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Mire virradunk ?
Ir ta : M Á R K U S  L Á SZ L Ó .

A politika és diplomácia két
színűségéhez szó sem fér. Mind
kettő jellegénél fogva feltételezi a 
;,vilt színvallás elkendőzését, hisz 
éppen egyik hathatós fegyvere a: 
titokzatosság és őszintelenség, ame- 
!vek gyakran maradandó sikereket 
biztosítanak a politika vagy éppen 
a diplomácia arénáiban.

Ha ezen állításunk bizonyítására 
példákra akarnánk hivatkozni, a 
múlt történelméből és a jelen ese
ményeiből hosszú sorozatokban 
tudnék igazolni, hogy a politika és 
diplomácia nem az őszinteség és 
nyíltság tudománya, hanem éppen 
ellenkezőleg az a zavarosban ha
lászás, mely a saját és a partne
rek kártyáinak ügyes keverése és 
kevertetése esetén biztos sikerrel 
kecsegtet.

A középeurópai politikai kon
stellációt ma a lefegyverzés s ez
zel a béke állandósításának kér- j 
dése uralja. Ez a kérdés évek óta 
napirendre tűzve a nagy és kis 
államok parlamentjeiben, a kártyát 
severő diplomaták ügyviteli naptá
rainak scontró rovatában és a leg
belsőbb fórumnál, a népszövetség
nél egyaránt.

Mind hiába. A lefegyverzést nem 
tudják keresztül vinni. A béke csak j 
nem akar megszületni, nemhogy 
annak állandósításáról lehetne be
szélni.

A politikusok a belső bajok lik
vidálása mellett gyenge faktorok
nak bizonyultak ennek a fontos 
kérdésnek megoldásánál, a diplo
maták pedig a talajt annyira el
vesztették már lábuk alatt, hogy 
mint önmagukat kijátszott sakkfi
gurákon, rajtuk kacag a különben 
inkább sírásra berendezkedett világ

ily körülmények között joggal te
hetjük fel a kérdést: mire virra
dunk ?

Mert nézzünk csak körül.
Mindenütt és mindenkor békéről, 

lefegyverzésről olvasunk s a népe
ket, a gazdasági világkrizis nyo
morúságában már-már elpusztuló 
szegény népeket, koldus embereket 
egy jobb idő virradatával biztatnak 
a hivatalos tényezők.

S e helyett mit lát a kulisszák 
mögé bepillantó szemünk?

A lefegyverkezés helyett felfegy
verkezést, a béke helyett békétlen
séget.

Íme, lássuk csak : Amerika száz
húsz uj hadihajót épít. Japán is uj 
flotta építésbe kezdett. Csodafegy
vereket konstruálnak, uj törpeten
geralattjárókkal kísérleteznek. A 
kisebb államok állandóan ered
ménytelenül tanácskoznak. Össze
ülnek. Kiváncsivá teszik a politi

kai és diplomáciai világot és — és 
minden tanácskozásuk fiaskóval 
végződik. Anglia szaporítja flottái
nak számát. Németország kard
markolatra támaszkodva újabb és 
újabb diktátumokkal áll elő. Fran
ciaország belső ügyeinek zavaros
ságában aranyaiban bízik a hely
zet tisztázásánál, Olaszország a 
fassizmus önérzetességében pátró- 
nuskodik, Ausztria függetlenségéért 
vacilál magatartásában, Lengyel- 
ország habozik, Oroszország fel-fel 
ajánlkozik, sehol megnyugvás, se
hol biztos bázis a holnap zavarta
lan elmúlására s örök a kérdés: 
mire virradunk ?

Mire virradunk, mikor a katonai 
szolgálat leszállítási idejének ujabbi 
felemeléséről és sok olyanról esik 
szó, ami mindent csak békét nem 
igér.

Békét, békét, békét, amire vá
gyik a népek lelke; békét, békét, 
békét, amire léte és fejlődése ér
dekében szüksége van az összes 
nagy és kis államoknak.

Az Idő méhe viselős. Hogy mi
lyen napok születnek, hogy mire 
virradunk, nem sejtjük, de hogy 
mire akarunk virradni, tudjuk.

Az áldásthozó, jólétet teremtő, 
békés napok virradatát várjuk s 
ennek bekövetkezteért száll imád
ság a népek millióinak ajakáról.

Béke : a lét, háború: a pusztulás!
Uj napok jöttén a nap keltét jó

ban reménykedve lessük : mire
virradunk ?

A v i lp z f la s á i  uj rendje.
Hát jól van, erről is lehet be

szélni.
Lehet, hogy a gazdasági krízis, 

amely pár év óta nyomorúságot és 
munkanélküliséget vet szét az egész 
világon: csakugyan arra kénysze
ríti a müveit emberiséget, hogy a 
közgazdasági életet uj alapokra 
rakja le.

A népek és országok elzárkó
zása, a vámhatárok fölépítése ál
landó, tartós jelenség is lehet a 
földön és ha az az elzárkózás nem 
akar megszűnni, akkor bizony uj 
utakon keli keresni a népek és or
szágok megélhetését

A múltban könnyebb és egysze
rűbb volt a termelés elosztása. Ter
melt az ember a földjén azt, amit 
épen jónak látott és csak arra kel
lett iigye'nie, hogy a termelés ki
fizesse magát. Az ipari munka ter
melése is ettől függött első sorban. 
A kivitel a kereskedelem volt az
után, hogy megfelelő piacot sze
rezzen az ország termékeinek.

Smith elvei voltak érvényben a 
közgazdaságban és azok alapján 
évszázadokon át megtudtak az ál
lamok élni és gazdagodni.

Az egész közgazdasági élet ge
rince a tőke volt eddig s a kapi
talizmus volt az alapja minden vi
lági mozgalomnak és forgalomnak.

A világháború után az államok 
és nemzetek racionalizálni próbál
ták a termelést minden téren : a 
föld és az ipar termékeivel. Vagyis 
az volt a cél, hogy minél többet 
produkáljanak egyféléből. így aztán 
annyi búzát, kávét s gyapotot ter
meltek, hogy nem tudták a sok 
termést eladni. Ezért lesülyedtek 
az árak és ezen sokszor avval a 
nagyon önző eljárással igyekeztek 
segíteni, hogy elpusztították, eléget
ték, tengerbe dobták a sok termést, 
hogy az árak magasan marad
janak.

Az ipar is sokat produkált a 
gyáriparban, úgyhogy ott is leszál
lónak az árak. Nem tudták eladni 
az iparcikkeket és ez nagyban ki
hatott a munkásokra is, azok el
vesztették keresetüket. Milliókra 
szaporodtak igy a munkanélküliek.

Ezek a bajok okozták a köz- 
gazdasági válságot, ami a világon 
oly sok nyomorúságot okozott.

Sok mélyen gondolkozó belátta, 
hogy a gazdasági életet uj ala
pokra kell fektetni a nemzetek el
zárkózása és a szigorú, megszapo
rodott vámhatárok miatt.

Amerikai közgazdászok már szá
mot vetnek avval, hogy a népek 
és országok elzárkózottsága miatt 
egészen másként kell beosztani a 
termelést.

Arra most is első sorban tekin
tettel kell lennünk, hogy az éghaj
lati és talajviszonyok milyen ter
melést tesznek gazdaságossá és 
ezért például nem fogunk ott ter
melni szőlőt, ahol a nap természe
tes melege ezt meg nem érleli ide-, 
jében. Másként sokba kerül a ter
melésük és nem fizeti ki magát.

De azonkívül tekintetbe kell ven
nünk azt is, hogy az egyes orszá
goknak mire van szükségük és 
igyekszünk azt termelni, amit a sa
ját országunkban jól eladhatunk. 
Első sorban az elzárt országhatárt 
vesszük most tekintetbe és nem a 
nemzetközi kereskedelmet, ami 
mindinkább bizonytalanná válik.

A termelést ezentúl nem lehet 
csak úgy terv nélkül végezni, ha
nem irányítani kell azt. Vagyis azt 
nézzük, mire van szükség itt a mi 
földünkön ?

Ugyanerre kell fordítani az ipari 
termelés fő súlypontját is. Nem le
het már a külföldre biztosan szá
mítani.

