják a nagy test lassú ébredését, mely 
számunkra is életet, virágzást és jövőt 
jelent.

Fent azúrkék az ég, melyen az élet 
örök forrása a Hélios ragyog. Pajzán 
sugara táncot lejt a fehérség felett, di
dergő úja megérinti a merev szemfedőt., 
végigremeg a hegy oldalán és elterül a 
tovanyuló sikon. Érintése nem bontja 
meg a fehér takarót — még nem ko
moly, most még csak incselkedik — 
ám az öreg föld összehúzza fehér pa
lástját s kemény kérget von annak te
tejébe. Még ne zavarják csendes álmait,

még had pihenje fáradalmait, hiszen az 
élet az ő életéből él s mig ő alszik, 
álmodjon az is.

Mély álma felett tovacsuszik a halott- 
fényű hold, az éjszakáknak sápadt ván
dora, rezeg a sok csillag parányi fénye 
s az ég kárpitja alatt halotti csend bo
rul le mindenütt. Ezt a mély csendet 
és halott fényt érti meg a föld s fehér 
palástján ezer sziporka lobban lángra, 
ragyog, szikrázik bele az éjbe és ra
gyogása üdvözlő jelbeszéd, mely az ég
bolt halott fényében tovaszáll. Nem a 
borzalmak éjszakája ez, a néma lelkek 
meghitt jeladása rezeg az étheren át.

Mig körülöttünk alszik a föld s nagy 
hosszú álmát nem veri fel az emberi 
zaj s türelmesen várja ébredését, mely 
visszaadja, megszázszorozza méhének 
gyümölcsét, addig békén pihen a földi 
élet is. Meghálálja a föld zavartalan 
csendes álmodását.

Valahol délen, ahol szikrázva tűz a 
nap s perzselő fénye nem tűr meg pi
henést, ott valahol az egyenlítő táján 
tobzódik a föld embere. Ott nincs pi
henés, ott nincsen téli álom s a buja 
zöldet csak bujább váltja föl.

Az égbetőrő pálmák és fikuszok, a 
zsurlók hatalmas fatörzse, az ezerkaru 
orchisok és liánok szövevénye, a tűz
piros virágok a hegyoldalán, mind-mind 
serkenti az embert élniakarásra s még 
alig hullott le a ringó búzatábla, máris 
kölest hint el mélyen szántott testén s 
ha ez megadta a maga gyümölcsét, jön 
a dohány és újra búza. Ott hemzseg 
az élet és rohanásában nincsen a föld
nek pihenése.

Fáradt a föld és álmos a föld. Meg
rázkódik bősz haragjában, ráncot vet a 
nagy test s mig idefent néma béke ho
nol a hegytetőn, addig amott tüzkévét 
vet a magas ég felé, hamut szór a zöld 
virágos rétre és lávával pörzsöli a hegy 
oldalát. És fut az ember, viszi életét a 
földi titánok szörnyű haragja elől.

Csit t! Elaludt a föld. Amig alszik, ne 
költsétek föl, hisz álma oly szép és ha 
felébredt, virágot terem.
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szaporodni az igazolványos turisták 
száma, különösen azért, mert az egye
sület tagjai a tátrai villanyoson, menhá- 
vskban és a tátrai fürdőhelyeken stb. 
jt’o.. szintén jelentékeny kedvezménye
ket élvezhetnek, a tagsági dij tehát azok
nak , akik évente csak 2—3 napos ki- 
: dulást rendeznek is, bőségesen visz-
szatérül az igénybevett kedvezmények 
fo májában, a gyakrabban utazóknak 
pedig egyenesen nyereséget jelent az 
arcképes turistaigazolvány.

Minden további információt készség
gé: megad a Karpathenverein helybeli 
pénztárnoka, K e r e s i k  L á s z l ó  (Rima
szombat, Masaryk-tér), ahol az uj tagok 
belépése is megtörténhetik.

Elsorvad a nótás kedvünk,
ir. :abb lett a hangunk, a Vigság húrjaira 
szordinót rakott a Gond: ritkul a nóta. 
Ft nyár keserűséggel járjuk a farsangi el
ír,;: iatozások lélekrepüléses, táncos útját s 
a kedvek kivilágított, parfőtnös, régi tanyá
ién csend és savanyú kocsmaszag fogad.

Czinka Panna nótás földjén, a dalos vig- 
ságot termő gömöri lankákon fogy a feke- 
: :re füstölt képű cigányok hada, gazdát cse
rélget a cimerkapus öreg kúria, mohostetejü, 
muskátlis ablaku, galambducos sok-sok ud
varház s a vendégvárásra tárult, széles ka
puszárnyakat lakaira zárta az Idő keze.

Csendesebb a mulatozó hangja, fakó a 
kedv egykor pirosra pirult arca s ritkább a 
nóta.

