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A szegények téli segélyezése.
I r t a :  M Á R K U S  L Á S Z L Ó .

Nincs ennél aktuálisabb téma.! 
N'ncs ennél fontosabb ügy. Azért 

- iglalkozunk vele cikksorozatok
ban. Hátha megoldódna ez a súlyos 
és mindig itt settenkedő, a nyo
munkban kisértő, társadalmunk 
testét parázsként égető probléma.

A helyzet ismeretes. Mindannyian 
u; juk, hogy a gazdasági világ- 
le zis következtében beállott óriási 
munkanélküliség nyomán fellépő 
vomor folyama már-már kicsa- 
>ban medréből s azzal fenyeget,

\ gy az annak következményeként 
u-rmészetszerüleg előálló szörnyű 
eiégületlenség elönti és elpusztítja 
ezt a nyomorúságok dacára is éle
tet jelentő egész világot.

jól tudjuk, hogy a nyomort, a 
mindent felfordulással fenyegető Ín
séget az államoknak kellene orvo- 
s ni, ezeknek kellene elsősorban 
az állampolgárok jólétét előmozdi- 
mni és biztosítani, tehát az államok
ig  lenne elsősorban eminens fel 
adata az Ínség, a nyomor, a sze- 

nység, a munkanélküliség meg
szüntetése.

Ezt a kötelességszerü fontos fel- 
datot az elszegényült, elkolduso- 
dott államok azonban nem tüd

ői teljesíteni, legalább is nem úgy, 
bban a mértékben, amint kellene 
ily körülmények között a szegé- 
ek istápolását, a nyomor enyhi- 

.• ének fontos feladatát a hatósá- 
k utján a társadalomra háritják 

a szegényekről gondoskodás 
lét a társadalom vállára rakják. 

És a megértő társadalom vál- 
ja is ezt a feladatot. Gondosko- 

ik is a szegények téli ellátásáról. 
Így van ez nálunk Rimaszom- 

; atban is, ahol a segélyezés mun
káját az úgynevezett szociális bi- 

ttság végzi és illetve irányítja.
E mellett a város évenként fel

éit ja a népkonyhát, hol mintegy 
élezer ember jut a téli hónapok
on ebédre meleg ételhez.
A szociális bizottság által veze- 
t segélyezés munkája azonban 

uiajdonképpen csak az erre rá
szorultaknak liszttel, burgonyával, 
abbal, lencsével stb. természetben 

orténő hetenkénti ellátására szo
rítkozik.

Ez az ellátás a rendelkezésre 
álló adományösszegek csekélysége 

iytán kielégítőnek is alig mond
ható, ideálisnak pedig egyáltalán 
nem tekinthető.

Véleményünk szerint a szegé
nyek téli ellátásának ügyét úgy 
kellene megoldani, hogy az adott 
viszonyok mellett lehetőleg teljesen 
kielégítően nyerjen minden rászo
rult téli élelmezést s ne legyen Ri
maszombatban éhségtől szenvedő

ember, vagy amiatt korgó emberi 
gyomor.

Ezért a szegények téli ellátása, 
segélyezése a jövőben összponto- 
sittassék, és pedig a népkonyha 
kezében. Legyen meg, alakuljon 
meg évről-évre a szociális bizott
ság is, de ennek a munkája tulaj' 
donképen és kizárólag csak a tár
sadalmi akció vezetésére irányul
jon. Abból álljon, hogy: a pénz és 
természetbeni adományokat helye
sen és rendszeresen összegyűjtse, 
azokat a népkonyhának átszolgál
tassa és ott tagjai által felváltva 
az ügyeletet ellássa.

Ilyen módon a városi népkony
hának módjában lehetne az összes 
jogosan rászorult szegényeket na
ponta meleg étellel ellátni, esetleg 
egészen a tavaszi munkaidő beáll
táig, ami mindenesetre helyesebb, 
célravezetőbb módja az istápolás- 
nak, mint a csekélyke nyers élelmi 
cikkekkel való olykor-olykori el
látás.

Ellenvetésül esetleg azt mond
hatnák erre vonatkozólag, hogy 
igen ám, de vannak olyanok, akik 
a népkonyhát nem veszik szívesen 
igénybe, merő szégyenkezésből. — 
Hát, kérem, ez csak álszégyen! 
Szeretném én azt az éhes embert 
látni, aki abban válogatna, hol és 
kitől is kap ételt, korgó, üres gyom
rának megtöltésére, éhségének le
csillapítására! Aki ebben szégyent 
ismer, az igazában nem is éhes!

A gondolat mindenesetre adva 
van. Tessék az arra illetékeseknek 
ezt fontolóra venni s jövőre a sze
gények téli segélyezésének kérdé
sét aszerint megoldani, mert erős, 
igaz meggyőződésünk, hogy ezt a 
fontos ügyet csak az előadott mó
don, az ellátásnak a városi nép
konyha kezében való összpontosí
tásával lehet közmegnyugvásra és 
célszerűen elintézni.

*

A szociális bizottság eheti ülésén a 
folyó ügyek elintézése után megbeszé
lés történt a február 11-iki szegényna
pon megrendezendő társadalmi össze
jövetel előkészületeiről. A szükebbkörü 
bizottság erre vonatkozó referádáját 
örömmel vették tudomásul, de különö
sen igaz, nagy örömet keltett, hogy en
nek a jótékonyság jegyében létesülő 
társadalmi összejövetelnek megrendezé
sébe, élükön Samarjay Jánosné, a Rima
szombat és Vidéke Nőegyesület nemes- 
szivü elnöknőjével, bekapcsolódnak a 
Hanesz Emilné vezetése alatt álló Zsi- 
vena s a többi nőegyletek és leánykö
rök is, ami a sikert előre biztosítja. A 
városban folyó adománygyűjtésről is 
szó esett a bizottságban és sajnálattal 
vétetett tudomásul, hogy egyesek nem 
vagyoni viszonyaiknak megfelelő módon 
adakoztak.

Szaporialfl-e a város jdvelolmo?
Városunk is úgy van, mint a legtöbb 

város, hogy a jövedelmei nem elegen
dők a költségvetési tételek befedésére. 
Pótadóval kell azokat fedezni, még pe
dig nem is kis százalékkal. Felül van 
az a száz százalékon jóval, közelebb van 
a kétszázhoz, ha még el nem érte a két
százat.

Valamikor voltak olyan városok is, 
amelyek a pótadót nem ismerték, sőt 
polgáraiknak fa és efféle deputátum járt 
birtokarány szerint. Talán még most is 
akadnak ilyen jómódú városok, ha nem 
itt, hát valahol az Alföldön. De az tény, 
hogy a legtöbb város erősen megsíny
lette az újabb idők nehéz gazdasági vi
szonyait.

Hiába van a városnak sok vagyona, 
fekvősége, azokból nem tud annyi jöve
delmet összehozni, hogy kiadásait fe
dezni bírja. Így van a mi városunk is.

Itt is sok szép birtoka, fekvősége van 
a városnak, még sem tud megélni azok 
jövedelméből.

Pedig ha egy kissé utánagondolunk, 
úgy találjuk, hogy lenne itt olyan fek- 
vőség, aminek a jövedelmét jelentéke
nyen szaporíthatnák, ha másképen bán
nának vele, mint ahogy azt úgy hagyo- 
mányszerüleg teszik.

Ott van például a legelőnek hagyott, 
erősen kiritkitott eidőrész a városi tég
lagyártól a tamásfaiusi határig. Ezen a 
körülbelül 150 holdnyi területen alig 
van fa, egy-két csipke, vagy galagonya 
bokor teng-leng rajta. De hát legelőnek 
van hagyva, főleg tinók és más fiatal 
szarvasmarhák gulyája részére. Azok ott 
is tanyáznak tavasztól őszig és nincs 
rossz dolguk a nagy legelőn. Úgy tud
juk, hogy a gulya állatai két birtokos
hoz tartoznak.

A százötven hold erdei legelő jövedel
mez a városnak 3000 koronát.

Hát egy legelőtől ez is tisztességes 
jövedelem? De hát okvetlenül legelőnek 
keli-e lennie annak a területnek? Azért 
mert régen is legelő volt, mikor még 
három-négyszáz éves tölgyfák árnyékol
ták ezt a területet?...

Akkor nagyon szép volt az öreg erdő 
és idilikus volt a tehéncsordát látni a 
hatalmas vén tölgyek alatt, vagy a pom
pás fehérnyirf k oldalán.

