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Farsang vasárnapját a szegényeknek szenteljük.
Ir ta : M Á R K U S  L Á S Z L Ó .

A lassan már az útra készülődés
sel foglalkozó Farsang távozásával 
a böjt szaka köszönt reánk, mert 
minden farsangra böjt következik. 
Farsang és böjt! Valamikor az idő 
két ellentétes szaka. Az egyik a 
iélekfrissitő, testet tápláló bőségek, 
vidám mulatozások, a másik az 
unmegtagadás és magunkbaszállá- 
sok ideje. Ma? Ma, mikor a jelen 
generációja a nagy világpusztitás 
hatása alatt áll még mindig, ma, 
amikor az emberiség még nem ta
lálta meg a rombolások labirintu
sából kivezető utat s a lelki de
pressziók alul nem tud szabadulni, 
a testi szenvedésektől, nélkülözé
sektől és általában az élet nyo
masztó gondjaitól nem tud mene- 
kedni, ma, amikor minden bajunk 
kövérre hízott s ajtainkon a szük
ség kopogtat, ma nem lehet gond
talanul vidámságban telő farsang
ról beszélni, ma csak inkább szo
morú böjtben, szükséget szenve
désben folyik le a szebbnek indult, 
igéretrügyek kipattanásának válá
sában múló életünk.

És ebben a bojtos farsangban 
■rditássá hangosotíik a nélkülözők, 

a nyomort szenvedők segítséget 
kérő szava.

A szenvedés és nyomor jajsza
vára fel kell meiegedniök az em
beri leikeknek, érzőkké kell váiniok 
a sziveknek, adakozásra keli tárul
niuk a kezeknek, hogy a tél fagyá
ban a szeretet párája fütse be a 
nélkülözők szobácskáit, a nyomor
tanyákat és az éhező munkanélkü
liek és szegények, az életresarjadt, 
didergő, ártatlan apró emberpalán
ták szenvedésektől szederjes ajakán 
a testi igények minimális kielégí
tésével legalább is elhalkuljon a 
kétségbeesés kiáltása.

A megsegítő akciót Rimaszom
batban vezető és irányitó szociális 
bizottság, — amint ezt már több 
Ízben közöltük is, — az idei far
sang vasárnapját a szegények se
gélyezésére kívánja szentelni oly
képpen, hogy ezen a napon a Tátra 
szállóban d. e. 11 órakor matinét 
és délután 5 órakor pedig teadél
utánt rendez.

A matiné belépő dija tetszés 
szerinti, mig az 5 órai tea belépő 
dija 5 korona, amiért minden lá
togató egy csésze teát is kap süte
ménnyel. — A matiné műsora:

1. Alkalmi bevezető beszédet monda
nak : Celder Gyula polg. isk. tanár szlo
vákul és Varga Imre ref. lelkész ma
gyarul.

2. A „Zivenau szlovák nöegylel dal
köre zongorakisérettel szlovák dalokat 
ad elő.

3. Zene kettős. Gabonás Tibor (he
gedű) és Lictnan Ulrich (zongora).

4. Magyar dalokat éneke! cigányzene 
kísérettel: Kuhinka Irénke.

5. „Haakon.“ Melodráma. Előadja : 
Lupac Emilné. Zongoránál : Kanig Hen- 
rikné.

6. Magyar dalokat ad elő a Rima- 
szombati Magyar Dalegylet.

A tánccal és büfíével egybekö
tött 5 órai teán megjelenő közön
ség szórakoztatásáról is gondosko
dott a rendezőség, az e célból le
pergő müsorszámok szenzációsak 
és meglepetést keltők.

A szegények megsegítésére szen
telt mai farsangvasárnapján az ál
dozatkészség oltárához kell járul- 
niok a földi javakkal megáldott gaz
dagoknak, a maga megélhetésének 
biztosításán túl segítségre képes 
minden tehetős embernek, minden
kinek, akinek van miből valamit 
adhatnia azoknak, akik nélkülözik 
az élet fentartásához szükségese
ket, mert az Élet rendes kerékvá
gásának nyomából kizökkent sze
kerével rögös utakon zötyögő, gönci- 
terhes emberiség örömtelensége, 
ker.yérteienséges szenvedése csak 
a lélek tiszta örömét hozó uj far
sang jöttével szűnik meg s a meg
gyötört és minden bojt után hus- 
vétot váró lélek csak a lélekmeg- 
nyugvásos, tiszta igaz böjtben pi
hen meg.