Ha azonban van különleges földi 
vagy ipari termékünk, ami ritka
sága miatt máshol becses lesz, ak

kor azt is termeljük bizonyos mér
tékben és az ilyen termékeket ki
cseréli az egyik ország a másikkal. 
Tehát a csereforgalom lesz majd 
a nemzetközi kereskedés újabb útja, 
amelyen az elzárt országok érint
kezése lebonyolódik és egyensulyo- 
zódást nyerhet.

Ilyen uj utakat, módokat kell 
majd keresnünk, ilyenekre kénysze
rit az önző elzárkózottság s a tőke 
vissza vonulása a szabad termelés 
teréről. Átalakulást kell keresnünk, 
hogy megélhessünk. Zsolt.

I. Rimaszombati járás: 1921. 1931.
Szlovák . . . .  1 35385 38594
C s e h ................... j 1730
Magyar . . . . 8553 6342
Német................... 235 196
Z s i d ó ................... 617 548
Cigány . . . . .  
O r o s z ...................1

569
201 102

Egyéb ...................1 12
Külföldi . . . . 437 1345

Összes létszám . 45428 49438
Rimaszombat város:
Szlovák . . . .  \ 
C s e h ................... | 1430 2939
Magyar . . . . 4909 3504
Német . . . , 86 116
Z M d ó ................... 367 423
Cigány................... 239
O r o s z ...................1 126 79
Egyéb ...................1 7
Külföldi . . . . 178 737

Összes létszám . 7095 8044
Magyarság számaránya 1921-ben 6918%

„ „ 1931 ben 47'95%
II. Feledi járás:

Szlovák . . . .  1 
C se h ................... ) 1351 3930

621
Magyar . . . . 28888 25195
Német . . . . 102 49
Zsidó . . . . 106 361
Cigány . . . . i 
Orosz . . . .  |

2384
63 6

Egyéb . . . . 19
Külföldi . . . 295 1243

Összes létszám . 30805 33808

III. Nagyrőczei járás:
Szlovák . . . . f 
C s e h ................... J 17206 18434

343
Magyar . . . , 3143 2094
Német................... 225 276
Z s i d ó ................... 472 324
Cigány . . . . . 
O r o s z ...................1

326
326 15

Egyéb ...................) 3
Külföldi . . . . 286 444

Összes létszám . 21658 22259

A természet jobban tudjál
A természet csodálatosan ért az el

lentétes erők kiegyensúlyozásához és 
igy annak az egyensúlynak létrehozá
sához, mely alapfeltétele mindnyájunk 
létezésének. Ért ahhoz, hogy ama te
remtményeit, akik a többi gyermekeire 
nézve veszélyesek, hogyan kell annyira 
sakkban tartani, hogy valamennyinek 
élete biztosítva legyen, ha ... Igen, ha az 
ember nem merészkedik minduntalan 
arra, hogy saját elképzelt szükségletei
nek érdekében az okos természet mes-
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térségébe belekontárkodjék és aztán 
dilettantizmusával olyan állapotokat idéz
zen elő, melyeken mint a goethei bűvész
inas, maga sem tud már úrrá lenni.

Hogy milyen károkat idézhet elő az 
ember, ha a természet egyensúlyába 
beleavatkozik, példa Jamaika szigete 
Kelet-lndiában. Valóságos földi paradi
csom volt ez az áldott földdarabka, 
meseszerűen gazdag állat- és növény
világával, igénytelen és békés lakóival. 
A paradicsomi béke azonban íünedezni 
kezdett, mikor a sziget a nyugati civi
lizáció gazdasági körébe belekerült. 
Idegen hajón egy hívatlan vendég tola
kodott be, aki kíméletlenül helyei küz
dött ki magának a sziget eddigi lakói 
közt : e jövevény a patkány volt! Ha 
csak néhány kiéhezett állat menekült 
is eleinte a hajók sovány kosztjától a 
kanaáni szigetre: mivei a benszülött
állatvilágban egyáltalán nem akadtak 
természetes ellenségre, a patkányok oly 
rettenetes módon elszaporodtak, hogy 
néhány év múlva valóságos átkává vál
tak Jamaikának. Nem kíméltek emberi 
lakásokat, ólakat, istállókat és a veté
sekben mérhetetlen károkat okoztak. 
Méreg, csapdák — semmi nem használt 
telhetetlenségiik ellen.

Végül megpróbálkoztak azzal a meg
oldással, hogy indiai mungót vezettek be; 
a paíkányfaj esküdt ellenségeit. Hat ilyen 
állatkát bocsátottak szabadjukra a 
szigeten és ezek rövid idő alatt teteme
sen elszaporodtak. A mungók oly eré
lyesen láttak neki a patkányvadászatnak, 
hogy a rágcsálók aránylag rövid idő 
alatt eltűntek — kipusztultak. A lakos
ság fellélegzett és örült. De idővel uj 
panasz lett hangossá és azóta évről-évre 
fokozódik. A mungók száma t. i. legalább 
kétezerre nőit. Miután a kedvenc ételü
ket, a patkányokat felfalták, époly buz
gón vetették magukat kisebb háziálla
tokra : tyúkokra, kacsákra, libákra, a sza
badon élő madarak számos fajára, to
vábbá gyíkokra és békákra és ezeket 
végezték ki tervszerű kitartással. Szár
nyast ma csak nagy biztonsági intézke
désekkel lehet Jamaikában tenyészteni : 
az agiiis mungók újra és újra megtalál
ják a módját annak, hogy 2z ólakba 
behatoljanak és magukat élelemmel el
lássák. De ez még nem minden. A ma
darak és hidegvérű állatok elpusztítása 
még más, szinte elviselhetetlen követ
kezménnyel járt. Hiányzanak most t. i. 
a rovarok, bogarak és legyek természe
tes fogyasztói és igy ezek az állatok az 
utóbbi években óriási rajokká sokasod
tak és mo|t falánkan nekimennek a me
zei és kerti termékeknek. A patkányok
tól tehát megszabadultak, de nem tud
nak védekezni a garázdálkodó mungók 
ellen, amelyekkel leakarták íromfolni

iermészet anyánkat és ráadásul még a 
rovarcsapás is rájuk szakadt? A rop
pant mértékben szaporodó élösdiek el
leni harc eddig nem vezetett eredményre.

Néhány hónappal ezelőtt az orosz kor
mány hiriil adta, hogy háromezer pár 
házinyulat akar az orosz és szibériai 
tnéiyföid vidékere bevezetni és ott sza
badon bocsátani. Ha ennek az akciónak 
minden lehető következményét nem fog
ják előre tanulmányozni, félő, hogy ha
sonló tapasztalatokra jutnak, mint amilye
nek Ausztráliában adódtak. Általánosan 
ismeretes, hogy 1851-ben két tucat házi 
nyulat bocsátottak szabadon az ausztrá
liai erdővidéken. Ezek közben mintegy 
húsz milliónyira szaporodtak és az or
szág tetemes részében a föidmivelés 
minden nemét egyszerűen lehetetlenné 
teszik. Csak az utóbbi években sikerült 
a szaporodás! nemileg korlátozni azáltal, 
hogy nagy üzemeket létesítettek a prém
nek és húsnak feldolgozására s ezzel a 
bázinyulvadászatct fellendítették. Ha te
hát kezdetben eredetileg korrigálni 
akarták úgy, hogy az állatokban meg
lehetősen szegény földön uj állatfajt 
honosítottak meg, később bekeilett látni, 
hogy ezzel a lakosságnak rossz szolgá
latot tettek és sok farmert kétségbeesésbe 
kergettek.