Azóta nem ide járnak a város tehenei, 
elvitték őket a szabadkai rétre. Itt pedig 
rideg gulyát létesítettek fiatal állatok le 
geltetésére.

De azt a 150 holdas szép területet 
talán jövedelmezőbben is kilehetne hasz
nálni. Ezen már alig van fa s azért neki 
lehetne ereszteni az ekét is némi elő 
készítéssel. Ezt a százötven holdas szép 
darabot, amely egy völgytől eltekintve 
egyenletes, sik terület, vagy felosztva, 
vagy esetleg egy darabban bérbe lehetne 
adni mint szántóföldet is. Ilyen módon 
hozhatna 50,000 korona jövedelmet is.

Ez a jövedelem pedig nagyon ráférne 
a pótadók terhe alatt nyögő városra, 
amely alig bírja a kiadásait mivel fedezni. 
Pedig ott vannak a fekvőségei. És ott 
ez a szép darab volt erdő-legelő is, ami 
most igen keveset jövedelmez.

Tessék ezen gondolkozni és megfon
tolás után megvalósítani. Tizenötször 
annyi jövedelmet hozhat, mint a mostani 
állapotában. Megvalósítása nem kerül 
sokba, csak egy kis gondba és utána- 
nézésbe. Ez pedig kikerül még azokból, 
akik a város dolgáit intézik. Egy félig 
kopár nem termő területet jól termővé 
lehet átalakítani. Az átalakítás jelenté
kenyen megszaporitja a város jövedelem- 
forrásait.

A tinólegelőről sem lesz nehéz gon
doskodni, ha már arra föltétlenül szük
ség van. Akad még a városnak más olyan 
erdei területe, amely most nem alkal
mas termő területnek. Ott is jó lesz a 
kevés hasznot hajtó rideg gulya legelő
jének. Váth.

H o n  néz II  a tisztviselői fizetés- 
leszállítása a ly a M a i la i i?

A Törvények és Rendeletek Tá
rában megjelent a személyügyi meg- 
takariásokról szóló szükségrendelet, 
mely január 1-től életbelépett.

Az aktív szolgálatot teljesítő ál
lami tisztviselők fizetésredukciója 
a nyugdíjalaphoz igazodik. A múlt 
éven 9000 koronától 10800 koro
náig 3 százalékos, 10800 koronától 
12000 koronáig 5 százalékos, 12000 
koronától 14400 koronáig 8 száza
lékos, ennél magasabb nyugdíj
alappal bíró fizetésnél pedig 10 
százalékos volt a redukció. Az uj 
szükségrendelet értelmében ehhez 
a fizetésleszállitáshoz újabb 4 szá
zalékos levonás jön.

1934-ben tehát a fizetésredukció 
az aktív tisztviselőknél a követke
zőképen oszlik meg :

7200 koronáig . . 2 százalék
7200-tól 9000-ig. 4 százalék 
9000-től 10800-ig. 7 

10800-tól 12600-ig. 9 
12600-tól 14000-ig. 12 
14000-en felül . . 14 „
A nyugdíjasoknál és a tisztvise

lők hátramaradottjainál a nyugdij- 
leszállitás 1934-ben a következő- 
képen alakul k i :

6000 koronáig . . 2 százalék
6000-től 90Ó0-ig. 4 
9000 tői 12600-ig. 9 

12600-tól 14400-ig. 12 
14400-tól 33600-ig. 14 
33600-tól 49800-ig. 16 
49800-on felül . . 19 „
A nyugdijleszállitás alapját a 

gyermekpótlék, a nevelési pótlék 
nélküli nyugdijiiletmény képezi. A 
nyugdijleszállitás nem vonatkozik 
az 1875-ben vagy később született 
nyugdíjasokra, akiknek nyugdijil- 
letményét annak idején már ren
dezték.

A lelkészek nyugdijilíetményét, 
valamint a kongruát is újabb 4 
százalékkal leszállítják. A kongruá- 
nál a levonás következőkép oszlik 
meg: 7200 koronáig 2 százalék, 
7200-tól 9000-ig 4 százalék. A le
vonás egészen 14 százalékig emel
kedik. A lelkészi nyugdijakat a 
következőkép redukálják : 6000 ko
ronáig 2 százalék, 6000-től 9000-ig 
4 százalék. A leszállítás 14 száza
lékig emelkedik.

A külföldön élő nyugdíjasok 
nyugdijilíetményét 24000 koronáig 
terjedő nyugdíjnál 25 százalékkal 
redukálják. Eddig 10 százalék volt
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a redukció. 24000 koronán felüli 
nyugdíjnál a leszállítás 50 száza
lék lesz. Eddig 15 százalékot tett 
ki a nyugaijleszállitás.

A rendelet kimondja, hogy a- 
mennyiben a nyugdíjas mellékjöve
delemmel rendelkezik, úgy a nyug
dijat azzal az összeggel redukálják, 
amennyire a mellékjövedelem a 
nyugdijat túlhaladja. A leszállítás 
azonban a nyugdijilletmény felét 
túl nem haladhatja és az együttes 
jövedelem összege maximum 24000 
korona lehet csak.

A működési pótlékot 40 száza
lékkal redukálják. A leszállítás 50 
százalékot tesz ki, ha mindkét há
zasfél állami szolgálatban áll és ha 
házasságot a rendelet életbelépte 
után kötöttek.

A S T R E D Ó
helybeli vezetőségének figyelmét a lég-j 
nagyobb szeretettel felhívjuk arra, hogy 
az egész világ rádiótársasága azon töri 
a fejét, hogy miképpen lehetne kettős | 
műsort adni.

Kitűnő üzleiet csinálhatna az itteni 
vezetőség, ha meghívná a világ rádió
társaságait hozzánk Rimaszombatba min 
den áldott este az itteni rádiók meg
hallgatására.

Mert itt állandóan kettős műsor van. 
Egyszerre. Az egyik műsort adja Tokió
tól Chikágóig minden hullámhossz. A 
másikat adja a helybeli villamos telep.

És ne tessék gondolni, hogy a máso
dik nem változatos. Sőt. Egyszer moll 
másszor dúr. — Egyszer egyes hang
szer, másszor symphónia.

És ne tessék gondolni, hogy ez nem 
vált ki leiki izgalmat. Sőt. Majd meg
pukkad az ember a lelki gyönyörűségtől.

Ha a helybeli vezetőségnek nem len
ne üzleti érzéke, hogy erre pátenst kér
jen és eladja a rádiótársaságoknak, 
megpróbáljuk az igazgatóság figyelmét 
erre fehivni. Szévér.

Kérelem az előfizetőkhöz.
A kiadóhivatal január elsejével eljut

tatta az előfizetőkhöz a háíráiéki kimu
tatásokat, ennek ellenére igen sokan 
mind a mai napig nem egyenlítették ki 
tartozásukat. Hogy a lap expediálása 
továbbra is zavartalanul történhessen, 
a kiadóhivatal ezúton ismételten felkéri 
azokat az előfizetőket, akik hátralékai
kat még nem rendezték, hogy a terhük

re kimutatott összeget legkésőbb január 
31-ig befizetni szíveskedjenek, mert ezen 
határidő elteltével a hátrálékokat postai 
megbízással fogjuk beszedetni a kése
delmes előfizetők költségére.

A statisztika,
azt mondják, tudomány. Nem vonom két
ségbe, mert valóban tudás kell, a többek 
között annak a kiszámítására, hogy egy 
36 éves ember életéből 11 ével és 8 hó
napot alszik, 9 évei és 10 hónapot dől 
gozik, 5 évet 1 hónapot szórakozik, 3 
évei 5 hónapot a test táplálkozására 
fordít, 3 évet utazgat, 2 évei betegeske
dik és 1 évet mosdással, öltözködéssel 
tölt el. Csak óit sántíthat egy kissé eb
ben a statisztika, hogy nem mindenütt 
élnek oly gondtalanul az emberek, hogy 
életüknek javarészét nyugodtan átalud- 
hatják. Itt nálunk, a gondok földjén lég 
alább is nem.

Tudomány azt is kiszámítani, hogy 
egy 50 évet élt aggszűz összesen 56973- 
szor sóhajt, mig egy hasonkoru férjes 
nő e mélylégzési műveletet csak 17311 
szer végzi. Kétség azonban itt meg a 
sóhajok őszinteségéhez férhet.