Szilaj táncunk lassan csoszogóvá szelídül, 
a szivek szerelemtől kopácsoló hangja el-el- 
halkul, ki-kihagy s a hetyke, régi táncos ga
vallérok és a háborús idők nyavalyásságá- 
ban fáradttá, unottá nőtt, gyenge fiatalság 
egyaránt petyhüdt izmokkal vánszorognak 
a már csak felcifrázoítságával vonzó bálter
mek csúszósra fényesített padlóján.

A cimbalom zengő szavát pléhtányérok, 
bádogíödők, csörgők, zörgők, pergő dobok, 
búgó szirénák fülsiketítő zaja nyomja el, a 
tárogató hangja ünnepnap ha felbúg s fa
kaszt egy egy csillogó érzésgyöngyöt el-, 
messzenéző, beesett szemünkben.

Haldoklik a dalos vigság, nótás kedvünk 
sorvad, ritkább lett a nóta...

Primicia Sőregen. A Sajó Vidék Írja: 
Ritka kedves napjuk volt a sőregi róm. 
at. híveknek, 1933. dec. 26-án, amikor 

Szójózsef Bála, a község szülöttje, besz- 
'ercebányai egyházmegyei ujmisés mú

lta be első szentmise áldozatát Ninger 
vrerc esperes plébános manu ductor 
ága és Ambrus József sőregi segédlel- 
:1 -z, valamint Fűzy Imre növendékpap 
-egédlete mellet'. A nagy befogadó ké- 
ességü templomot teljesen megtöltötték 
plébánia és a hozzá tartozó hitközsé

gek hívei, akik közül a szentélyben fog
ak helyet az jjmisés szülei és nagy- 

zámu rokonsága. — Evangélium után 
ger Ferenc esperes plébános mon- 

•t szivhezszóló és magas szárnyalásu 
•.szédet a papi hivatás magasztosságá- 

majd a lelkipásztori élet örömei 
és töviseiről. Offertóriumra Kuhinka Irén 
imaszombati kongreganista énekelte lel
et gyönyörködtető módon Gounod örök

szép „Ave Mária“-ját, melyhez az orgona 
sséretet Gulyás Pál igazgató-tanitó szol

gáltatta. A szentmise végeztével az uj- 
liisés megáldotta paptársait, könnyekig 
meghatott szüleit, rokonait és a hiveket. 

29 év óta ez az első eset, hogy a köz- 
g fiai közül egy ifjú pappá szenteltetett. 
Elhunyt csillagkeresztes hölgy. Özv. 

■ •ptószentiváni Szent-lvdny Zoltánná szül. 
'somoskői Somoskeőy Jolán csillagkeresz
tes hölgy a Szatmár-megyei Somoskeőy 
tanyán jobb létre szenderült. A megbol
dogult nagyasszony holttestét Budapestre 
szállították s ott a Kerepesi-ut melletti 
temetőben lévő családi sírboltban helyez
ték örök nyugalomra. Az elhunyt csillag- 
keresztes hölgy Gömörbői származott, 
néhai Somoskeőy Antal szeptemvirnek, 
Rozsnyó város régi díszpolgárának volt 
a leánya s benne lapunk főszerkesztője : 
Márkus László s testvérei : Márkus Au
rél és Károly kedves anyai nagynénjü- 
ket vesztették el.

Halálozások. Kovács Béláné szül. Tóth 
Anna 36 éves korában f. hó 3-án vá

rosunkban elhalálozott. Temetése nagy 
részvét mellett f. hó 5-én ment végbe. 
Halálát férje, hat gyermek s rokonai 
gyászolják.

Muránszky István asztalosiparos 46-ik 
életévében f. hó 6-án meghalt. Őszinte 
részvéttel f. hó 8-án temették. Elmúlása 
özvegyét és hét gyermekét döntötte 
gyászba.

Mély gyász, súlyos veszteség érte Já- 
rosi Pál helybeli vízvezetéki szerelőt és 
nejét Kolbenheuer Ilonát: fiuk, a 13 éves 
Palika, a polgári iskola szorgalmas nö
vendéke folyó hó 9-én idő előtt eltávo
zott az élők világából. Temetése — igaz 
részvélmegnyilvánulással folyó hó 11-én 
történt.

Dombi Bálint, a Sereg hűséges bírája 
52 éves korában folyó hó 9-én meghalt. 
Temetése nagy részvét mellett folyó hó 
11-én, régi szokásként cigányzenével 
ment végbe.

Schneider Emil nyug. m. kir. postafő
felügyelő, a rozsnyói posta- és távirda 
hivatal volt vezetője, 65 ik életévében 
Miskolcon meghalt.