Még egy másik beavatkozás is történt 
Ausztráliában, mely a természeti erők 
felbillentése által beláthatatlan kárt 
okozhatott volna. As óiiáskócsagof, ezt 
a madarat, melyet a lakosság kellemetlen 
rikoltozása miatt „nevető szamárnak" 
nevez, állandóan üldözték a gyarmato
sok, meri fülsüketítő lármázása, különö
sen a párosodás idejében, valóban ne

hezen viselhető el. De oly arányban, 
|í ahogy a kellemetlen madár száma csök

kent, növekedett megmagyarázhatatlan 
módón a kígyók száma az országban. 
A kigyómarás következtében történt ha
lálesetek megötszöröződtek és a farme
rek, némely vidéken állatállományuk
nak negyedrészét veszítették el. A kor
mány bizottságot küldött ki az aggasztó 
tényállás okának felderítésére és a szak
emberek megállapították, hogy a kígyók 
szaporodásának az említett madár pusz
tulása volt az oka. A madár naponta 
húsz kígyót is megöl, részben el is fo
gyasztja, de minden esetre elpusztít min
den kígyót, melyet csőrre tud keríteni. 
Villámgyorsan csap le nagy magasság
ból a gyakran több méter hosszú mérges 
hidegvérüekre és úgy tudja őket meg
ragadni, hogy néhány perc alatt, szó 
szoros értelemben, széívagdalhatja. Most 
törvényileg tilos a kócsagot lőni és az 
emberek inkább viselik el a madár lár
mázását, semmint, hogy a mérges kígyók 
természetes ellenségét kiirtanák.

Uj Carolinában, az Egyesült Államok

ban néhány év előtt vállalkozó kedvű 
amerikaiak nagyarányú fürj-tenyészetet 
létesítettek, meiyböl az egész országot 
ellátták ezekkel az Ízletes szárnyasokkal. 
Csakhamar észrevették a tenyésztők, 
hogy a szomszédos hegyekben tanyázó 
sasok elfogdosták a fürjeket. Elpusztí
tották tehát a sasokat, hogy rablásaik
nak véget vessenek. Két év múlva az 
egész tenyésztéssel fel kellett hagyni, 
mert a fiirjek egy járványnak estek ál
dozatul. Kisült, hogy azon a vidéken 
van egy rovar, mely tojásait, petéit elő
szeretettel a fiirjek bőrébe rakja !e, a 
kikeli rovarok azután hosszabb ideig 
élősködnek a madarak testén. Az ezál
tal legyöngült állatok elsőkként estek a 
sasoknak áldozatul. A természet tehát 
maga gondoskodott volna arról, hogy az! 
élösdiek ne szaporodjanak el túlságosan.j 
Miután azonban a ragadozó madarakat 
kipusztitoíták, a rovarok nem sejtett mér
tékben sokasodtak el és rövidesen meg
fertőzték az egész fürjtenyészetet. A tér-1 
mészetbe való beavatkozás az amerikai
aknak ötvenezer dollárjukba került.

Sok hasonló példa van még. Keleti 
Kanadában a magyar fogoly bevitele ki
szorította prairie madarat. A magyar ái 
iátok azonban nem tudtak meghonosodni 
hosszabb időre s ma már csaknem ki
haltak ott. Kanada e kísérlet által ma 
délvilágának egy érdekes tagját veszí
tette el. Ujzélandban a nagy növényevők, 
főleg a szarvasmarha bevezetése által, 
teljesen megváltozott a föld képe, úgy
hogy számos, külömben teljesen szelíd 
madárfaj, élelem hiányában, valóságos 
rabló csőcselékké lett. így például az ott 
nagyon elterjedt nesztorpapagáj, mely 
azelőtt teljesen ártatlan vegetáriánus 
volt, most növényi eledel hiányában, 
évente ezer juhot, sok disznót öl meg, 
ug}hogy a kormány darabonkénti pré
miumot fizet érte. Egy pár tucat veréb, 
melyet 1850 ben Angliából Amerikába! 
vittek, milliókká szaporodott és a ga- ' 
bonanemüekben és gyümölcsökben fel
mérhetetlen kárt okoz.

Ha az ember ilyen és hasonló kísér
leteket tesz, némelykor nyerészkedési 
vágyból, gyakran csak játékból vagy 
sportból, mindig azzal keli számítania, 
hogy a következmények beláthatatlan 
károkat cs veszteségeket vonhatnak ma
guk más területeken. Természet anyánk 
tudja mégis a legjobban, hogyan kel! 
a helyes erőviszonyt teremtményei közt 
megőrizni.

Kiilönbejáratu bútorozott
utezai szoba

magános ur részére azonnal kiadó, j 
Cím : e lap kiadóhivatalában.

H ÍR E K
Sötét képek,

szomorú jelenségek mocskos képei suhan
nak el szemeim előtt, Fekete árnyuszá
lyok lépett rongya húzódik végig az élet 
nagy, nyitott színpadán és szépet szerető 
telkembe a csúfság horzadalma fura 
kodik.

Az élei- és vagyon elleni büntetlek 
hosszú sorozatában ott látom a szülőt 
gyilkoló fiúi, a lányát megbecstelenítő 
apát, a szerelmesét álmában megfojtó 
perditát, a vonatokat robbantó, tömeg
rabló banditát, a pácienseit méreggel öiö 
tébolyodon orvost, embert irancsirozó ben 
test, halálos ölelésül demimondot, angyali
csináló javasasszonyt, bájitalt kotyvasztó 
cigánynőt, családot irtó anyát, férjet 
gyilkoló feleséget, a feleségét portékaként 
áruba bocsájtó és el is adó férjet, a 
megszöktetett bakfisért övéitől vált súgd; 
jat követelő csábitól és sok-sok más nyo
morult alakját a háborufertőzte szomorú 
életnek.

A sziveket nemes érzéssel telítő idea
lizmus nyitott sírjánál vérben, bűnben 
tobzódik a megmételyezett, eltévelyedett 
ember és a sodomai gonoszságok szo
morú jelenségei elevenednek föl újra'az 
elfelejtett, eltemetett szépségek kegyetlen 
lábbal taposott nagy temetőjében.

Káprázatok.
Ragyogók, frissek, 
vágyakra hajtók, 
szépek; 
aranykeretben 
sok színes csoda : 
képek.

Üveghintóban 
hajporos dámák : 
lányok;
csókot dobálnak 
s inegigézve csak 
állok.

Tenyérnyi selyem 
hull lábam e lé : 
kendő;
szivemre teszem 
s ott őrzöm míg ő 
eljő.

Skí, ródti nagy 
választékban
és legolcsóbban

KERCSIK-nél.

Káprázat űzi 
játékát velünk, 
ugrál a szemünk 
s a szívnek kedves 
káprázatoknak 
szívesen hiszünk. . .

( -  - )

Asszonysziv.
Irta : Fiilep Kálmánné.

Nem volt boldog házasság. Mindig a 
válásra gondoltak. Az életükből teljesen 
hiányzott a harmónia. S a legborzasz- ] 
több az volt a számukra, hogy sem a j 
szerelem nem tudott egészen meghalni, 
sem a gyűlölet. Egy édenkertben egy 
boldogtalan emberpár. S vájjon melyi
kük volt a hibás? Valószínűleg a férfi. 
Egy rendkívül erősakaratu, szilaj em- 5 
bér, aki az egész életet teljesen a maga 
számára rendezte be. Az asszony? Az; 
csak asszony ! Azért született, hogy sze
ressen és alkalmazkodni tudjon. A házas
életben csak egy akarat érvényesülhet: | 
a férj akarata ! Ez volt a férj tizparan- 
csolatja ! Ö azért szerette az asszonyt, 
megölelte ... becézte, de nem vette ko
molyan. A számláit pontosan fizette, el
kísérte jégre, színházba, hangversenyek
re stb. A maga módja szerint szerette 
ő az asszonyt, de nem birt a saját 
temperamentumával, lemondani nem tu- j 
dott a saját külön férfimulatságairói,! 
amelyek gyakran reggel felé végződtek 
elég zajosan. Meleg, színes, jóleikü em- j 
bér volt amig szeretett, amíg el nem 
fogta a vágy a zajos élet után, de föl
lobbanó, szinte durva tudott lenni, ha 
az asszony útját akarta állani, még ha 
a vesztébe rohant is.

Az asszony pedig nem született erre j 
a rabszolga sorsra. Nagy műveltségű,' 
erős egyéniség volt, sehogy sem tudta 
beletalálni magát ebbe a szerepbe, hogy j 
ő a férfi életének ilyen kiegészítő része 
legyen. Édes apja páratlan gonddal ne
velte, iskoláztatta. Orvosnak készült, 
akkor szeretett bele az urába. Vége lett 
a karriérnek. Önálló nem lehetett többé 
sohasem.