Adóállomások ideje.
Ezekben a hónapokban esedékes a 

különféle adóvallomások : a jövedelem- 
adó és forgalmiadók bevallása és ma — 
az általános leszegényedés korszakában 
— ezek a nrpok sorsdöntő jelentőséggel 
birnak.

Ezekből a vallomásokból készülnek 
a fizetési meghagyások, melyeket pár hó
nap múlva kézbesítenek az adózónak. 
Tehát érdeke mindenkinek, hogy olyan 
körültekintő és szabatos vallomást ter
jesszen be, hogy a kivetés is olyan ala
pon és módon történhessék.

A jövedelemadó kiszámításánál a leg
több ember, akinek kereseti viszonyai
ból, tehát termeléstől, iparűzésből és 
kereskedésből van jövedelme — nem 
vezet üzleti könyveket s Így a jövedelme 
nem annyira számításon mint becslésen 
alapul. Ismeretes, hogy a becslési ered
mények két szélsőséges álláspont között 
mozognak. Lehetetlen, hogy a mai fór 
galmi és ptnzviszonyok között olyan 
becslésnek adjanak heiyet az adókivető 
hatóságok, amelyek a reális viszonyok
kal ellenkeznek, vagyis a maximális árak 
alapján nem lenne helyes a kivetés, vi
szont a minimum sem lehet egészen 
mérvadó, hanem a kereset és kínálat 
viszonyából kivont középarányos szám.

De vonatkozik ez a megjegyzésünk 
a forgalmi adóra is, mely igen kompli
kált számítások eredménye gyanánt nyer 
kifejezést az adókivetésnél. Sajnos —

ezen a téren találkozunk a legnagyobb 
aránytalansággal, az u. n. levegő becs
lések, amelyek különösen a szabad pá
lyákon levők forgalmának kiszámításá
nál mutatkozik.

Az adókivető hatóságoknak számol- 
niok kell a mai adottságokkal. A hely
zet pedig semmiképpen sem akar javulni. 
A helyzet az, hogy a gazdaosztály a jó 
termés decára még mindig eladósodott 
állapotban van, az iparososztáiy állan
dóan csúszik lefelé a lejtőn, a kereske
delem — amint jól tudjuk— még mindig 
mankókon jár.

Vájjon tudomásul veszik-e ezeket a 
tüneti jelenségeket a kivető hatóságok 
és alkalmazkodnak-e a változott hely
zethez — ez a kérdések kérdése.

A tiszta logika azt mutatja, hogy az 
adózásnak hozzá kell simulnia a kere
seti és pénzviszonyokhoz. Erre taníta
nak meg a kényszeregyezségek és csőd
eljárások és az ezek nyomán az elpusz
tult adóalanyok meg nem fogyatkozó 
serege.

Mi az igazság mellett a jog ikertest
vérére, a méltányosságra hivatkozunk, 
amikor a pénzügyi hatóságok figyelmét 
ezekre a kérdésekre ráirányítjuk. A köz
terhek nálunk, ahol a gazdasági élet 
válságba jutott, már nem fokozódhat
nak. Azok akik a gazdasági élet ütőerén 
tartják a kezüket, megfogják érteni, hogy 
ez a tárgyilagos szemlélet igazsága.

Emlékezés.
Félszázad előtt a rimaszombati társa

dalom keretében két ifjú emelkedett ki 
az aranyifjuság csoportjából, mindkettő 
hivatásának élő, kötelességtudó, szelíd 
humoru, kellemes modorú és jó táncos. 
Az egyiket Feledy Ferencnek, a másikat 
Bodrogközy Zoltánnak hivták és ők 
abban is megegyeztek, hogy napi fel
adataik bevégzése után egy üveg sör 
avagy egy pohár bor mellett szívesen 
elmulattak a Dankó József cigányzene- 
karának andalító hangjai mellett.

Franczit az is érdekessé tette, hogy 
— a rossznyelvü jósok szerint — ön
kéntes korában, midőn már minden el
fogadható és kevésbbé elhiheiő alapot 
kihasznált, hogy jómódban élő özvegy 
anyjától a megállapítottnál nagyobb 
mérvű havi járandóságot kieszközöljön, 
mamájától azon a cimen kért jó néhány 
száz forintot, mert a kezelésére bizott 
kincstári ágyút elrontotta s azt most a 
saját költségén kell megigazittatni.