A Kereskedelmi Testület közlemé
nye. A Kereskedelmi Testület elnök
sége közli helybeli és vidéki kereske
dőkkel, hogy a „Rimaszombati Pénz
ügyigazgatósági Expozitura“ cime 1934. 
január hó 1-től : „Adóigazgatóság Ri- 
mavska-Sobota" lett megváltoztatva. Az 
Adóigazgatóságon kivül mint önálló hi
vatal megmarad az Adóhivatal is. Ezen 
hivatalok hatásköre változatlan marad, 
vagyis az Adóigazgatóság a kirovó hi
vatal, amennyiben egyenes adókról van 
szó, az Adóhivatal pedig a behajtó hi
vatal.
A rimaszombati korcsolyázó egyesü

let folyó hó 14 én vasárnap d. u. 3 órá
tól kezdve zenehangversenyt rendez ta
gok részére 1 korona, nem tagok ré
szére 2 koronás beléptidij mellett. — 
Ugyanaz nap este 7 órakor nagy zenés 
tűzijáték lesz, melyre a délután megvál
tott jegyek érvényesek. A város sport- 
kedvelő közönségét ezúton is tiszteletlel 
meghívja az egyesület vezetősége.

A rimaszombati zeneiskola hang
versenye. Január hó hetedikén este 8 
órakor a volt vármegyeház dísztermében 
a helybeli Zeneiskola nagyszabású hang
versenyt adott, melyen városunk zene- 
értő közönsége teljes számmal képvi 
selve volt. Az est legnagyobb részét Dr. 
Werner Gyula, a Zeneiskola igazgatójá
nak művészi játéka töltötte ki, gondo
san összeválogatott müsorszámai általá
nos tetszést arattak. Dr. Daxner Vladi- 
mirné és Lackner László zongorajátéka 
hatásosan illeszkedett bele az est kere
tébe. A színes programot egy quintett 
fejezte be, mely ugyacsak magán viselte 
a művészi felkészültség jegyét. Az est 
részletes programja a következő volt :
1. Beethoven: op. 12. Sonata. Hegedű: 
Dr. Werner Gyula, zongorán kisérte : Dr. 
Daxner Vladimirné. 2. K. Goldmark : op. 
25. Sonata. Hegedű: Dr. Werner Gyula, 
zongora kiséret: Lackner László. Majd 
több rövidebb lélegzetű mü került inter
pretálásra, igy Godard : Berceuse. Láng 
le r : Landler. Mozart: Menuetto. Brahms: 
Walzer. Strauss Prihoda: Rózsalovag. 
Paganini: Caprice IX. Burmester: Stac- 
cato. Hegedű: Dr. Werner Gyula, zon- 
gorakiséret: Dr. Daxner Vladimirné.
Nagy sikert aratott Dr. Daxner Vladi
mirné zongoraszáma. Az említett quin
tett tagjai: Dr. Werner Gyula, Dr. Dax
ner Vladimír, Gregorovicz Henrik, Ham- 
merschmid József és Dr. Daxner Vladi
mirné voltak. A hangverseny tiszta jöve
delmét a zeneiskola céljaira fordítják.

Álarcos jelmezbál. A kereskedelmi 
testület és a kereskedelmi alkalmazottak 
egyesületének január hó 27-iki tombo
lával egybekötött álarcos jelmezbálja 
iránt igen nagy érdeklődés mutatkozik. 
A bál sikerét, mint az elmúlt években, 
most is fényes külsőségei és előkelő 
közönsége fogják biztosítani. A bál a 
két egyesület társadalmi megnyilatkozá
sain kivül jótékony célt is szolgál, a 
mennyiben a rendezőség a jövedelem
ből a helybeli Ínségesek felsegitésére 
is fog juttatni. A báli meghívók szét
küldése folyamatban van, amennyiben 
az arra igényjogosultak tévedésből nem 
kapnának meghívót, úgy szíveskedjenek 
ez irányú igényüket Weisz Ármin (Slo- 
venka), Heksch György, Hercz Marczel 
(Brünner cég) és Fodor József (Grosin- 
ger-cég) uraknál bejelenteni. Ugyanezen 
helyeken lehet a karzatok kibérlése 
iránt is érdeklődni.

Az önállóan megalakult Rimaszom
bati Magyar Dalegylet február hó 4-én, 
vasárnap este 8 órai kezdettel rendezi 
megalakulása óta első [nagy hangverse
nyét a Polgárikor nagytermében. — A 
rendezőség nivós műsort áilitoít össze, 
melyet már jövő számunkban közlünk. 
Előadás után vacsora.