Az asszony mindennek dacára sze
rette az urát. Ezt a bohém, nagy gye
reket. Szerette halálos komolyan és i 
szenvedett tőle kimondhatatlanul. Sze
rette érte a fájdalmat is, amit nap-nap 
mellett okozott neki, szenvedett hang
talanul, ahogy csak az erőe lelkű asz- 
szonyok tudnak : az üdvösségükért.

Egyszer majd vége lesz mindennek, 
— gondolta sokszor. Megszűnik a köny 
is, mint a mosoly. S majd megöregsze
nek együtt szépen. Fehér lesz a haja, 
az a szép fekete haja ... és aztán majd 
itthon fog ülni vele együtt mindig — 
örökké. Ezért érdemes elviselni ezt a 1 
kálváriás sorsot. Milyen jó lesz akkor! 
Gondolkozott. A múltból csak a szép, 
napsugaras emlékek tolultak elé, a ka
cagó esték, amikor ő volt a királynő — í 
és kegyelemből engedte át a csókokat! 
Amikor este a dívány sarkába húzódott 
s az ura feje az ölébe pihent és órákat 
eljátszott a hullámos fekete fürtökkel. 
Most meg?! eh! a szégyen pirja fu
totta el arcát. Így bánni vele ! Meg
alázni a szerelmét nap nap mellett._j
Válni ! Nincs más ut. Válni kellene. Ez 
az egyetlen kivezető ut, ahol mindket
ten meggyógyulnának. A válás mind a 
kettőnek önérzetét visszaadná, mind a 
kettőjüket visszaadná önmaguknak. Fe- i 
jét lehajtá a szék támlájára és zokogott 
keservesen, mint aki minden napsugár! 
temet az életéből.

Másnap aztán, egy szép őszi délután, 
magától megoldódott a probléma. Ret
tenetes esemény verte fel olvasásából. 
Az urát holtan hozták haza a vadászat
ból. Lebukott a lováról és ketté tört a 
koponyája.

Itt volt hát a szabadulás, itt volt a 
kivezető ut. Rettenetes ár. Rettenetes

sors. Borzasztó igazs’gszolgáltatás. Az 
asszony erős lelke majd bele pusztult 
az eseménybe. Lelki ereje, — ami eddig 
hatalmas megfeszítéssel tartotta a sza
kadék fölött — megtört. Valósággal őr
jöngött a temetés alatt. Ágyba kellett 
fektetni s folytonosan csillapítani az 
idegeit.

Hetekig volt ágyban fekvő beteg. 
Amint betegágyát elhagyta, felkereste 
a helyet, hol férje lebukott lováról s 
kis márvány táblával jelölte meg. Min
den idejét a sírnál töltötte. Otthon a 
férje ruháit becézgette, rakosgatta, zse
beit forgatta, mit találna henne valami 
kedveset, valami üzenetfélét. Mégis, 
utolsó üzenetet, neki, hozzá. Mert ő úgy 
meg nem halhatott, hogy utolsó gondo
lata ne a felesége legyen ! így gyötörte, 
kinozta önmagát.

Egy délután ebbe a fájdalmas, szent 
csöndbe, bántóan sikoltott bele a tele 
fon csengője. Egy régi, jó barátja a fér
jének kívánta kifejezni a részvétét, mi
kor jöhet? Ha megengedi, holnap dél 
után.

Az asszony ijedten hebegett valamit 
és haragosan dobta le a kagyló).

— Hogy merészel most engem há-1 
borgatni. Nem igaz ! Nem is érez. szá-; 
nalmat ! Nem igaz, hazudik. Örömet 
érez a gyászom felett. Szabad vagyok, 
így gondolja. Hazug, képmutató ez is !

És másnap megjelent a jóbarát. Na
gyon gondosan öltözve, frissen, alig 
tudott szordinót tenni a nagy örömére. 
Szabad az asszony.

Az asszony zavart idegességgel fo
gadta. Úgy dobálta neki a szavakat, 
sértődötten :

— Kicsit korán jött. Nem tudok még 
beleilleszkedni a régi keretek közé....

Egyáltalán kímélhetett volna még < gy 
ideig !

A férfi rábámult.
— De Klára, nem értem, a tiszta rész

vét hozott ide ! Úgy éreztem, hogy ne
kem a szegény Béla legjobb barátjának 
kötelességem ebben a nehéz napokban 
fölkeresni magát ! Ha nem igy érzi, 
ezer bocsánat. Igazán nem akarok újabb 
fájdalmat okozni magának !

Olyan őszinte, meleg hangon mon
dotta ezt, hogy az asszony mélyen el- 
szégyelte magát. Ez az ember nem bán
totta meg az ő gyászát. Talán nem is 
viselhette volna magát korrektebbíil. A 
mi ellen védekezik, az a saját lelké
nek a titkos hangja. Szabad vagyok!

Pár percig beszéltek még. Az asszony 
szive hevesen tiltakozott, de már meg- 
békélten nyújtotta kezét bucsúcsókra 
és nem tiltotta meg a jóbarátnak, hogy 
néha-néha ne jöhessen.

És a férfi jött.
Finoman, melegen, megértőén kapcso

lódott be az asszony egyedüli, szomorú, 
beteges lelki világába. Apró szolgálato
kat tett, hivatalos ügyeket rendezett és 
szórakoztatta magános óráiban. Beszélt 
apró kedves epizódokat a férj életéből, 
olyan kedvesen, annyi szolidaritással, 
hogy az asszony életkedve láthatólag 
visszatért. És az asszony tudott már 
mosolyogni, ha jött a férfi. Lassan-las- 
san foszladozott a fájdalom érzése. Kü
lönben a férfi kitűnő társalgó volt. Fi
nom modorú, tapintatos. Bámulatosan 
értett ahoz a művészethez, hogy a hely
zetet észrevétlenül uralja.

Így aztán nem volt nehéz dolog, hogy 
a holt ember mellé tolakodott az élő 
ember árnyéka.

És mégis a holt emléke volt erősebb,
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Dobsina polgármestere lemondott
állásáról. Ruffinyi Aladár főmérnök, 
akit a múlt évben egyhangúlag válasz
tottak meg Dobsina város polgármeste
rivé, meglepetésszerüleg lemondott tiszt
ségéről, mert a városi fakészletek érté
kesítése körül ellentétbe került saját 
pártjának a tanácsban helyet foglaló 
képviselőivel. Mértékadó körök széles
körű mozgalmat indítottak, hogy Ruffi 
nyit elhatározásának megváltoztatására 
Kibírják, amennyiben közreműködésére 
a dobsinai polgárság nagy többsége 
súlyt helyez.

A losonci 25. gyalogezred jubiié-
tima, A losonci 25. gyalogezred január 
18 án ünnepelte fennállásánnk 15 éves 
jubileumát. Az ünnepséget megelőző 
estén ünnepi akadémia, másnap katonai 
parádé volt a Wilson-téren, majd disz- 
felvonulás Voíruba hadosztályparancs
nok előtt. A jubileummal kapcsolatban 
a losonci helyőrség parancsnokát Kálal 
Bohuszldv vezérkari ezredest tábornokká 
léptették elő..

Hálaadó ünnep. A Rimaszombat ta
másfali ev. leánykör megalakulásának 
tizedik évfordulója alkalmából hálaadó 
ii,népét tart 1934. évi február hó 4-én 

délután fél 5 órakor az Ipartársulat szék
hazában. Erre az ünnepélyre szeretettel 
meghívja volt tagjait, a szeretet munka 
pártolóit és minden jóakaratéi érdeklő
dőt. — Az ünnepély műsora : 1. Közé
ltek : 271. — 2. Irásmagyarázat. Tartja 
Baráth Károly lelkész. — 3. Szavalat. 
Győzelem. Irta Varga Gyuláné, elmondja 
Waskó Lenke. — 4, 10 évi szeretet 
munka. Felolvassa Gyiirky Anna. — 5. 
„A fehér ruha." Alkalmi színdarab. Sze
replők : Szent-lstvány I., Durda Dezső, 
Varga Lenke, Waskó Ilma, Karhúth Pi
roska, Csók Aranka, Gyulay István, 
Waskó Lenke, Melczer Vilma, Pavella 
Gizi, Stolcz Vali, Czelder Vali. — 6. 
Közének : 432. — Belépődíj nincs. Ön
kéntes adományokat jótékonycélra kö
szönettel fogadunk.