Statisztika igazolja, hogy az angol 
nők lába az évszázadok folyamán átlag 
mindig szélesebb és hosszabb lesz. 
Kérdés: hová fog fejlődni e nagylábuság 
évezredek múltán ?

Ugyancsak c tudomány bizonyítja, 
hogy a férfiak 89 százaléka nőbarát és 
csak 11 per centje érez ellenszenvei a 
gyöngédebb nemmel szemben, mig a nők 
közül csak 7 percent a férfigyülölő. H m ! 
Itt mindeneseire szerepet játszik a kor és 
miegymás is. Úgy gondolom,

Dehát, a statisztika: statisztika. Ezzel 
a rémséges nagy tudománnyal már nem
csak azt tudják kiszámítani a bölcsek, 
hogy ez igazságkeresésnél milyen nyel
vet lehet ennek vagy annak a szegény 
halandónak használni, hanem nagynehe- 
zen bár, de még azt is kitndiák számí
tani és mutatni, hogy nálunk Bátyiban a 
lakosságnak csak 47'95°/0 magyar. Úgy 
bizony! Ez azután teszi, ez azután tudo
mány, sőt: művészet. Ojjé! Nem olyan 
egyszerű edd össze, vond ki, oszd el, 
szorozd meg művelet az. Nem ám ! Csal 
hatatlan! Kételkedik valaki talán benne? 
Mit, hogy nem hisz a statisztikában ?

Tessék utána számítani!

Skí, ródli nagy 
választékban
ás legolcsóbban

KERCSIK-nél.

r

Előléptetések. A Rimám urány- Salgó
tarjáni Vasmű Részvénytársaság vezér- 
igazgatósága Horváth Béla főerdőmér- 
nököt erdőfelügyelővé, Jelimann Emil 
erdőmérnököt pedig főerdőmérnökké 
nevezte ki.

Á Rimaszombat-Tamásfali Evang. 
Leánykör február hó 4 én tartja ünne
pélyes keretek között megalakulásának 
10 éves fordulóját délután 5 órai kez
dettel a Járási lpartársulaí székhazában. 
Részletes programmot a jövő számban 
közlünk.

A Rimaszombati Magyar Dalegyle!
február 4 én tarija szokásos nagy hang 
versenyét. — A rendezőségnek sikerült 
Tanka Jenőt, a Losonczi Magyar Dal 
egylet közkedvelt szólistáját vendégsze
replésre megnyerni, aki a műsoron két 
számma! fog szerepelni. Zongorán Tanka 
Jenöné fogja kisérni. — Ezúton is fel 
hívjuk a dalkedveiő közönség figyelmét 
a hangversenyre, mely programjával 
méltóan illeszkedik az eddigi nívós 
hangversenyek sorába. Meghívókat nem 
küld szét a sendezőség. — Jegyek már 
elővételben kaphatók Pecsök Lajos ke
reskedésében 10 és 6 koronás árban. 
Az előadást vacsora követi, melyre elő
jegyezni lehet ugyanott és a Polgárikör 
házfelügyelőjénél.

A Kereskedelmi Testület és Keres
kedelmi Alkalmazottak egyesületének
f. hó 27-iki álarcos jelmezbáljára nagy
ban folynak az előkészületek. A nagy
számú és figyelmes rendezőség buzgón 
tevékenykedik a bál sikere érdekében 
és szeretettel várja meghívott báli kö
zönségét. — Külön szenzációt és í át vá
ny osságot fog jelenteni a báliterem 
teljesen újszerű és a világítási techni
kának vívmányait igénybe vevő feldi- 
sziiése és pazar kivilágítása, melynek 
munkáját Bodnár Géza vezetése alatt 
külön bizottság intézi. A bálon jazz és 
cigányzenekar muzsikál A zenés jelme
zes felvonulás este fél 10 órakor veszi 
kezdelét.

Halálozások. Özv. Gömöry Andrásáé 
szül. Maczkó Mária 76 éves korában 
Ujvásáron folyó hó 12-én hosszas szen
vedés után meghalt. A munkáséletü el
hunyt temetése nagy részvét mellett f. 
hó 14-én ment véebe. Az elhalt örök 
pihenésre tértével Gömöry Béia ujvásári 
ig. tanító és neje szül. Obediár Etelka 
szeretett édes anyját illetve anyósát, 
Gömöry Lenke pedig kedves nagyanyját 
gyászolja.

Foiyó hó 15-én elhunyt hosszas és 
kínos szenvedés után Polhorán (Erdő
köz) Blumentha! Mórné sziii. Feller 
Mária 62 éves korában. Az elhunyt hűlt 
tetemeit a breznóbányai izr. sirkertbe 
kisérték az egész környék óriási rész

vétele mellett. Halála férjén kívül hat 
fiát és három leányát, valamint nagy
számú rokonságát borította gyászba. A 
koporsónál Singer Rezső rimaszombati 
főrabbi mondott szívbe markoló beszé
det. Megható volt Polhora község ősla
kosságának részvétnyilváiiülása, amidőn 
a gyászmenetet a község határáig bú
csúztató énekkel kisérte.

Svehla István nyugalmazott evangéli
kus leikész életének 75 évében Loson
con január 14-én elhunyt. Temetése a 
gyász és részvét impozáns megnyilvá
nulása mellett 16-án délután ment vég
be a losonczi ág. evangélikus templom
ból, ahonnan a rokonok, barátok és a 
hívek nagy tömege kisérte az Ur szőlő
jének hűséges őrzőjét utolsó útjára. A 
megboldogultban Svehla István rima- 
murányi erdőmérnök édesatyját gyá
szolja.

Vámossy Sándor, a lugosi áll. tanító
képző mintakéríésze e hó 9 én 67 éves 
korában rövid szenvedés után a temes
vári állami klinikán váratlanul elhunyt. 
Temetése e hó 10-én a klinikáról történt.

Jankovics Miháiyné szül. Fiikő Zsu
zsanna 72 éves korában Rimatamásfa- 
lán folyó hó 12 én elhalt.

Özv. Baskovszky Jánosné szül. Paszk 
Katalin életének 70-ik évében Rima
szombatban f. hó 17-én elhalálozott.

A Kazinczy Könyvbarátok könyvií- 
letményei 1933-ra, A Kazincy Könyv
barátok rimaszombati hivei részére a 
jövő hét folyamán kézbesítik ki a rend
kívül értékes magyar munkákból össze
válogatott múlt évi könyvilieíményeket, 
amelyek a belső értéktől eltekintve, 
nyomda és könyvkötési szempontból is 
eseményt jelentenek. A könyvek szét
osztása alkalmával a Kazinczy Könyv
kiadó külön is felkéri előfizetőit, hogy 
a hátralékos tagdijaikat minden tag kul
turális kötelességének tartsa a kézbesí
tőnek kiegyenlíteni, meri a vállalat iro
dalmi programját máskép megvalósítani 
nem lehetséges. A magyar könyv lelkes 
barátai bizonyára meg fogják érteni, 
hogy a mai körülmények között kétsze
resen fontos valami a magyar írók 
könyveinek piacra hozása, már pedig 
ez az anyagi bázis megteremtése nélkül 
el sem képzelhető és minden hátralékos 
korona ennek a nemzeti missziónak 
amúgy is göröngyös útját neheziíi és 
akadályozza. A Kazinczy Könyvkiadó a 
magyar irodalom vérbeli barátainak szö
vetségét teremtette meg a könyvbarátok. 
összehozásával, bízva hisszük, hogy ez 
a tábor lelkesedésével arányban az 
anyagi áldozatkészség terén is meg fogja 
tenni kötelességét és előfizetési dijait, 
a vállalat jövője érdekében sürgősen 
rendezni fogja.

Uj asszony érkezése elé.
Lelkendezve üdvözöllek és lábadhoz rózsát szórok, 
mindig mosolygó fekete kis tündérem !
Legjobbkor érkeztél, mert a közöny már megmarkolt 
és egykor forró ereimben hülni kezd a vérem.
Unom a sok hazugságot, útáiom a hancúrozást ; 
valahogyan lefogyott a szürke mindegy karja, 
nem kell a fájdalom, nem kell az utcalány, 
kizökkent szivemet a múltnak mérge marja.
Pihenésre vágyom, messzi az emlék árnyától, 
távol minden szerelemtől és minden asszonytól, 
csöndes magányba vágyom zajos élet helyett 
a szerelmet sugárzó vöröses alkonybői.
De hiába minden akarat, minden törekvés, 
becsületes szándék és sok derék gondolat, 
megérkeztél Te, fekete szemek szépséges asszonya 
és kezd visszatekeredni a kibontott gombolyag.
Már nem kell a pihenés, nem kell a csend !
Nem teszek még pontot életem delére, 
mert fénylő két szemedben ott ragyog biztatón 
az élet soha ki nem alvó apró örökmécse.