A R P S  nagy farsangi mulatsága. 
A rimaszombati polgárikor sportszak
osztálya nagy, műsoros farsangi mulat
sággal fogja meglepni városunk közön
ségét. A vigalmi bizottság már minden 
előkészületet megtett, hogy a mulatság 
az ezidei farsang legkiemelkedőbb ese
ménye legyen. Az eddigi határozatok 
szerint a mulatság február 3 án, szom
baton este kezdődik a „Tátra" szálló 
összes termeiben. Magát a mulatságot 
gondosan összeválogatott, tarka, szóra
koztató műsor előzi meg, melyet annak 
idején részletesen közlünk. Jegyeket elő
vételben ajánlatos előre biztosítani, 
mert az előjelek szerint városunk kö
zönsége azzal fogja honorálni a rende
zőség körültekintő fáradozását, hogy a 
termet zsúfolásig megtöltve, a farsang 
legjobb mulatságává avatja jó hirnevet 
szerzett sportolóink farsangi estélyét.

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

A magyar reálgimnázium segítő- 
egyesülete az ünnepek előtti napokban 
bocsájtotta ki felhívásait tagjaihoz az 
elmaradt tagsági dijak befizetése érde
kében, a nemes szivekhez apellálva, 
hogy önként vállalt tagsági kötelezett
ségeiknek mielőbb eleget tenni szíves
kedjenek, mert az ingyen tankönyvek, 
cipő- és ruhasegélyek teljesen kimerí
tették az egyesület fillérekből össze
gyűjtött pénztárát. A felhívások folytán 
a tagoknak körülbelül 15 — 20%-a ele
get is tett fizetési kötelezettségének, a 
nagy többség azonban (és pedig főkép
ben a jobb anyagi körülmények között 
élők) egyáltalában nem reagált a segitő 
egyesület felszólító leveleire.— Tekint
ve, hogy az egyesületnek súlyos áldo
zatot jelent a felszólító levelek nyom
tatása, megírása és expediálása, s mert 
minden egyes újabb sürgetés költsége 
a segélyezésre valóban rászoruló ma
gyar diákok megrövidítését jelenti, az 
egyesület elnöksége ezúton kéri a hái- 
rálékos tagokat, hogy vállalt kötelezett
ségüknek a nemes cél érdekében mi
előbb eleget tenni szíveskedjenek. — A 
mostani karácsonyi ünnepek alkalmával 
31 jóelőmenetelü, szegénysorsu magyar 
gimnazistát részesített segélyben az 
egyesület és pedig 2594 kor. értékben.

Rádidvásárlók vigyázat!
Az összes világmárkás készülé
kek kaphatók kedvező részlet- 
fizetésre és

1 0 °L -al olcsóbban készpénzért 
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V á m o s s y  Bé l a  Masaryk-tér.
Országos vásár Rimaszécsen. A ri-

maszécsi országos vásár folyó január 
22-én lesz megtartva, ahová mindenféle 
hasznos állat felhajtható.

A Kárpátegyesfilet rimavölgyi osz
tályának alapszabályait jóváhagyta 
az országos hivatal. Közel tizéves kér- 
vényezgetés után végre nyugvópontra 
érkezett a Kárpátegyesület rimavölgyi 
oszt. alapszabály-problémája, amennyi
ben január kilencedikén a posta kikéz- 
besitette a pozsonyi országos hivatal 
237.782/8a/1932. számú végzését, amely- 
Iyel a rimavölgyi osztály elnöksége által 
egy évvel ezelőtt újból beterjesztett és 
az országos hivatal kívánságainak min
denben megfelelően módosított alapsza
bályokat végérvényesen jóváhagyta és 
záradékolta. Ezzel a hivatalos aktussal 
befejeződött a rimavölgyi osztály meg
szervezésének jogi része is, ami a ve
zetőséget uj munkaperiodus megkezdé
sére fogja sarkalni. Tekintettel arra, 
hogy a Kárpátegyesület szervezése alatt 
lévő többi vidéki osztályainak működé
sét a hatóságok szintén alapszabályok
hoz kötik, kívánatos volna, ha az érde
kelt osztályok mielőbb rendeznék ezen 
obiigójukat az országos hivatallal. A ri
mavölgyi osztály elnöksége készséggel 
áll rendelkezésére a társosztályoknak 
és szívesen felajánlja szolgálatait az alap
szabály ügy minden részletére vonatko
zólag.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, január 13-án és 14-én 
a katonaság egyik legveszedelmesebb szolgálata, 
kevés nő vállalja ezen nehéz feladatot, melyet 

Brigitte Helm :

Asszony a tűzben
F.: Theodor Loos, Julius Falkestein.