Halálozások. Özv, Szikora Andrdsné 
szül. Furák Margit, vasúti főkalauz öz
vegye 56 éves korában folyó hó 17-én 
. árosunkban elhalálozott. Temetése nagy 
részvét mellett folyó hó 19-én ment 
végbe, amely napon az elhalt fia : Szi- 
i.ora István szabóiparos is 24-ik élet
vében ugyancsak jobblétre szenderült.
Broczkó András szabóiparos életének 

57-ik evében folyó hó 25-én meghall. 
Nagy részvét megnyilvánulással folyó 

26 án temették. Özvegye szül. László 
Julianna és rokonai gyászolják.

:j;yan erős, szuggesztiv hatást gyakorolt 
nnan a túlvilágról az asszonyra, hogy 

teljesen uralta, irányította még halálá
ban is az asszony elhatározását, aka
ratát.

Történt, hogy egy este ismét a férfi 
miékeivel babrálgatott s egy kis nő- 

őszből egy szőke hajfürt és egy kicsi 
avasi gyopár hullott a lábaihoz. A haj

fürt az övé volt, a feleségé... a gyopárt
hozta az urának két év előtt a hava

sokból. És ő ezt így őrizgette. Oh szent, 
oh drága ember, oh egyetlen ember a 

Hágón! Ha én ezt igy tudtam volna! 
Fs ismét teljes erővel támadt föl a holt 
kultusza. Egész éjjel vele beszélgetett... 
s másnap visszaesett a teljes apáthiába. 
ismét nem akart embereket látni. Szinte 
büntette magát, amiért másra is tudott 
gondolni a holton kivül.

És jött a délután. És a férfi egy 
oideg márványasszonyt talált a szobá
ban. Egy sápadt, összetört asszonyt.

— Rosszul van? — kérdé az asz- 
szonytól.

Az asszony csak intett, hogy nem. S 
aztán mintha álomból ébredne, lassan
kezdi:

— Nem, nem vagyok beteg. Itt volt 
oz uram az éjjel. Olyan boldog vagyok. 
Folyton látom, ha egyedül vagyok. Itt 
ül velem szemben és néz ... és vár ... 
mit fogok most csinálni? Hű leszek-e 
hozzá, vagy olt hagyom őt egyedül, el
hagyottan. Néz rám, mosolyog. Én ezt 
a látomást nem birom elfelejteni. Nem 
birom nélkülözni sem. Ne haragudjon 
Béla ... nyujtá kezét bucsúzóra, ne ha
ragudjon, de nem tudok lemondani róla, 
örökké neki akarok élni !

S a szeme józan volt, hideg, a keze 
erős, ahogyan búcsúra nyújtotta. A férfi 
elment, tudta, hogy amit ez az erős- 
lelkü asszony akar, annak úgy kell 
lennie.

Lelkészi meghívás. A nagyszalánci 
gyülekezet Papp József rimaszombati 
vallástanárt, püspöki titkárt választotta 
lelkészéül egyhangú meghívással.

Értesítés. A községi magyar könyv
tár vezetősége ezúton értesíti Rima
szombat város közönségét, hogy a könyv
tárat a Városháza épületében folyó hó 
26-án megnyitotta s ez időtől fogva min
den hétfőn és pénteken d. u. 3 órától 
8 óráig a város közönségének rendelke
zésére áll. — Beiratkozni, 1 Ke, beira- 
tási díj lefizetése mellett, a könyvtár 
órák alatt a könyvtárosnál lehet. A könyv- 
kikölcsönzés dijtalan.

A Dalárda hangversenye. Vasárnap, 
február 4 én este 8 órai kezdettel ren
dezi meg a Rimassornbati Magyar Dal
egylet önálló megalakulása óta első nagy 
hangversenyét a Polgárikör összes ter
meiben. Ezúttal is felhívjuk a közönség 
figyelmét a gondosan összeállított mű
sorra, melynek kiemelkedő száma a Lo- 
sonczi Magyar Dalegylet népszerű és 
hires szólistájának a vendégszereplése. 
Különös figyelmet érdemel még a két 
szavaló hölgy s a Dalegylet számai kö
zül a 136. zoltár, melynek előadásával 
dalosaink oiy sok meleg sikert értek 
el a komáromi országos ünnepélyen. 
Dallama Dr. Koudela szerzeménye, szö
vegét pedig Dr. Sík Sándor, a szegedi 
egyelem hires tanára dolgozta át. E két 
név mint szerzők s Halász karnagy mint 
dirigens, magyarázatai annak a freneti
kus sikernek, melyet Dalegyletünk Dá
vid királynak ez örökszép zsoltárával 
Komáromban elért. — A műsor többi 
számai, igy Dr. Halász István zongorán 
előadott magyarnótái is kedvenc cse
megéi a zenekedvelő közönségnek. Tel
jes műsor a kővetkező : 1. a) Váry János 
Jelige, b) Dr. Sík-Dr. Koudela: Babi
lonnak vizei mellett. (136. zsoltár.) —
2. Kosko Lenke szaval. — 3. a)Gounod: 
Faust, Valentin imája ; b) R. Strauss: 
Morgen ; c) E. Hildach : Tavasz. Énekli 
Tanka Jenő, zongorán kiséri Tanka Je- 
nőné. — 4 Gyulai Pál—Kapi Gyula: 
Vidd el édes fecském, vidd el. Énekli 
a férfikar. — 5. Magyar nótákat zongo
rázik Halász István dr. — 6. Révffy G.: 
Édes anyám ne haragudj, kérlek. Nép
dalegyveleg. Énekli a férfikar.— 7. Sza
bó Sári szaval. — 8. a) F. Schubert: 
Ébresztő, h) S. Schumann: A két grá
nátos. Énekli: Tanka Jenő. Zongorán 
kiséri: Tanka Jenőné.— 9. Wagner R. 
Tavaszi dal. op. 59. előadja a dalegylet. 
— Jegyek elővételben is válthatók Pe- 
csö k  Lajos műszaki kereskedésében. — 
Hangverseny után vacsora, melyre elő- 

i jegyezni lehet ugyancsak Pecsök Lajos
nál és a Polgárikor házfelügyelőjénél.

Álarczos bál. A Rimatamásfalvai 
Olvasóegylet február hó 11-én kulturá
lis alapja javára álarcos bált rendez. A 
legszebb és legérdekesebb jelmezeseket 
szép ajándékkal jutalmazzák.

A Dobsinai Polgári Kaszinó közgyű
lése. Pósch Gusztáv elnöklésével most 
tartotta meg évi rendes közgyűlését a 
Dobsinai Polgári Kaszinó, amely alka
lommal az évi jelentés és zárszámadá
sok tudomásul vétele mellett a szokásos 
felmentvényt egyhangúlag megadták az 
elnökségnek és egyben a tisztikart álta- 
nos lelkesedés közben újból megválasz
tották. Felmerült egy indítvány a Ka
szinónak egy másik egyesülettel való 
fúzióját illetőleg, ezt azonban egyhan
gúlag elvetették. A közgyűlés elhatározta, 
hogy a közeljövőben egy buléner-nyelvü 
színdarabot fog előadatni műkedvelőivel.

A „Rozsnyói Dalosegylet" 25 éves 
jubileuma. A Rozsnyó városában évek 
óta önzetlenül működő dalárda ez év
ben ünnepli fennállásának 25-ik évét. 
Ezen alkalomból február hó 10 én nagy 
hangversenyt rendez. A műsor egyik ki
magasló száma lesz Strausz J. Kék Duna 
keringője zenekari kísérettel, egy 80 tagú 
vegyeskar, vígjáték és több komoly és 
víg férfikar.

Hatósági közlemények. A város er
deiben iüos mindennemű engedély nél
küli favágás és szedés. Az ezen tilalom 
ellen vétők szigorúan meglesznek bün
tetve.

Figyelmeztetnek a lakosok, hogy az 
elhullott és kényszervágott állatok mar
haleveleit minden esetben kötelesek a 
jegyzői hivatalnál haladéktalanul átadni, 
mert ellenesetben szigorú büntetésnek 
teszik ki magukat.