Balta Sándor.

Liszt Ferencz szerelme.
— Liszt és D’Agoult grófnő levelezése. — 

Irta: Haraszti Emil.
A romantika legviharosabb szerelme, 

a dandyzmus legszenzációsabb botránya, 
az a mindent elscdró szenvedély, mely 
az ismeretlenségből jött titokzatos, fiatal 
magyar művész karjaiba dobta a fran
cia grófnőt, a szalónok elmés hősnőjét, 
a kiváló Írónőt, a hű feleséget és csa
ládanyát, aki tisztességgel viselte élete 
keresztjét : Liszt Ferencz és D’Agoult 
grófnő viszonya. Végső kihangzásában 
nem zendit fel oly vérző melódiákat a 
sebzett lélek mélyéről, mint Musset és 
George Sand drámája, vagy Chopin 
őnemésztő vívódása. De ez a szerelem j

is tiz esztendős küzdelem egymásért és 
egymással. A mámor perzselő heve so
kára enged tikkasztó forróságábói. Az 
első láz csakhamar újra felszökik és az 
elszakadt szeretők olthatatlan vágytól 
lángoló vallomásaival rohan a delizsánc- 
posta sok ezer kilométeres távolságokon 
át. Váltakozó hevességgel tart a harc 
egy évtizeden. Végre a nő szakit, mi
előtt még mind a kettőjük lelke tönkre 
zúzva kerülne ki a tragédiából (1844). 
Az utórezgések már konvencionális gesz
tusok. Csakhamar szürke közömbösség
be fúlnak, végre nyomtalanul elenyész
nek. Egymást feledve Európa két váro
sában két idegen ember él, akiknek 
szive még nemrég torkukban dobogott, 
ha egymásra gondoltak.

Nem ismertük Liszt és D’Agouií gróf 
nő szerelmének titkait. A férfi mind
végig premier pian-ban áll előttünk. 
Alakja hősi pózban, a dicsőség fény
sugarától borítva, könnyen keresve és 
találva vigasztalást. Az asszony háttér
ben maradt, megtört szive nem tudja 
többé kiheverni a halálos csapást. Mint
ha lelki egyensúlya is megbillenne. Ez 
a szerelem volt életének egyetlen és 
igazi szenvedélye. Bizonyság reá Nelide 
cimü regénye, melynek fájdalmas sorai
ban a szakitás sebe sajog.

D’Agoult grófnő eltűnik Liszt életéből 
és megkezdi vezeklését. Valóságos rá
galomhadjárat indul meg ellene, sziiója 
a szerencsés vetélytársnő, Sayn-Witt- 
genstein hercegnő, aki nem tudja meg
bocsátani, hogy Liszt ő elölte is sze
relhetett valakit. D’Agoult grófnő ellen
szenves, szinte gyűlöletes színben sze
repel a közvélemény előtt. Megbocsáta
nak Georges Sandnak, aki bőkezűen 
osztogatta kegyeit Jules Sandeu tói De- 
lacroix-ig, az útjába vetődőknek és 
végzete lett Musset-nek és Chopin-nek, 
mert tehetségesebb Írónő. De D’Agoult 
grófnőt összeférhetlen jellemnek, kibír
hatatlan hiszterikának tüntetik fel. Fel 
dúlta Liszt életét, megakadályozza mü 
vészete kibontakozásában, az alkotás
ban. Liszt csak önfentartási ösztönét 
követte, mikor elmenekült az ezernyi 
szeszély és kínzó gyötrés elől.

Lina Ratnann, a hercegnőtől sugallt 
Liszt-életrajz szerzője, erősen eltorzítja 
D’Agoult grófnő képét, s az arc ebben 
a rajzban marad előttünk. Liszt panasz
kodik ugyan, de lovagiasan viselkedik 
mindvégig. Kései öregségében, teljesen 
a hercegnő hatalmában nem tudja meg
védeni elhunyt kedvesét, akinek nagy

szerű tulajdonságait már régen elfelej
tette. Még a hamuja sem maradt meg 
az izzó zsarátnoknak lelkében. Majd 
Liszt is behunyta szemét. Egyedül Wag
ner Kozima maradt a harctéren, akinek 
épen elég gondot adott a wagneri im
perializmus megalapozása, megszerve
zése és fenntartása, semhogy olyan ki
csinyességekkel vesződhetnék, — mint 
anyja emléke. Atyjával sem törődött 
sokat, nem várhatjuk, hogy halott any
jára gondoljon. A rosszakarat még Ko
zima viselkedését is D’Agoult grófnő 
rovására irta : olyan a lány, amilyen az 
anyja !

Teltek, múltak az évek, évtizedek s a 
nagy drámában nem láthattunk be az 
aktorok leikébe. Féíszázaddal a grófnő 
halála után megjelentek Memoires-\a\, 
melyeknek lapjain fenkölt lelkű, odaadó, 
martir-asszony, dicsfénytől övezett alak
ja lép elénk, akinek különczségeit az élet 
durván hervasztja !e. A nagy boldogság 
után jön számára az örök szenvedés. 
Az emlékiratok megjelenéséig nem volt 
más bizonyítékunk a nagy pörben, mint 
Liszt Írása, melyből a férfi szubjekti
vizmusa és egoizmusa szólt. A regény 
izgalmasságával vetekedő, sokszor drá
mai visszaemlékezések igazolták D’Agoult 
grófnőt anélkül, hogy Liszt emlékét ár
nyékba borította volna. De ezek a Me- 
moires-ek is csak egyoldalú bizonyiték, 
mely az egyik fél gondolkozását és 
lelkivilágát tükrözi. Hiányoztak a tár
gyilagos bizonyitékok, a tárgyias igaz
ságos Ítélet alapfeltétele. — Az utóbbi 
években napvilágot látott Liszt irodalom 
termékei kissé enyhültek D’Agoult gróf
nő iránt, de még mindig felbukkan nem 
egyszer a régi torzkép.

Végre most, éppen száz évvel később,
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Újabb vizsgálat indult a hat évvel ezelőtt történt 
balogfalai rablógyilkosság ügyében.

Gömörben még ma is élénk emléke 
zetben él az a bestiális gyilkosság, amely

hat évvel ezelőtt, 1928. januárjában 
Páifordulóra virradó éjszaka történi 
a Feled közelében lévő Balogfal
ván. Ismeretien tettesek embertelen 
kegyetlenséggel meggyilkolták Áll
maim Sámuel 72 éves korcsmárost 
és feleségét. A dúsgazdagnak is
mert korcsmárost teljesen kifosztot
ták a gyilkosok.

A gonosztevők az öreg embert hat 
iejszecsapással, az asszonyt pedig kala
pácsai ütötték le és hogy biztosak le
gyenek a dolgukban, mindkettőjüket 
krssei összeszurkálták. A gyilkosság 
f-ifedezése után a járási csendőrség 
azonnal megkezdte a nyomozást és a 
rimaszombati rendőrség bevonásával 
rendőrkutyákat is igénybe vettek. Az ái- 

k szimatja vezette el a csendőröket 
a. közeli patakhoz, ahol

megtalálták a két véres baitát, inig 
a harmadik bűnjel, a kalapács, a 
holttestek mellett hevert.

több havi vizsgálati fogság után a 
Szabó - családot szabadlábra he
lyezték.

Hat esztendő után úgy látszott, mintha 
a gyilkosok személyét többé felfedni nem 
lehetne. Most azután szenzációs fordu
lat állott be a hat év előtti bűnügyben, 
amennyiben

a nyomozó hatóságok újabb mo
mentumokra jöttek rá az annak
idején gyanúba kevert ifj. Szabó 
István kihallgatása révén, aki mos
tanában tényleges katonai szolgá
latát teljesítette Teresienstadíban. 
Ifj. Szabó Istvánt pénteken átszállí
tották a rimaszombati kerületi bi 
róság fogházába és őrizetbe vették 
édesapját, Szabó Istvánt, valamint 
annak testvérét Szabó Józsefet.