Csütörtökön, január 18-án izgalmas kalandor 
dráma. Ki a gyilkos ? Lélekzet visszafojtva vár

juk a fejleményeiéi:

Lövés virradatkor

A palesziinai cserkész karácsonyi
üdvözlete. A múlt évi gödöllői cserkész 
világjamboree-n, mint ismeretes, Rima
szombatból is sokan résztvettek és a 
külföldi cserkész-csapatok sok érdekes 
alakjával megismerkedtek, különösen az 
autógrammgyüjtés és csendzselés alkal
mával. Az ötvilágrész minden zegéből- 
zugából összeverődött sok cserkész ked
vesnél - kedvesebb emlékekkel gazda
godva tért haza hazájába s hogy a 
felejthetetlen gödöllői napokat nem fe
lejtették el, bizonysága az a karácsonyi 
üdvözlet, amelyet messze Palesztiniából 
most kapott egy rimaszombati magyar 
cserkészleány, egyik gödöllői autógram- 
ismerősétől, Sabbi Georgeíől, Haiva-ból. 
A palesziinai cserkész angolnyelvü le
velében üdvözölte rimaszombati cser
késztársát a karácsonyi ünnepek alkal
mából és emlékül Betlehemből, Jézus 
születésének helyéről gyűjtött virágokkal 
kedveskedett meleghangú levele mellé.

Az uj tisztviselőtelep lakóinak pa
nasza a vízellátás miatt. A nyári hó
napokban már rendszeressé vált kora 
reggeli és esti vízhiány, most a téli idény 
beálltával szintén rendszeressé lett az 
uj tisztviselőtelep lakásaiban és a reg
geli órákban nemcsak, hogy mosako
dáshoz sincs elegendő viz, hanem gyak
ran előfordul, egész délelőttre megáll a 
vízszolgáltatás és voitak a mostani tél 
folyamán olyan napok is, amikor a hor
ribilis drágán felépített tisztviselői laká
sok tulajdonosai kertjeik havával voitak 
kénytelenek segíteni magukon és a hó
iét használták föl az ebéd elkészítéséhez, 
sőt ivóvíznek is azt vették igen sok 
helyen igénybe. A város vízmüvének 
vezetőségét ezúton kérjük a már elvi
selhetetlenné váló anomáliák megszün
tetésére,

Filmszínház. Folyó hó 13. és 14-én 
az „Asszony a tűzben" cimü német 
nyelvű film kerül színre. Homberg oszt
rák íörzskapiíánynál egy katonabizott
ság kompromittáló iratokat talál. A ka
pitány ártatlannak érzi magát s később 
más név alatt tesz szolgálatot a hadse
regben s egyetlen célja leleplezni a ti
tokzatos kémet, ki a 77 es számot vi
seli. Veszéiyes kalandokba bocsátkozik 
s élete veszélyeztetésével is szilárdan 
teljesiti hivaíását. Főszereplők Brigitte 
Helm, Kari Diebl és Eduard Winterstein.

Folyó hó 18 án a „Lövés virradatkor" 
cimü detektivfilm kerül előadásra, mely 
Harry Jenkins „Hölgy és szmaragd" c. 
szinjátéka nyomán készült. Mülier IV., 
akinek Taft ékszerésznél vizsgálatot 
kellett volna tartania, orgyilkosság ál
dozata lesz. A további események során 
izgalmas jelenetek hajszolják egymást, 
a titokzatos banda újabb gaztetteket 
követ el s nagy hajsza vet véget üzel- 
meiknek. Főszereplők Kari Ludwig Diebl, 
Ery Boss. Th. Loos, Peter Lorre.

Nyomuk veszett a munkásbiztositó 
pénztár betörőinek. Már két hete tart 
a nyomozás a rimaszombati mun
kásbiztositó pénztár betörőinek kézre- 
keritésére, minden eredmény nélkül, a 
mennyiben a rendőrség széles körben 
megindított s kezdőstádiumában bizta
tóan haladó munkája a második hét 
végére teljesen holt pontra jutott. Vala
mennyi eddigi nyom hibásnak bizo
nyult, amint a nyilvántartott kasszafu- 
rók és betörők hirtelen végrehajtott el
lenőrzése sem eredményezett pozitívu
mot. Nincs kizárva, hogy a tökéletes 
helyismerettel lebonyolított betörés tet
teseit nem is a vidéken, hanem idehaza 
Rimaszombatban kell keresni. A rend
őrség mindenesetre nem adott fel min
den reményt és az egyelőre kudarcot 
produkáló nyomozás munkáját sziszte
matikusan tovább folytatja. Itt említjük 
meg, hogy a kerületi munkásbiztositó 
pénztár kára teljes egészében megtérül, 
miután a pénztár tartalma megfelően 
volt bebiztosítva.
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Félévet kapott a rimaszombati Rol- 
nicka-Bank betörője. Beszámoltunk an
nak idején lapunkban arról a furcsa 
fináléju betörésről, amelyet Ridzon József 
rimakokovai szlovák gazda követett el 
október 10-én a rimaszombati Rolnicka- 
Bank üzlethelyiségében. A bankterhek 
súlya alatt görnyedező, nagy családu 
szlovák gazda a negyedévi kamatok ren
dezése alkalmával mindenkor alapos 
terepszemlét végzett a Rolnicka-Bar.k- 
ban s igy a helyzettel megismerkedve 
szánta rá magát arra a könnyelmű ka
landra, hogy minden betörőszerszám és 
szakismeret nélkül eret vág a pénztár
szekrényen s igy könnyít valahogy re
ménytelen anyagi helyzetén. Déli pénz
tárzáráskor elrejtőzött az illemhelyen s 
az irodai alkalmazottak távozásakor szé
pen elővette a titkos helyen őrizni szo
kott bejárati-ajtókulcsot és elsősorban 
is az Íróasztalok fiókjait kutatta át, ab
ban bizva, hogy a Wertheim kasszakul
csait ott fogja megtalálni s akkor zavar
talanul hozzájuthat a páncélszekrény 
gazdag tartalmához. Sikerült is az egyik 
ellenőr másodkulcsát előkotorászni, azzal 
azonban csak az egyik zárja nyilt ki a 
Wertheimnek, úgy hogy a sok időt és 
fáradtságot igénylő „kasszafurást" a 
teljes reménytelenség jegyében abba ke'- 
Iett hagynia. Dühösen távozott a peches 
betörő a bank épületéből, a kapuban 
azonban szembetalálkozott az irodába 
visszasiető egyik banktisztviselővel, aki 
az eléje táruló látványból azonnal kon
statálta a betörés tényét s mert a kifelé 
igyekvő és izgatottan viselkedő szlovák 
atyafi azonnal gyanút ébresztett benne, 
utánaeredt és a járókelők és egy rendőr 
segítségével elfogta. A nyomorával vé
dekező szlovák gazda ellen az állam- 
ügyészség intézkedésére eljárás indult 
s a rimaszombati kerületi bíróság a most 
megtartott főtárgyaláson félévi fogház- 
büntetésre Ítélte. Ridzon megnyugodott 
az Ítéletben és azonnal meg is kezdte 
annak letöltését.