A járási hivatal vonatkozó rendelete 
alapján felhivatnak az összes vadászte

rület tuladonosok, bérlők és társulatok, 
hogy haladéktalanul gondoskodjanak a 
hasznos vadak élelmezéséről és pedig 
szőrös állatok részére szénát, lóherét, a 
tollas állatok részére pedig gabona- 
nemüeket, búzát, kukoricát stb. rakja
nak ki. A káros vadakat irtani kell. Ezen 
rendelkezés betartását a csendőrség fogja 
ellenőrizni.

Az 1933 évre szóló fegyveradó kive
tési lajstrom a városháza 11 számú szo
bájában 15 napi közszemlére ki van téve.

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

Panasz a sikos járdák miatt. A kö
zönség testi épségének preventív intézke
désekkel való biztosítása érdekében fenti 
cím alatt többek felszólalására irt közle
ményünk kétirányban mutathat föl máris 
sikereket. Az első az, hogy az állam- 
rendőrség tekiniélysértönek találta enyhe 
maliciánkat, a másik pedig az, hogy 
reklamációnk révén megtörtént a jégbuc
kákért felelős háztulajdonosok rendőri 
felírása. Aki ismer minket, elhiheti, hogy 
éppen tőlünk áll a legtávolabb a ható
sági tekintély legcsekélyebb mértékű meg
rövidítésének szándéka, amint az sem 
lehetett szándékunk, hogy a közönségnek 
a rendőrségi büntelőparancsok révén akár 
egy fillérnyi költségtöbbletet is okozzunk. 
Nekünk csak egy célunk volt és lehetett, 
a testi épséget veszélyeztető jégbuckák és 
alkalmi jégpályák ellen felszólalni s ez
zel kapcsolatban a hatóságot kötelessé
gének teljesítésére figyelmeztetni. Meg- 
sértödés és bünteíőparancs helyett sokkal 
jobban örültünk volna a homoknak, ha
munak és fürészpornak, amiket az inkri
minált közlekedési akadályok fejére kí
vántunk s leginkább az töltött volna el 
bennünket örömmel, ha a város legveszé
lyesebb pontjának, a katholikus templom 
közvetlen környékének jégfelülete kapott 
volna közérdekű felszólalásunk révén egy 
kis salakot vagy homokot. A város e 
pontjának mai állapotát az illetékesek 
szives figyelmében ajánljuk minden ma- 
licia nélkül és kíváncsian várjuk a ható
ság intézkedésének eredményeit.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik szeretett, jó édesanyánk 
illetve drága jó István testvérünk elhunyta 
alkalmából mélységes fájdalmunkat rész
vétük szives kifejezésével enyhíteni igye
keztek, továbbá a Rimaszombati Városi 
Dalárdának és a Rózsafüzér társulatnak 
és azoknak, kik elhunyt szeretteinket 
utolsó utjokra elkísérni jók voltak, ezúton 
mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, i934. január 26.
A Szikora-testvérek.

A fegyvertartási engedélyek érvé
nyessége. A helybeli államrendőrség 
ezúton figyelmezteti a fegyvertartási en
gedéllyel biró fegyvertulajdonosokat, 
hogy engedélyeiknek megújítása iránt 
legkésőbb február 15 ig intézkedjenek, 
mert ellenkező esetben fegyvereik a tör
vényes előírások figyelembevételével el
fognak koboztatni.

Az R. P. S. farsangi estjét hihetet
lenül nagy érdeklődés előzi meg váro
sunkban. Alig mentek szét a meghívók, 
a plakátok még úgyszólván meg sem 
jelentek, a jegyek nagy részét már is 
szétkapkodták. Látszik, hogy városunk 
közönsége szeretettel és megértéssel 
viselkedik kedvenc sportklubja iránt, 
nemcsak akkor, ha sport rendezé
sekről van szó, hanem egyéb vállalko
zásait is lelkesen támogatja. Amint ér
tesülünk, ezt a támogatást teljes mér
tékben megérdemlik a most készülő 
farsangi est alkalmával is, mert az elő
jelek szerint nemcsak a farsang legsi
kerültebb mulatsága lesz, hanem a 
tarka, kiválóan szórakoztató műsor egy
magában is élményt nyújt. A rendező
ség nagy meglepetéseket tartogat a meg 
jelenők számára. Az eddig elárult újítás, 
az éjfélkor megnyiló Tátra bár, egészen 
különleges szórakozási lehetőségeket 
fog nyújtani közönségének. A tánczené- 
röl elsőrendű cigány- és jazz-zenekarok 
gondoskodnak. — Amint értesülünk, a 
szétküldött meghívókon található adat, 
mely szerint jegyek elővételben Klein 
Géza könyvkereskedésében kaphatók, 
tévedésen alapul, s a vigalmi bizottság 
annak közlésére kért fel minket, hogy 
a jegyek előjegyzését, valamint a helyek 
biztosítását Altmann Ferenc végzi. A 
részletes műsorról annakidején tájékoz
tatjuk olvasóinkat.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, január 27-én éí 28-án 
a XX. század filmtechnika csodája. Németül be
szélő és éneklő szenzációs film, amilyen évek 
óta nem volt látható, Mesterséges sziget a nyílt 
tengeren, F. P. I. elsüljed. Ez egy művészi al
kotás, érdekfeszitö akrobatikus repülési produk

ciók :

F. P. I. nem válaszol
F.: Hans [Albers, Peter Lorre, Paul Hertmarn, 

Sibiile Schmitz

Csütörtökön, február 1-én a filmjátszás nagy ün
nepi eseménye, vlágnagyságok slágere :

A Maxim-bár lovagjai
Szövegét irta Nóty Károly. Zenéjét szerzetté : 
Oscar Strauss. Történik Becsben, osztrák mii- 
lieuben. Rendezte Kart Boese. Szereplői a film
művészet legkiválóbb egyéniségei : Slezák Leó 
kamaraénekes, a bécsi Állami Operaház tagja. 
Lee Parry, Johannes Reimann, Oscar Karlweiss, 

Jessie Vibrog.

A szegények segélyezése. A szoci
ális bizottság által megrendezett gyűj
tés a szegények javára 5878'40 koronát 
eredményezett. A február 11 iki matiné 
és teadélután rendezősége teljes agili
tással működik. A matiné műsora össze
állítva, sőt a teadélutánon résztvevő 
közönség szórakoztatásáról is goados- 
kodik a rendezőség. Műsort jövő szá
munkban közöljük s ugyanakkor fog
juk a közönséget is részletesen tájékoz
tatni.

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

1  O 0N-al olcsóbban készpénzért 
TECHNI KA

V á m o s s y  Bé l a  Masaryk-tér.
Magyar propaganda Svédországban,

Upsala svéd egyetemi város nagy ün
nepi estélyt rendezett, amelyen nagy
számú ünnepi közönség előtt dr. Szi
lágyi Imre tartott előadást a mai Ma
gyarországról. Az előadást a felolvasó 
hangos filmmel kisérte, mellyel magyar 
nótákat mutatott be. Az előadás Upsa- 
lában oly sikert ért ei, hogy dr. Szila 
gyinak sikerült még Svédország néhány 
városában ugyan olyan előadásokat 
tartani. Dr. Szilágyi esperaníó nyelven 
tartotta előadásait. A magyarok nagy
szerű eszközt találtak az esperaníó 
nyelvben külföldi propaganda céljára.