A vizsgálat eredményéről jelentést 
egyelőre nem adtak ki, annyi azonban 
már kiszivárgott, hogy nemcsak a tet
teseket, hanem

a felbujtó személyt is ismerik már.

A nyomozás munkáját akkoriban igen 
g: ehezitette, hogy a gyilkosság éjje- 

;n friss hó esett, amely az esetleges 
lábnyomokat eltüntette. Másrészt azon
nali tiszta és kivehető ujjnyomokat ta
hit a rendőrség a balták nyelén és a 
kifosztott szekrényeken. Ennek alapján 
akkoriban

letartóztatták a faiu egyik gazdáját: 
Szabó István földművest, annak test
vérét, Szabó Józsefet és Szabó Ist
ván hasonló nevű fiát. A letartóz
tatottak valamennyien tagadták a 
súlyos vádat és miután ellenük ter
helő adatot beszerezni nem lehetett,

Annakidején Szabóéktiál a csendőrök 
véres ruhadarabokat találtak, amit a 
családtagok sertésöiéssel indokoltak. Ezt 
akkoriban a prágai orvostani intézel 
meg is erősítette s ezzel a Szabó-család 
alibi igazolása — látszólag — teljesen 
sikerült. A rablégyilkosság alkalmával

az öreg házaspár készpénzvagyona, 
melyet pár százezer koronára be
csültek, eltűnt, valamint elveszett 
az adósaikról vezetett könyv is,

úgyhogy a hatóságoknak már akkor is 
az volt a véleményük, hogy a gyilkos
ságot Altmanék valamelyik adósa kö 
vette el.

Panasz a síkos járdák miatt. A
legforgalmasabb útvonalakon nap-nap 
mellett láthatunk Rimaszombatban hasra 
vágódó, vagy hanyateső járókelőket, 
akik az elaggott esőcsatornák csöpögése 
révén előállt alkalmi jégpályák, avagy 
a háztetők vizét zseniálisan a járda te 
rületére szállító „kifolyók" sima jegén 
változtatnak akaratlanul is irányt, ösz- 
szeiitközésbe kerülve valamelyik más 

íra rendelt testrészük révén a járda 
kövével, illetve valamelyik gyanútlan 

rakaíbámu'őval. A hasravágódások és 
iumyatesések az úttesteken hatóságilag 
negiürt jégtükrökre vezethetők vissza, 
neiyeket, miután a hatóság semmit 

:-em törődik ezzel az üggyel, egyetlen 
ay háztulajdonos sem szór le fűrész 

■rak homokkai, salaktörmelékkel vagy

hamuval s igy az emberek testi épsé
ge a hatóság elnézésével egyenesen 
veszélyeztetve van a rimaszombati jár
dákon. Szerencse, hogy néhány jóisme
rősünk szerencsésen megúszott elvágó- 
dásán kivül egyetlen egy komolyabb 
baleset nem történt, ez azonban azért 
van igy, mert a jégbuczkákat kerülgető 
közönség óvatossága már elérte a maxi
mális határokat és az esésben is olyan 
gyakorlatra tett szert, hogy potyogás 
esetén eddig a legtöbb „áldozatinak 
sikerült azonnal a legbiztosabb iilőhely- 
zetbe kerülni, ami tudvalevőleg a leg
hatásosabb óvintézkedés a csonttörések 
eikerülésére. Az ügynek kedélyes olda
lától eltekintve, kénytelenek vagyunk a 
rendőrségre appellálni, amelynek köze
gei, mint ismeretes, a sokkai veszély

telenebb hóesés alkalmával sorra Írják 
föl a háztulajdonosokat a hóseprés ne
hány percnyi késedelme miatt, éppen 
ezért teljes csodálkozásunknak kell ki
fejezést adni a rendőrségnek angyali 
nyugalma fölött, amellyel ezt a járdái 
jégpálya ügyei figyelik és Hitieresre 
vágott bajuszuk alatt jóizüt mosolyog
nak, ha egy egy szenzációsabb hasra- 
vágódás látványosságában részük lehet. 
Eltekintve attól, hogy a testi épség biz
tosítása a közutakon a rendőrség fel
adata, a háztulajdonosoknak hatósági 
utón való kényszerítése a veszélyes 
járdarészletek felszórására, szintén a 
rendőrség hatáskörébe tartozik szerin
tünk és nem elégedhetünk meg e téren 
azzal a megnyugtatással, hogy a ház- 
tulajdonosok anyagilag szavatolnak jár
dájuk be nem szórása esetén a bekö
vetkező balesetekért, kérnünk keli a 
rendőrséget, hogy a jeges járdák dolgát 
legalább is azzal a lelkiismeretességgel 
vegye pártfogásába, ahogy azt a beha
vazott járdákkal szokta volt cselekedni.

Hónapos vásár Rimaszombatban.
Rimaszombat városában a hónapos vá
sár folyó január hó 24 én (szerdán) lesz 
megtartva, amelyre mindenféle hasznos 
állat felhajtható.

Korlátozzák a kórházakban való 
ingyenes gyógyítást. Kormánykörök
ben azzal a tervvel foglalkoznak, hogy 
korlátozzák a nyilvános közkórházakban 
a vagyontalan betegeknek nyújtandó 
ingyenes gyógykezelést és ellátást. A 
kormányt erre a nagy horderejű lépésre 
a folyton növekvő munkanélküliség és 
ezzel párhuzamosan fokozódó vagyonta- 
lanság késziti. — Tudvalévő, hogy a 
kórházaknak a vagyontalan betegekkel 
szembeni behajthatatlan követelését az 
egyes tartományok fedezik, de ezek az 
összegek évről-évre olyan sok millió 
K5-val növekednek, hogy a tartományok 
költségvetéseiben már nem is nyílik rá
juk teljesen fedezet. 1928. óta, egyedül 
Csehországban, mikor 36 millió Kő-1 
fizetett a tartomány a közkórházaknak, 
1932-ig 75%-kaI nagyobbodott a tarto
mány kiutalása a vagyontalan betegek 
kezelésére. Ez a hatálmas szám a foly
ton növekvő gazdasági válsággal van 
szoros összefüggésben. A munkanélkü
liség gyarapodásával megnagyobbodott 
azoknak a betegeknek a száma is, akik 
ingyenes kezelésre szorulnak. Ezek pe
dig legnagyobb részben valamilyen be
tegpénztár tagjai voltak és a kórházi 
kezelési költségeiket azok fizették. Ma 
nem tagjai egyetlen betegpénztárnak 
sem és ha kórházi ápolásra szorulnak, 
a kórházak kénytelenek nekik ingyenes 
kezelést és ellátást nyújtani. Mig 1928-ban 
az egyes tartományok kórházfeníaríási

Kinő AFOLLÖ mozgó
Szombaton és" vasárnap, január -50-án és 21-én 
a filmjátszás legnagyobb eseménye, Jan Kiepura |  

világhírű tenorista felejthetetlen alakítása :

Dalol a mámor
F.: Jan Kiepura, Jenny |ugo, Ida Wüst, Hans 

Junkermann.

Szerdán, január 24-én az ismert magyar hangos
film reprize :

Csak egy kis lány
F.: Eggert Márta, Jávor’; Pál és több más £ fő

szerepben.

Csütörtökön, jan 25-én szenzáció! Első szlovák 
hang03fi!m, melyben Slefan Hoza a nemzeti szín

ház tagja énekel:

Dalol az anyaföíd
A sziovák föld képes és zenést szymfóniája.

járuléka 34%-ot tett ki, ma ez a hozzá
járulás 50°/o’OS. A tartományi hivatalok 
ezzel kapcsolatban szigorú takarékos 
sági rendeleteket adtak ki, melyekben 
meghagyják a kórházak vezetőinek és 
egyúttal felelőssé is teszi őket, hogy a 
kórház gazdálkodásában a jövőben a 
legnagyobb takarékosságot ianusitsanak. 
Kórházak építéséi, kibővítését, átalakí
tását egyenlőre nem engedélyezik. A já
rási orvosoknak is meghagyják, hogy a 
betegek felgyógyulását lehetőleg ne kés
leltessék és az efelett való felügyelettel 
a tartományi hivatalok a járási főnökö
ket bízzák meg.

A Rimaszombati Bank előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, várm egyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kam ato
zásra  fogad el és azokból visszafizetéseket 
m indenkor azonnal teljesít.