Iskolaavatás rendtörvényes fináléja.
A tizenötéve iskola nélkül álló rimako
kovai Zaklicsnó puszta iskolakötelesei 
részére az állam nemrégiben tanyai is
kolát szervezett, hogy a hegyek között 
lakó telepesek gyermekeit az analfabe
tizmus veszedelmeitől megmentse. Az is
kolaavatás most zajlott le ünnepélyes kül
sőségek között s az iskolaügyi minisz
tériumot Virosztek János igazgató kép
viselte a felavatáson, amely különben 
a környék egyházi és iskolai hatóságai
nak élénk érdeklődését is felköltötte. Az 
érdekelt analfabéták szülei is nagyszám
mal jelentek meg az iskolaavató ünne 
pélyen s már ugylátszott, hogy a prog 
ramm a legnagyobb rendben fog elmúlni, 
amikor egy kellemetlen, nemvárt incidens 
botrányba fullasztotta a hivatalos aktust. 
Virosztek igazgató ugyanis felolvasás 
céljából Trhan János iskolaszéki elnök
nek — akinek lakóházában béreltek 
helyiséget az uj iskola részére — átadta 
a kötelező iskolalátogatásra vonatkozó 
miniszteri rendeletet, amely tudvalevő
leg azt Írja elő, hogy minden hat évét 
betöltött gyermek tartozik rendszeresen 
iskolába járni s a renitens szülőket az 
iskolai hatóságok pénzbüntetéssel is 
szoríthatják az iskolalátogatások pontos 
betartására. A primitív hegyi lakók han
gos kiabálással fogadták a rendelet szö
vegét s egyikük, Marék József nyíltan 
meg is mondotta, hogy Trhan házába 
nem fogják gyermekeiket engedni. Az 
iskolaavatást végül is abba kellett hagyni, 
mert a jelenlévő 70—80 szülő olyan lár
mát csapott, hogy a további tárgyalást 
folytatni nem lehetett. Az iskola szerve
zése ellen fellépő társaság ellen rend
törvényes eljárás indult. Érdekes meg
említeni, hogy ezen a pusztán 15. év óta 
egyetlen egy gyermek sem járt elemi
iskolába.

Zsebtolvajt fogtak a rimaszombati 
országos vásáron. Cserny Mária po- 
lomi parasztasszony a hétfői országos 
vásáron fehérneműre való anyagot ké
szült bevásárolni férjhezmenő leánya 
részére az ezen alkalomra kölcsönkért 
hatszáz koronájából s amint a Masaryk- 
téri piacon a gyolcsossátrak közt forgo
lódott, az egyik piaci árus észrevette, 
hogy egy gyanús kinézésű cigányasszony 
Csengné zsebében kotorász. Figyelmez
tette erre a kelengyét vásárló asszonyt, 
aki ijedten kapott a felső szoknyája 
alatt lévő rejtekzsebben eldugott pénz
tárcájához és meglepetve konstatálta, 
hogy pénze eltűnt. A károsult asszony

az őt figyelmeztető Gyuriancsik Máriá
val együtt utánaeredt a cigányasszony
nak, aki felháborodva tiltakozott minden 
gyanúsítás ellen, mikor azonban az 
591 koronát tartalmazó pénztáfcát meg
találták nála, hirtelen azzal kezdte men
tegetni magát, hogy a bugyellárist a föl
dön találta. Előállították a rendőrségre, 
ahol beismerte, hogy a zsebtolvajlást 
valóban ő követte el. A rendőrségen 
eszközölt kihallgatás alkalmával kide
rült, hogy a léprekerült zsebtolvaj Gu
lyás Mária tornai illetőségű, többszö
rösen büntetett notórius vásári zseb
metszővel azonos. Megindult ellene az 
eljárás.