Lefokoztak egy tizedest — betét
könyv lopás miatt. Lapikás Antal pieski 
(breznói járás) illetőségű gazdalegény, 
aki a iimaszombati 9. határvadászoknál 
szolgálja tényleges katonai éveit, no
vember folyamán intim barátságba 
került Stubnyák Ilona sajbai illetőségű 
helybeli pincérlánnyal, aki a csinos 
megjelenésű tizedes udvarlását szívesen 
fogadta és meleg barátsággal viszonozta. 
A leány közben állást változtatott és 
az elköltözéssel kapcsolatos elfoglalt
ságok miatt csak napok múlva konsta
tálta, hogy kofferjéből titokzatos módon 
eltűnt megtakarított 950 koronácskájárói 
szóló postatakaréki betétkönyvecskéje 
és az abban őrzött illetőségi bizonyít
ványa. Felfedezéséről csak elkésve tett 
jelentést a csendőrségen, iileíve posta
hivatalon, úgy hogy közben Lapikás 
Antalnak, aki a pincérlány kofferjét 
megdézsmálta, elegendő ideje maradt a 
betétkönyvet állás nélkül lévő nővéré
nek Margitnak postán elküldeni, arra 
utasítva öt, hogy az illetőségi bizonyít
ványt felhasználva, igyekezzen sürgősen, 
de kellő óvatossággal a betéti köny
vecskén elhelyezett összeget a postától 
kiszerezni. A leány ezen kívánságnak 
eleget is óhajtott tenni, de nem sikerült 
a manipuláció, rajtavesztett és a csend
őrségnek adták át. A cselédlányt, aki a 
könnyen szerzett pénzből beruházkodott 
és 150 koronát bátyjának juttatott, a bí
róság 12 napi fogházra Ítélte, Lapikás 
Antalt pedig a besztercebányai hadbíró
ság vonta felelősségre és 10 napi suiyos 
börtönbüntetésen fölül lefokozásra, vala
mint az okozott kárnak egy éven belüli 
megtérítésére Ítélte.

Filmszínház. Folyó hó 27 én és 28-án 
a „F. P. I. nem válaszol" c. Ufa film 
kerül színre. Elüss a hires repülő egy 
fényes estélyen titkos telefonbeszélge
tést folytatott, melyről Claire is tudo
mást szerez, de nem érti. Csak akkor 
tudja meg a valót, amikor a mestersé
ges sziget tervei eltűnnek, melyet jegyese 
Grosíe épit s kivel Claire állandó rá
dió érintkezésben állott. Egy alkalom
mal a híradás a sziget felől megszűnt.



4 G ö m ö r 1934. január hó 28.

Claire segítségül hívja Ellisst, aki azt 
hiszi, hogy Claire viszonozza érzelmeit, 
de csalódik s ezért dühében a legfélel
metesebb bosszút akarja végrehajtani. 
Főszereplők : Hans Albers, Paul Hart- 
tnann, Sybilie Schmitz és Veter Loere.

Febr. 1-én a „Maxim bar lovagjai" 
c. film kerül előadásra, mely Nóti Ká
roly s társa librettója alapján készült. A 
zene Strauss Oszkáréi van. Voikmann 
földbirtokos a városba jön, hogy nehány 
görbe estét töltsön ott Werner ügyvéd 
barátjával, ki igen féltékeny feleségére 
Mimire, a Maxim bar táncosnőjére. Hogy 
barátját távol tartsa feleségétől, külön
böző trükkök hoz nyúl, miből a bonyo
dalmak egész sora keletkezik.

Rimaszombati csendőrök fogták el 
a rozsnyői rablótámadás tettesét.
Jelentettük lapunk legutóbbi számában, 
hogy Széli József rozsnyői kereskedőt 
főtéri üzletében fényes nappal egy rabló 
leütötte és a kézipénztár 240 korona 
tartalmával, az őt üldöző járókelők elő! 
egérutat nyerve, nyomtalanul eltűnt. A 
rablásról telefonon azonnal értesítették 
a rimaszombati nyomozó csendőrállo
mást is, ahonnan egy osztag azután 
nyomban a helyszínre ment és megfeszített 
munka után sikerült is a tettest Hro- 
nyecz György-Kuzma, gócsi lakos sze
mélyében kézre keríteni. A teljes beis
merésben lévő rablót átadták a kerületi 
bíróságnak.

Befejeződött a vizsgálat a balog
falai rablógyilkosság ügyében. A ba
logfalai Aitmann házaspár gyilkosainak 
kézrekeritésére hat évi szünet után új
ból teljes apparátussal megindult vizs
gálat az elmúlt hét folyamán befejező
dött és az őrizetbe vett Bolcso Pál, id. 
Szabó István, ifj. Szabó István, Juhász 
József bacsó és Ádám Erzsébet előtt a 
vizsgálóbíró már ki is hirdette a vizs
gálati fogság elrendeléséről szóló vég
zést. A borzalmas gyilkosság lefolyásá
nak minden főbb momentumát tisztázta 
a vizsgálat, bár a gyanúsítottak első 
kihallgatásai és a szembesítések még 
némely ponton zavart hagytak hátra. 
Ifj. Szabó teljes beismerésben van, Ju
hász József bacsó azonban csupán az 
ajtónálló szerepét vállalta eddig magára, 
dacára annak, hogy cimborája, a fiatal 
Szabó a szembesítésnél is megmaradt 
azon állítása mellett, hogy a tettet Bol- 
cscval hármasban követték el. Bolcso 
a nyomozás során teljes beismerésben ; 
volt, a vizsgálóbíró előtt azonban már 
odamódositotta vallomását, hogy Juhász- 
szál és Szabóval hármasban járt ugyan 
Altmannéknál, ez azonban vasárnap volt, 
tehát két nappal a gyilkosság előtt. Az 
öreg Szabó, aki a véres éjszakán éjjeli 
őr volt a faluban, a keresztkérdések 
súlya alatt annyit ismert be, hogy haj
naltájt tényleg járt Altmannéknál, hogy 
a vásárra menés ügyét az öreg korcs- 
márossal megbeszélje, akkor azonban 
már a gyilkosság el volt követve. Fel-1 
fedezéséről senkinek nem mert szólni, 
mert félt, hogy öt fogják a tett elköve
tésével meggyanusitani. Úgy ő, mint a 
felesége Ádám Erzsébet mindmáig meg
maradtak azon vallomásuk mellett, hogy 
a gyilkosságról semmit sem tudnak. 
Ezen állításukkal ellentétben a vizsgálat 
máris számos tárgyi bizonyítékot produ
kált. A szenzációs bünpert, amelynek 
lassan feledésbe merült részleteit a ri
maszombati nyomozó csendőráilomás 
kiváló nyomozója, K o r á  zászlós közel 
hat éves szisztematikus munkával bo
gozta ki, a tavaszi esküdtszék fogja le
tárgyalni.

Rendőrkézre került a rimaszombati 
„Raflesz" zsarolóbanda vezére. Omi- 
liák János nyugalmazott postaigazgató 
a múlt napokban névtelen levelet ka
pott, amelyben a magát Raflesz nek ne
vező zsarolóbanda arra szóllitotta föl, 
hogy előre megjelölt helyre öt koronát 
tegyen le részére, különben lakásának 
összes ablakait bezúzzák. A megijesztett 
postaigazgató a rendőrséget értesítette I 
az esetről és a nyomozó osztály taná
csára pársoros levélben egy koronát va- j 
lóban el is helyezett a kijelölt helyen. 
Az egy koronát tartalmazó „pénzeslevél" j 
másnapra el is tűnt s párnapra rá egy 
eléggé goromba szövegű levél jelent meg 
a postaládának használt zsindely alatt 
s ebben a levélben már 10 koronát kö
vetelt a titokzatos Raflesz banda, élet- 
veszélyes fenyegetésekkel ijeszgetve 
Omiliákot, ha kevesebbet mer „letétbe,, 
helyezni. Az erélyes felszólítás vétele

után, detektív vette őrizet alá a terepet 
és 17-én este sikerült is a retteget Raf- 
lesz-banda vezérét egy tizenötéves fiú 
személyében kézrekeriteni, amikor a vég
leges leszámolással fenyegetőző levéllel 
kezében megjelent a porondon. A detek
tív karjaiba futó ifjú sírva vallotta be, 
hogy foibalít szeretett volna beszerezni 
s pénz hiányában ilyen romantikus esz
közökkel igyekezett alaptőkéhez jutni. 
Bevallotta, hogy az egész Raflesz-banda 
csak egy tagból áll és annak lejhatalmu 
vezetője saját maga. Megindították ellene 
az eljárást a fiatalkorúak bírósága előtt.