Rádidvásárlók vigyázat!
Az összes világmárkás készülő 
kék kaphatók kedvező részlet
fizetésre és

1 0 °i Q-al olcsóbban készpénzért 
TECHNI KA

V á n so s sy  B é l a  Masaryk-tér.

VasdarabbaS leütöttek és kirabol
tak egy debstnai trafikosnőt. Vakmerő 
rablótámadás történt Dobsinán, ameiy 
lázas izgalomban tartja a kis városkát. 
Szkotkáné Fő-utcai trafikjában megje
lent egy magas, bekötözött fejű férfi és 50 
fillérért Zora-cigarettát kért. A íraíikos- 
nő lehajolt, hogy a dobozból kivegye a 
cigarettát, ebben a pillanalban a férfi 
egy vasdarabbal leütötte az asszonyt, 
elrabolta a kasszában levő 1500 korona 
készpénzt és elmenekült. Mindez csu
kott ajtó mögött történi. Csak néhány 
perc múlva vetődött be a trafikba egy

:i jgy a két szerelmes egy baseli hotel
szobában egymásra talált (1833), uno- 

i uk kiadja levelezésüket, melynek 
fenségesen szép bizonyitékai megvilá- | 
szítják a szakítás okait és végleg reha ;

Málják a grófnőt, de Lisztet sem ma
rasztalják el.

Ne várjon senki szenzációt ettől a 
z:p kötettől, melyhez hasonló érdek- 

f.'szitő, a lélekben mély visszhangot 
keliő olvasmány régen jelent meg a 
könyvpiacon.

Liszt és D’Agoult grófnő levelezése 
em nyújt szenzációt, csak igazságot, 

vét vergődő, kielégüit, összezördült, 
iegbékélt, majd kihűlt lélek sorsának 

.zivszorongó fordulóit, a mámor dalát, 
mely egyre halkabban énekel, a szere
im  isteni színjátékét. Az unoka, a kő
ét kiadója. Emilé Oliivier, a nagy ál

lamférfi fia, nemhiába avocat á la cour 
d’appel : a jog művészének ösztönével 

érési az igazságot. A tömör, nagy tu
dássá! és művészettel megirt beveze
tésben, ahogyan újból elénk jeleníti a 
szerelmesek drámáját, velük éljük át a 
zenvedély összes válságait, hogy végül 

megnyugodva tegyük le kezünkből a 
könyvet. A két hős csak megnőtt sze
nünkben, méltók egymáshoz, egyik sem 
marad a másik mögött az érzés tiszta
ságában és hevében, az intellektus ere
jében, a lányeszü képzelet szárnyalásá
ban. Két géniusz, akik sokkal erőseb 
bek, önállóbbak, semhogy kibírják so- 
káig egymás közelségét. Liszt az aktí
vabb, aki mindig ismeretlen szépségek, 
uj tájak, a művészet rejtelmes titkai 
felé vonzódik. Szive folyton ott van 
szerelmesénél, levelei tanúsítják, hogy 
mindig és mindig Marié van eszében, 
akkor is, mikor csaknem két évtizedes

távoliét után ismét hazája földjére lép. 
Azért megy előre folyvást, vére űzi, 
kergeti előre. Megszédül az uj szépség
től, de nincs ereje, hogy elutasítsa ma
gától. Ez a művész tragédiája.

Az asszony minden idegszálával 
csüng Liszten, kinek feláldozta életét s 
viseli érte a júliusi monarkia romlott 
társadalmának megvetését. Magaszto- 
sabb, szentebb érzelmeket, mintahogy 
ez az asszony ir szerelmesének, aligha 
vetettek még papírra. Ahogyan elemzi 
önmagát, finoman, kérlelhetetlenül és 
igazán, — nem a modern lélekelemzés 
csavaros fogásaival — megható és fel
emelő. Elfulladva, szinte gügyögő alá
zattal imádja szerelmesét, nem az érzé
kek káprázatával, hanem az intellektus 
fölényével és tudatosságával. De tud 
lemondani. Elküldi a férfit az ismeret
len felé, mely veszélyt rejt. Nem követ
heti hősét, eleinte félszeg társadalmi 
helyzetük miatt, mely ártana Liszt emel
kedésének, — sokan gondolkoztak úgy, 
mint a bécsi udvar intrikusai, akik 
megbocsátották Thalbergnek törvényte
len származását, de felrótták Lisztnek, 
hogy bűnös viszonyban él a férjétől 
megszökött nővel — később a gyerme
kek miatt. Liszt, a nyughatatlan, örök 
vándor, sokat boiyong egyedül. Sok 
kisértés csábítja, nem is tud mindig 
ellentállni. A nő sejti és érzi a veszélyt, 
de önfeláldozóbb, semhogy követelje 
Liszttől életük polgáribb berendezését. 
Végre nem birja tovább. Liszt is ugyan
így jár. A géniusz lélektana magyarázza 
meg, nem pedig az egyén hibája vagy 
bűne, ezt a tragédiát, melynek el kellett 
következnie. Talán tudták ezt kezdettől 
fogva mind a ketten, ezért lebeg soraik 
felett a végzet sejtelmes melankóliája.

Ez a két nagyszerű ielek egy szeiz
mográf érzékenységével hat vissza a 
legkisebb megrezdülésre. Szinte fáj sze
relmük, néha titkolják egymás előtt. De 
hirtelen kél egyetlen kis érzéshuüám és 
kicsordul szivük a legszinesebb, !eg- 
zengőbb vallomásokban. — Éveken át 
egyre emelkedik, forr, tombol szenvedé
lyük hatalmas lávafolyama. A suttogó 
gyöngédségtől harsonázó örvendezésig, 
az önfeledt sikoltásig, végtelen skála 
énekel ezekben a levelekben csodálatos 
gazdagsággal. Viktor Hugó szónokias 
szinei pompáznak, tűzijátékuk szédíti 
az olvasót, majd Musset Nuits-einek 
lágy tónusa, Chopin Kantilená-ja eresz
kedik a szívre. Érezzük, hogy a levél
írók maguk is megittasodtak szavaik 
zenéjétől, melynek melódiája a lélek 
legbensőbb rejtekéből tör fel.

Nemcsak két sziv harca, de két nagy 
szellem párviadala is ez a levelezés. A 
művészet, az irodalom, a vallás, a filo
zófia érdekes és sokszor súlyos kérdé
seivel bámulatos könnyedséggel labdáz
nak. A fiatal Liszt alig húsz és néhány 
éves, talán még jobban felkelti csodá
latunkat, mint a grófnő, aki Páris kul- 
túrtalajából sarjadzott ki, de a magyar 
gyerek a Duna felől került el. A gróf
imnak kitűnő nevelése alapozta meg 
széles és sokféle műveltségét. Liszt a 
magyar mágnások bőkezűségéből meg
felelő zenei nevelést nyert, de sem az 
otthoni környezet, sem a bécsi tartóz
kodás nem vethette meg alapját annak 
a gazdag, egyetemes műveltségnek, mely 
leveleiből árad. Ez már a párisi hatás, 
melyet a lángész mohó szomjúságával 
szivott fel és amelyből folyvást újabb 
és újabb gondolatok fakadtak és rajzot 
tak. Kifejezésformái talán nem olyan

tökéletesen csiszoltak, mini D’Agoult 
grófnő remek mondatai, melyekben a 
francia stílus hagyományos szellemes
sége szikrázik, de férfiasak, erővel telje
sek. A lét kérdéseinek keresésében sok
szor a miszticizmus magasságaiba emel
kednek.

Az egyéni bizonyságtevéseken tűi ez 
a levelezés a kor történetének, a roman
tika színpadának, szereplőinek megvilá
gítása. Mesteri jellemzések, éles meg
figyelések, apró történetek, rövid meg
jegyzések tökéletes arcképet vetítenek 
eiénk. Sorra felvonulnak Chopin, Berlioz, 
Heine, Adolphe Nourrií, Sainíe Beuve, 
Alfréd de Vigny, Ballanche, Balzac, de 
Sénancour, George Sand, Alexander Du- 
mas, Victor Hugó, Lamartine, Musset, 
Lammenais abbé izgató, talányos figurái. 
Az alakokat rendszerint a grófnő veti 
papírra, Liszt kiegészíti önálló, újszerű 
észrevétellel.