Felgyújtották a gömörsidi községi 
bíró szénakazlát. Vizkereszt ünnepé
nek estéjén nagy riadalom volt Gömör- 
sid községben, mert ismeretlen tettesek 
felgyújtották Mihály Sándor mihók köz
ségi biró szénakazlát s a tűz a közelben 
rakott többi kazlakat is veszélyeztette. 
A Iángbaborult kazalhoz nemcsak a 
helybeli önkéntes tűzoltóság, hanem úgy
szólván az egész község férfinépe ki
vonult és mielőbb nagyobb baj lehetett 
volna, sikerült lokalizálnak a tüzet s a 
kazal tetemes részét megmenteni. A 
gyujtogatók kézrekeritésére a csendőr
ség megindította a nyomozást.

Csecsemőmagzatot találtak a Poko- 
rágyi-uti vasúti átjáró közeiében. Ked
den reggel hét óra tájban a városba 
igyekvő falusiak a Pokorágyi-kapunál 
szolgálatot teljesítő helypénzszedö fi
gyelmét felhívták egy véres csecsemő- 
hullára, amelyet a vasúti átjárótól mint
egy kétszáz méternyire az árokban talál
tak meg az alsópokorágyi asszonyok. A 
parányi hulla 5—6 hónapos fiumagzaté 
volt, és a leletig vezető vérnyomokból 
következtetve, az anya Pokorágyról Ri
maszombatba jövet vetélte el gyermekét 
és hagyta az árokban. A nyomozás folyik.

Százesztendős rossznapok.
Ősrégi hagyományok őrzik az úgyne

vezett rossznapokat. Az igaz, hogy mai 
életviszonyaink között úgyszólván min
den napunk rossz, jó napunk alig akad 
néha-néha, de ezt el kell felejtenünk s 
nehogy valaki feljegyezze!...

Az ősrégi hagyományok alapján meg
jelölt „rossz napok" azonban nem a min
dennapi életből adódtak. Mindig vala 
milyen katasztrófa dátumából keletkez
hettek.

A hagyomány szerint az úgynevezett 
rossznapon nem szabad semmiféle mun
kába kezdeni, mert az szerencsétlensé
get okoz és veszedelmet hoz.

Esküdni, keresztelni, disznót ölni, ke
nyeret sütni, meszeini, szénát, sarjut 
kaszálni, boltban vásárolni nem szabad.

Most a 1934-ik újév elérkeztével ér
dekes lesz ezeket a babonás rossz na- 
kat felsorolni, melyeket egy ősrégi fel
jegyzés a következőképpen őriz : Január: 
nincs rossz napja. Február: 11., 16., 17., 
18. Március : 1., 6., 16., 19. Április: 11., 
30. Május: 7., 15., 17., 29. Junius: 6.,
10., 20. Julius : 5., 16., 17. Augusztus : 1.,
8., 19., 20. Szeptember: 8, 26., 30. Ok
tóber: 16., 31. November: 16, 17., 22., 
30. December: 6., 7., 11. (Úgy látszik 
a legrosszabb nap a hónap 16-ika...)

S P O R T .
A RPS vezetősége ezúton is értesíti 

összes tagjait, hogy január hó 1-ével 
uj tagsági igazolványokat bocsájtott ki, 
amelyben a tagsági díj lefizetése ha- 
vonkint az egyesület bélyegzőjével lesz 
igazolva. Mindenféle kedvezmény csakis 
az uj igazolványok ellenében vehető 
igénybe, amennyiben a mindenkori folyó 
hónap bélyege az igazolványba be van 
ragasztva. Az összes régi igazolványok 
érvénytelenek és semmiféle kedvez
ményre nem jogosítanak. Az uj igazol
ványok Brünner Sándor egyesületi fő
titkárnál kaphatók.

A RME pingpong versenye. A RME
fiatal tagokból összeállított ping-pong 
csapata nem birt a nagy rutinnal ren
delkező losonciakkal s igy 9 : 0  arányú 
vereséget szenvedett. A SPORT kávé
házban megtartott versenyt szépszámú 
közönség nézte végig.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Rábe ly  Károly laptulajdonos.