Elitélték a meleghegyi erdőigazgató 
tolvaját. Jelentettük annak idején la
punkban, hogy a meleghegyi erdőigaz
gatóság irodájában augusztus első nap
jaiban rendkívül titokzatos körülmények 
között végrehajtott betörés történt,amely 
alkalommal Sztanek József erdőigazgató 
íróasztalának fiókjából 500 korona kész
pénz eltűnt. A lopás felfedezése után a 
gyanú azonnal Bosnyák Barna alsóba- 
logi illetőségű 20 éves hivatalszolgára 
háramlott és a csendőrök természetesen 
nyomban keresztkérdések pergőtüze alá 
fogták, a szolga azonban mindent taga
dott és alibit igazolt. Ennek ellenére 
megfigyelés alá helyezték és negyed
napra sikerült is őt leleplezni, amikor 
a lopott pénzt 90 korona hiányával meg 
is találták nála. A bizonyítékok súlya 
alatt beismerte tettét, védekezéséül 
azonban azt hozta fel, hogy sok adós
sága volt s ezeknek rendezése céljából 
nyúlt az idegen pénzhez. — A bíróság 
most vonta felelősségre a megtévedt 
fiatal embert és lopás vétsége címén 
100 korona pénzbüntetésre ítélte. Az 
Ítélet végrehajtását nem függesztették fel.

Hurokra került a kerületi bíróság 
szökött rabja. Beszámoltunk annak 
idején lapunkban, hogy Üveges Imre 37 
éves dereski illetőségű mezőgazdasági 
munkás, aki kilenc hónapi fogházbün
tetését töltötte a rimaszombati kerületi 
bíróság fogházában, julius 8 án kereket 
oldott és megszökött őrizöinek kezéből. 
A szökött rab kézrekeritésére a hatósá
gok mindent elkövettek, azonban telje
sen eredménytelenül s amig a környék 
csendőrei tűvé tették érte az egész vi
déket, Üveges Imre Horka községben 
alkalmazást vállalt Radnóti Imre álné
ven. A horkai csendőrség csak mosta
nában jött rá Radnóti lnne ur kilétére 
s a magát biztonságban érző szökött 
rabot sikerült lelepleznie és visszaszál
lítani a kerületi bíróság fogházába. Üve
gest „hazaérkezése" után természetesen 
felelősségre vonták szökése miatt és 
ezért nyolc napi börtönre Ítélték. A nyári 
hónapokat előnyösen kihasználó fogoly 
most megnyugodva tölti önkényesen 
megszakított büntetésének második sza 
kaszát a kerületi bíróság börtönében.

A gyümölcsfák meszelése.
Nagyon sok gazda és kertész azt hi

szi, hogy ha a gyümö'csfát, illetve a kér
gét bemeszeli, úgy mindent megtett, ami 
a fa kellő ápolásához szükséges. Ez a 
felfogás helytelen, mert a mészréteg igen 
sok rovarnak biztos védelmet nyújt az 
időjárás viszontagságaival szemben .

Hogy ezt elkerüljük, a fákat előzőleg 
alaposan meg kell tisztítani, mohát, szá
lakat, elszáradt kérget eltávolítani, leg
jobban kéregkefével. Csak ezután lehet 
a meszeléshez hozzálátni, főleg úgy, ha 
a mészhez vízben oldható gyümölcsfa- 
karbolineumot keverünk, miáltal úgy a 
kártevő rovarok, mint a növényi beteg
ségek is a leghatásosabban lesznek le
küzdve.

Maga a meszelés manapság, amikor 
a kertésznek és gazdának modern Frukta, 
Floxa és Famosa fecskendő áll rendel
kezésére, igen gyorsan és könnyen intéz
hető, és egy egyszerű Rakéta-trágyalé- 
szivattyuval is végezhető a megfelelő 
fecskendőkellék igénybevételével.

Ha a meszelés által fagytól is meg 
akarjuk óvni a kérget, akkor ügyelni 
kell arra, hogy a meszelt kéreg tavaszig 
fehér maradjon, ami esetleg a fecsken- 
dezés megismétlését követeli.

Csak egy jó, eléggé fehér mészréteg 
képes a napsugarak hatását legyengí
teni és a fagykárokat megelőzni, amelyek 
rendszerint úgy keletkeznek, hogy a ké
reg a napon áthevül és éjjel a hirtelen 
lehűlés következtében megfagy. Tavasz- 
szal ezek a tünetek igen gyakoriak és 
a fára nézve veszedelmesek.

A szerkesztő üzenetei.
Utak végén. Legnagyobb sajnála

tunkra nincs módunkban közölni.
Költészet 16. Nos, van-e újabb ter

mék ?
Földbirtokos. A vallomás benyújtá

sának határideje : 1934 február 28.
Első bál. Könnyű anyagból s lehe

tőleg simán ; minden ékszer nélkül; be
lépő mellékes. Jó! mulasson !

Érdeklődő. Egy évre 75 Ke.
Iparos. Reáljogu. Itt erről még nincs 

szó.
Nyugdíjas. 1935. január 1-vel máraz 

önöké is rendezve lesz.
Boldog napok múltán. A kérdezett 

vers igy szól:
Akarsz-e lenni az én asszonyom ? 
Szomoruszemü, bús csodákkal áldott.
Ki ott ragyog a vánnyadt arcomon 
S a pusztámba ültet egy-egy virágot.

Ki tűző délben éjfélt jár velem
És uj fényt hazudik, ha már alkonyul.
Ki esküszik s megfogja a kezem,
Mikor nem hiszek majd neki botorul.

S ha százszor sírva kínzóm, mosolyog, 
Türelmet suttog, mig unom a várást.
És bár reám mindig bánat gomolyog, 
Szótlan tűri a kálváriajárást.

Nem nézi vissza, akik rá néznek,
Csak én vagyok neki és engem szeret.
S ha a lángom könnysorokat éget 
Vegye hálásan rossz, rongyolt telkemet.

Ne kérdje tőlem sohase, merre ?
Úgy vezessen át ezer régi romon.
S ha elmegyek, hajoljon a szivemre.. .  
Mondd, akarsz igy lenni az én asszonyom ?

Lelkész. Előzeíes cenzúrára szükség 
nincsen.

Tőzsde. Jelenleg 200— 3C0 Ke. a kér
déses járulékok összege.

Tanfolyamot

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
Rábely Károly laptulajdonos.

Eladó
1 ruhaszekrény. . . . Ké 75
1 tölgyfa kihuzós ebédlő-

asztal ......................... „150
1 konyhaasztal . . . . „ 35
1 cselédágy matrácokkal „ 100 
1 konyhai stelázs . . . „ 35
1 konyhai vizespad . . „ 30

Cim: e lap kiadóhivatalában

1933. évi
saját termésű boraim kimérését 

megkezdtem:
I ltter üzleten kívül Kő 6 —
1 liter az üzletben . Kő 8'—

Az árak nappal értendőn.

BOZOKY GYÖRGY,
„Sport" étterem.

és íléi

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

Masaryk-tér 9. sz.
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Áflöüoyi tanácsadó iroda
hatós. eng.

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

A Phönix Biztositó Társaság főügynöksége

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

Bővebb felvilágosítást a ház
tulajdonosnál.

Termos üvegek,
betegápolási cikkek,
gumrrsitermofórok

mélyen leszállított árban kapha
tók a

BOKOR-drogeriában.
Új füszerüziet.

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

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

kiváló tisztelettel :
_______ IVAN1CS KÁLMÁN.
— — — ■— —

ínyeket m  k o m
kezdve készit

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

minden e szakmába vágó munkát.

Értesítés.
Tisztelettel közlöm, hogy

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

Továbbra is szives pártfogást kér
MAROS KÁROLY

cipész.

Kétszobás épület
eladó jutányos áron Újváros-utca 23. 

szám alatt.

n agy  választékban

Kovács-Áruházban.
Elsőrendű

SS1 sziléziai lengyel szén
rendelhető BRAUN JENŐ vaskereskedőnél.

Két szob ás lakás
fürdőszobával kiadó.

Bővebbet e lap kiadóhivatalában.

Kiadó lakás.
Egy alkovos egy szoba, előszoba, 

konyha, éléskamrából álló udvari lakás 
azonnal kiadó.

Értekezhetni : Pokorágyi-u. 33. sz. a. 
az udvarban.

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

tükör, egy kihuzós ebédlő asztal.

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.

Rimaszombat, 1934. Nyomatott R áb ely  K ároly  könyvnyomdájában. (MasFryk-tér 9. szám.)