Emilé Olliviér őszinte hálánkat érdemli 
meg ezért az emléket-áilitó, nagyszerű 
közlésért. Fárasztó, nehéz munka volt a 
levelek rendezése, összeválogatása, leg
többjükön nincs keltezés. Oliivier úgy 
csoportosította, hogy a dráma menete 
ne szakadjon meg ; a szerelmesek egyíitt- 
léte, mikor a levelezés szünetel, feivo- 
násköz, mely után ismét kezdődik a 
cselekmény. Lehetőleg minden levélnek 
megkereste a párdarabját. így időrendi 
áttekinthetőség mellett egybefoglaló át
tekintésünk is van az eseményekről és a 
iélekrajzról. A kitűnő jegyzetek sok fárad
ságos keresgéléstől óvják meg az olvasót.

A disszonáns akkordokat, melyeket 
Liszt és D’Agoult grófnő szerelme tépett 
a lélek húrjain, ez a levelezés a végzetbe 
való kényszerű belenyugvás fájdalmas, de 
megbékítő konszonanciájában oldja fel.
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vásárló, aki magához téritette az eszmé
letlenül fekvő trafikosnőt. Szkotkáné 
pontos személyleirást tudott adni a rab
lóról és igy a csendőrség a kellő ada
tok birtokában már a tettes nyomában 
van. — Érdemesnek tartjuk megemlí
teni, hogy nehány nappal ezelőtt Szkot
káné trafikjában betörők jártak, akik 
2000 koronát vittek el.

Vakmerő rablótámadás  Rozsnyón. 
Vakmerő rablótámadás tartja izgalomban 
Rozsnyó város lakosságát. Kedden este 
Széli József diszmüárukereskedő üzletébe 
beállított egy munkáskülsejü ember és 
különböző árukra alkudozni kezdett, majd 
vásárolt valamit. Mikor Széli a kasszát 
kinyitotta, hogy pénzt váltson, az idegen 
fejbevágta a kereskedőt és az áléit em
bert megkötözte, majd magához vette a 
kasszában lévő néhány száz koronát és 
elrohant. Néhány perc múlva Széli magá
hoz tért és kiabálni kezdett, azonban a 
rablónak már bottal üthették a nyomát. 
Minthogy Széli merénylőjéről pontos sze
mélyleirást tudott adni, valószínű, hogy 
a vakmerő rabió rövidesen kézrekerül.

Filmszínház. Folyó hó 20. és 21-én 
„Dalol a mámor'1 cimü film kerül színre, 
mely pompásan színes felvételekben 
bővelkedik s pazar kiállításával is nagy 
sikert ért el mindenütt. Tárgya röviden 
az, hogy Lixie, aki vőlegényének karri
erjét akarja biztosítani, véletlenül meg
ismerkedik Gatteiral a nagyhírű teno
ristával s ennek révén akar protekciót 
szerezni, de a sors keze másképen irá
nyítja a keletkező regény eseményeit. 
Főszereplők Ján Kiepura és Jenny Jugo, 
szerepelnek még Ralph Artúr Roberts, 
Paul Hörbiger, Paái Kemps, Ida Weist, 
Hans junkermann stb.

F. hó 24-én „Csak egy kislány" cimü 
magyar nyelvű és tárgyú film kerül 
előadásra mint repriz, melynek szerep
lői Eggert Mária és Jávor Pál. Ezen 
film már az első bemutatásnál is osz
tatlan tetszésben részesült s méltán, 
mert a magyar filmgyártás egyik leg
jobb produkciójához tartozik.

Folyó hó 25-én „Dalol az anyaföld" 
cimü film kerül sorra, mely a szlovák 
nép életéből van merítve s bemutatja a 
szlovák nép zenei életét helyszíni fel
vételek közvetítéseként.

Itt jelezzük, hogy minden előadásnál 
kisérő műsorként heti hiradó is kerül 
lepergésre a világ eseményeit bemutatva.

A talált katonai gránátok bejelen
tése. Az utóbbi időben számtalan sze
rencsétlenségnek voltak okozói a katonai 
éleslövészet alkalmával a gyakorlótéren 
visszamaradt gránátok és más, dinamit- 
tal, vagy ekraziíía! töltött iövegek, 
amelyek a polgári lakosság, sok esetben 
pedig játszadozó gyermekek találták 
meg az erdők, vagy szántóföldek köze
iében. Tekintette! arra az életveszélyre, 
amelyet ezek a katonai muníciók jelen
tenek a hozzá nem értő polgári lakos
ságra, ezúttal ismételten felhívjuk olva
sóink figyelmét a katonai fegyverek és 
éles lövegekre vonatkozó törvényes elő
írásokra s különösen a gyermekek testi 
épségének biztosításának érdekében tart
juk fontosnak a legszigorúbb szülői fel
ügyeletet, mert a legtöbb gránátszeren
csétlenség éppen a talált lövedékkel ját
szadozó gyermekeket éri. Minden talált 
lövedékről a rendőrséget, csendőrséget, 
vagy a községi birót lehet értesíteni.

Erdőkerülők halálos párbaja. Far
kas József és Bódi József erdőkerülők 
kedden délután véres párbajt vivfak egy
mással. A két haragos izgatott szócsata 
után ököllel ment egymásnak, majd 
Farkas baltát emelt ellenfelére, mire 
Bódi revolvert rántott és rálőtt támadó
jára, akit baltüdőn ért a lövés és rövid 
idő múlva elvérzett. A rimaszombati ke
rületi bíróság vizsgáióbirája dr. Lányi 
Tivadar és dr. Zeidner Győző rimaszom
bati orvosokkal együtt azonnal mejelent 
a helyszínen a vizsgálat és a boncolás 
megejtése végett és a kihallgatás meg
történte után Bódit a csendőrök azon
nal letartóztatták. Bódi azzal védekezik, 
hogy Farkas fejszével támadt rá és ön
védelemből lőtt ellenfelére.

Kémkedési bünper a csempészésből. 
Pelle István gömörpéterfalai gazdale
gény nemrégiben belekeveredett egy 
csempész bűnügyben s a megindult vizs
gálat folyamán a csendőrök őt is letar
tóztatták és beszállították a rimaszom
bati kerületi biróság fogházába. A vizs
gálati fogság alatt egyik fogolytársának

terhelő vallomása alapján a vizsgálatot 
kiterjesztették abban az irányban is, hogy 
a csempészkedés ürügye alatt Pelle nem 
tartott e fönn illegitim összeköttetést a 
magyar hírszerző osztag közegeivel. A 
vizsgálat eredménye alapján a biróság 
a rendtörvény 6. §-ba ütköző katonai 
árulás büntette cimén valóban felelős
ségre is vonta a csempészés cimén őri
zetbevett fiatalembert, a napokban meg
tartott főtárgyaláson azonban dr. Scha- 
Iet védelme után csupán a 12. § bán 
ütköző vétség cimén Ítélték el s btin- 
tetetését a vizsgálati fogsággal kitöltött
nek véve, azonnali szabadlábra helye 
zését rendelték el. Az államügyész fel
folyamodása következtében a szabad
lábra helyezésére csak a múlt hét szerdá
ján került sor, mert a kassai felsőbíró
ság döntése, ahova az ügy másodfokon 
került, csak szerdán érkezett le Rima
szombatba.

S P O R T .
Meghívó.

A Rimaszombati Munkás Egyetértés 
folyó 1934. január hó 28 án (vasárnap) 
délután 2 órai kezdettel tartja a „Sport" 
kávéház (klubhelyiségében) évi rendes 
közgyűlését.

Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. —
2. Jegyzőkönyv felolvasása. — 3. Titkári 
jelentés. — 4. Pénztári jelentés. — 5. 
Vezetőség lemondása. — 6. Uj vezető
ség választása. — 7. Indítványok és uj 
tagok felvétele.

Hogyha a megjelent tagok száma nem 
elegendő, úgy a közgyűlés fél órával 
később kezdődik, tekintet nélkül a ta
gok létszámára.

Rimaszombat, 1934. január 17.
Cséniati István, Krén Ágoston,

főtitkár. elnök.

A középkerüíet közgyűlése.
Folyó hó 14-én délután tartotta meg 

évi rendes közgyűlését a Középkerület 
a Polgárikor helyiségében. A közgyűlést 
igen nagy érdeklődés előzte meg, annál 
is inkább, mert küiömböző verziók sze
rint a mesterségesen szított ellentétek 
kirobbanására volt kilátás. A vezetőség 
és az egyesületi vezetők higgadt és jó
zan gondolkozása azonban lecsillapította 
a kedélyeket és a közgyűlés elejétől vé
gig csendes mederben folyt le.