Tanfolyamot
tartok pulower, mellény, sál, keztyü 
és mindennemű kötött és horgolt 
dcrlgok készítéséből. — A tanfolyam 
tartama háromszor hetenkint 2 óra. 
— Tanítási dij személvenkint Kő 40. 
Jelentkezés: URBÁNYI  EDI TH
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100°/o biztosíték, 20% biztos jövedelem. 

Jelige : Biztos.

Táncestélyeket és egyéb mulatságokat 
rendező egyesületek figyelmébe.

A Kereskedelmi Testület, a Masaryk-téren a vá
ros legfrekventáltabb helyén levő összes ka
szinó termeit büffettel és egyéb helyiségeivel 
mulatságok, táncestélyek és társadalmi össze
jövetelek céljaira mérsékelt árak mellett rendel

kezésre bocsájtja. — Érdeklődni leh e t: 
a Kereskedelmi Testület Elnökségénél.

Irodahelyiség
részére vagy garzon-lakásnak
alkalmas, egymásba nyiló három 
főutcai szoba Gömöri-utczában 
(Kopeczky - féle házban) kiadó 

Bővebb felvilágosítást a ház- 
tulajdonosnál.

Elsőrendű

g t -  sziléziai lengyel szén
megrendelhető BRAUN JENŐ vaskereskedőnél.

Eladják Zeherjei Úrbéresek 88. számú

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

Úrbéresek Elnöke Zeherjén.
.. ....................................... Ili llllllll—l

Értesítés.
Tisztelettel közlöm, hogy

cip ész mü hel y emet
lakásomba : Szijjártő-utca 85 szám alá 
(Jánosi-utca sarok) helyeztem át. 

Továbbra is szives pártfogást kér
MAROS KÁROLY 

Cipész.
SBE

es sz ő r m é ié
n agy  választékban

Kovács-Áruházban.

A U T Ó K ,  m otorkerékpárok, 
tra k to r o k , b e n z in m o to r o k
legjobb és legolcsóbb javítóműhelye : a

„Central garage“
Tornaiján (Rozsnyói-ut 212-213.)
A generál-javítást, hengerfurást, világítás za
varok stb. javítását kizárólag ott végeztesse!
100%-os m e g e l é g e d é s  garantálva.

Kétszobás épület
eladó jutányos áron Újváros-utca 23. 

szám alatt.

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

A nagyérdemű hölgyközönség szives 
támogatását kérve,fmaradtam tisztelettel

Üzletvezető: Platzner Igoné.
■i i  ■ ■■ ii

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.

Tér ni os üvegek,
betegápolási cikkek,
gummitermofórok

mélyen leszállított árban kapha
tók a

BOKOR-drogeriéban.
Értesítem igen tisztelt vevői

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

Egy háromszobás lakás
fürdőszobával azonnal kiadó. Bő
vebb felvilágosítást ad Póczos.

Eladó
Ferenczy-utca 10. szám alatti házban 
egy szalon-garnitúra, egy nagy álló 

tükör, egy kihuzós ebédlő asztal.

K é t s z o b á s  la k á s
fürdőszobával kiadó, ugyanott egy príma 
rövid kereszthuros zongora bérbe adó.

— Bővebbet a kiadóban. —

Árverési hirdetmény.
A Bihovce-i (balogfali) volt úr

béresek és telkes gazdák a blhov- 
cei községi elöljáró helyiségében 
1934. február 4-én délután 3 
órakor megtartandó nyilvános szó
beli és Írásbeli árverés utján elad
ják saját erdejükből kb. 400 méter 
cser, bükk, tölgy

tűz i f á t
az erdőben a tőkén. Kikiáltási azaz 
becslési ár 4.000 Ke. Bánatpénz 
1.000 Ké. Kiszállítási határidő 1934. 
december 31-ig bezárólag. Utóaján
latok nem fogadtatnak el. Részle
tes árverési feltételek a Rim. So- 
bota-i járási hivatal erdészeti osz
tályában és KrSnavy Antal urb. 
biztosnál Hodejov községben meg
tekinthetők.

Hodejov, 1934. január 10 én.
Krsfíavy Antal s. k.

urb. biztos.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a „Gömör" 
kávéház, étterem s szállodából

Rím. Sobola, Rózsa-u. 4 . sz. alá helyeztem át üzletemet,
ahol tovább vezetem kávéház, étterem s szállodámat.— A modern kor igé
nyeinek megfelelően átalakított uj üzletemet folyó hó január 6-án, szom
baton este nyitottam meg. — Amidőn a n. é. közönség szives további 
pártfogását kérem vagyok teljes tisztelettel:

K O H N  J E N Ő
a volt „Gömör" tulajdonosa.

Rimaszombat, 1934 Nyomatott R á b ely  K ároly könyvnyomdájában, (Masaryk-tér 9. szám.)