A közgyűlést a MLSz. központjának 
megbízásából Makovits Jenő társelnök 
nyitotta meg, tolmácsolva legelsősorban 
a Szövetség meleghangú üdvözletét.

A megbizó levelek felolvasása és hi
telesítése után Maros Miklós kerületi 
előadó tartotta meg nagy körültekintés
sel elkészített évi beszámolóját, amely
ben részletesen foglalkozott a Középke
rület múlt évi működésével. A kiváló és 
lelkiismeretes jelentést a közgyűlés nagy 
tetszéssel vette tudomásul és azért Ma
ros kér. előadónak jegyzőkönyvi köszö
netét szavazott.

Utána Fejes János kér. pénztárnok 
terjesztette be a péztári számadást, mely 
a legaprólékosabb részletekig kiterjesz
kedett a középkerület anyagi helyzetére. 
A nagy szakértelemmel és lelkiismeret
tel készített pénztári beszámolót a köz
gyűlés szintén jegyzőkönyvi köszönettel 
jutalmazta.

Majd a kerület székhelyének megvál- 
lasztása következett s névszerinti szava
zás után egyhangúlag „Rimaszombat 
székhely" mellett szavaztak.

A közgyűlés ezután táviratilag üdvö
zölte a Szövetséget, Márkus Lászlót, a 
Kerület örökös diszelnökét s jegyző- 
könyvi köszönetét szavazott Herczog 
Györgynek, a Kerület volt elnökének, a 
Kerület érdekében kifejtett önzetlen 
munkásságáért.

A tárgysorozat leiárgyaiása után a 
közgyűlés jelölő bizottságot küldőit ki 
az uj tisztikar összeállítására s a bizott
ság a közgyűlésnek a következő tiszti
kart ajánlottta :

Elnök: Jellinek László (egyleten kívüli), 
társelnök : Makovits Jenő (RPS), alel- 
nökök : Weisz Sámuel (RTC), és Duhony 
Lajos (FTC), előadó: Maros Miklós 
(egyleten kívüli), pénztáros : Fejes Já
nos (egyleten kívüli), kér. kapitány : 
Jager János (FTC), jegyző: Geró Dezső

(RME), ellenőrök : Vaskó Andor (RME) 
és Laukó Pál (ASC). Választmány: 
Reichmann Miklós (TIMES\ Dr. Fried- 
mann László (RTC), Köller Árpád (HSC), 
Krén Ágoston (RME), Bokor Dezső (RPS), 
Lederer László (FTC). Póttagok: Le- 
hoczky János (TIMES), Kostelni Pál 
(ASC). Parritásos bizottság: Reimann 
Gyula és Fejes János. Kerületi megbí
zott : Eötvös László.

A közgyűlés a jeiöiő bizottság aján
latát egyhangúlag elfogadta s Duhony 
koreinök a szabályszerűen megválasz
tott uj elnöknek, Jellinek Lászlónak adta 
át a közgyűlés további vezetését. Nagy 
visszatetszést szült, hogy a Kerület egyik 
legnagyobb és legrégibb egyesülete a 
L.Á.F.C., nem tudni mi okból távolma
radt a közgyűléstől, sőt megbízottait sem 
nevezte meg az egyes bizottságokba.

Ezután az uj einök, Jellinek László, 
mindent átfogó, magas szányalásu be
szédben fejezte ki azokat az elgondolá
sokat és elveket, amelyek szerint tiszt
ségének ideje alatt a Kerület életét ve
zetni óhajtja.

Tanfolyamot

A szerkesztő üzenetei.
Bálozó. Frakk és sohasem szmoking. 

Matinéra : Zakkó, zsakett és csíkos fe
kete nadrág.

Lantos. A próza jobb. Átdolgozva 
esetleg jöhetne.

Szatócs. Atég nem késett el. Az adó
naptárt leközöltük, tessék figyelemmel 
kisérni.

Fogadás. 1. Ön nyerte meg. 2. Ezt 
ellenben elvesztette. „Egyéb" nem kö
zépfok s igy mindig csupán egy b-vel 
Írandó.

„Csillagkereszt" és Vidéki. Egy múlt 
számunkban közölt haláleset nyomán 
felvilágosítást kérnek, hogy mi az a 
csillagkereszt, mert mint az ifjabb gene
rációhoz tartozók, nem tudnak erről mit 
sem. Szives felvilágositásul közöljük a 
Révai-lexikon erre vonatkozó következő 
adatait:

„Csillagkereszt-rend. Osztrák női rend, 
melyet 1668. szept. 18. III. Ferdinand 
özvegye, Eleonóra ősnemes hölgyek ré
szére alapított, a szent kereszt iránti 
áhitat, erényes élet és jótékonyság elő
mozdítására. A tagokat, kiknek száma 
korlátlan, a nagymesternő, a legmaga
sabb védnöknő, ki mindig a legidősebb 
osztrák főhercegnő, nevezi ki. Tag csak 
a magasabb arisztokráciához tartozó 
férjes nő vagy özvegy lehet, ki feltét
len nyolc atyai és nyolc anyai őst tar
tozik kimutatni, úgyszintén azt, hogy 
férje már kamarás, vagy ha nem, mel
lékelni annak ősi próbáját, bizonyítva 
vele azt, hogy férje is képesítve van az 
említett udvari méltóság elnyerésére. A 
rend jelvénye: aranyfejü s arannyal
fegyverezett kétfejű sas, melyre kék ke
reszten nyugvó veres kereszt van illeszt
ve, felette fehér zománcos szalagon a 
jelmondat : „Salus et glória", az egész 
sötétkék keretbe van foglalva. A rend 
tagjai e jelvényt fekete szalagon a bal
mellen viselik". Cimük : méltóságos.

Nem közölhetők : Niobe. Daru. Éled 
a föld. Nyomon. A kék fátyol. Utcavirág, 
Hozzá (vers). Pista búja. Szélcsend. Só
hajok szárnyán (vers). A kibontakozás 
útja (cikk).

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Rábely  Károly laptulajdonos.

■■1 ■ ■■ ■■

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.

Egy háromszobás lakás
fürdőszobával azonnal kiadó. Bő

vebb felvilágosítást ad Póczos

Eladó

tartok pulower, mellény, sál, keztyü 
és mindennemű kötött és horgolt 
dolgok készítéséből — A tanfolyam 
tartama 1 hónapon át hetenkint 6 óra 
— Tanítási díj szeméiyenkint Ke 40. 
Jelentkezés: URBÁNYI  EDi Tl i

Maaaryk-lér 9. sz.

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

tükör, egy kihuzós ebédlő asztal.

Afldüoyitanácsadó iroda
hatós. eng.

F L A M M
volt adóügyi biztos Rim. Sobota,

k Phöaix Biztosító Társaság főügynöksége

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

Bővebb felvilágosítást a ház- 
tulajdonosnál.

Termos üvegek,
betegáp olási cikkek,
gummitermofórok

mélyen leszállított árban kapha
tók a

_^£KOR^drofleriába^
Űj füszerftzlet.

Értesítem a nagyérdemű közönséget 
hogy Rimaszombatban Stefanik-utca 
Rakottyay-féle házban

fiiszer- és vegyeskereskedést
nyitottam. — A nagyérdemű közönség 
jóakaratu pártfogását kérve, maradiam 

kiváló tisztelettel :
IVANICS KÁLMÁN.

Eladó 2 darab
mangalicza tenyészkan

l 1/* évesek és 2 drb 1'/, éves

pirostarka tenyészbika
Ipoly k ü rti uradalom.
pta Ipolykürt, u. p. Busince.

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

A nagyérdemű hölgyközönség szives 
támogatását kérve, maradtam tisztelettel

Üzletvezető: Platzner Igoné.

Értesítés.
Tisztelettel közlöm, hogy

cipészmühelyemet
lakásomba: Szijjártó-utca 85 szám alá 
(Jánosi-utca sarok) helyeztem át. 

Továbbra is szives pártfogást kér
MAROS KÁROLY

C'pesz.

” és Szőrméiéi
n agy  választékban

Kovács-Árúházban. 

Kétszobás épület
eladó jutányos áron Újváros-utca 23 

szám alatt.

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