Egy kiruccanás alkalmával oda szól 
Zoli: mond el már Franczi, hogyan is 
történt az a bizonyos ágyumegrongálás ? 
Alig hangzik el a szó, máris felugrik a 
szomszéd asztal mellett borozó egy 
„vigécz“, aki örömének adván kifejezést 
afelett, hogy volt katonákkal lehet 
együtt, engedélyt kért a társasághoz 
csatlakozásra, mert hogy ő maga is 
katonaviselt egyén volna ! Szigorúan néz 
végig rajta Zoli s a következő szavak
kal intézi el a tolakodót : „Az bizonyos, 
hogy a barátom a Clam-Gallas nevet 
viselő ágyús ezrednél, én meg a Gras- 
salkovich huszár ezrednél szolgáltam 
(ilyen ezredek a holdban voltak) és hogy 
Maglájnál Franczi ágyúból lőtte, én pe
dig karddal aprítottam az ellenséget, 
(a magláji ütközet idejében mindketten 
hátulgombolós nadrágot viseltek), de 
maga barátom soha sem volt katona, 
igy hát nem is szagolhatott puskaport." 
A vigécz e fölényes visszautasítás ha
tása alatt kámforrá vált.

Ebben az időben a földmüvesiskolá- 
nál (hol Zoli tanársegédként működött) 
egy középtermetű, tagbaszakadt egyén

volt az igazgató, jeiiegzetes íúdtalpu, 
csámpás, széles lábfejekkel. Nevét nem 
emiitem, de a közkedveltségü férfiak 
csoporijához nem tartozott. Egy fiatal
sági összejövetelkor valaki Zolitól meg
kérdezte, vájjon főnökének miért van 
oly oldalra csámpázoit széles két láb
feje? Zoli rögtön kész volt a felelettel, 
elmondván, hogy az illető fiatal korá
ban, mint huszár, erős trenning után, 
vágtatva ment a kaszárnya udvarára, 
hol is oiy szerencsétlenül ugrott le lo
váról, hogy sarka egy kövön megcsú
szott, ő pedig — nehogy egyensúlyt 
vesztve, földre zuhanjon — kényszerű 
futtában lovagló sarkantyújával lábának 
mindkét belső bokáján elmetszette az 
inakat. Mint kemény legény nem en
gedte magát orvosi kezelésbe, és‘ csak 
akkor riadt meg, amidőn ágyából ki
lépve, lábfejének eltorzítását tapasztaiá, 
ámde ekkor már az inakat összekötözni 
nem lehetett. Ezen baleset miatt lépett 
aztán civil pályára és végezte el a gaz
dasági akadémiát. Nagy leit erre a vi
dámság, de a végeredmény szomorú 
volt, mert valaki — akár rosszakarat
ból, akár meggondolatlanságból — le
adta a tréfát az igazgatónak, aki is fel
indulásában oiy minősítéssel látta el 
Zolit, melynek hatása alatt előmenetele 
hosszú éveken lehetetlenné tétetett.

Azóta az igazgató ur elkövetett hibá
jáért már az örök bíró színe előtt felel. 
Feledy Ferencz is közel 20 éve piheni 
a boldogok álmát, közelebb meg Zoli 
barátunk tette le földi vándorbotját.

Szivemből könnyeztem meg ezen ked
ves barátom porba hullását; amidőn 
pedig elolvastam Dr. Karaffiáth Máriás 
barátomnak a Barsi Hírlapban napvilá
got látott nekrológját, valóban inegszé- 
gyeltem magamat, mert éreztem, hogy 
mulasztást követtem el az 50 éves ba
ráttal szemben.

Ekkor történt aztán egy nem minden
napi eset, még pedig az, hogy nehány 
nap előtt éjjeli álmomban Bodrogközy 
Zoli keresett föl és izgatott kedéllyel 
panaszolta a sérelmei, meiyet rajta Dr. 
Karaffiáth Márius követett ei az által, 
hogy őt, az egyszerű embert, nekrológ
jában oly fényes tulajdonokban gazdag
ként tüntette föl, s ezáltal mintegy ne
vetségessé tette azok előtt, akik szemé
lyét ösmerték !

Igyekeztem megértetni veie, hogy a 
barsi nekrológot megérdemelte; erre 
azonban rám is megneheztelt és búcsú 
nélkül hagyott magamra.

Ez az oka annak, hogy most a tollat 
kezembe vettem ; azt a tollat, amelynek 
forgatása nékem annyi gyönyörűséget 
szerzett; azt a tollat, amellyel oly sok 
embernek oldottam meg közigazgatási 
problémáit, de a melyet felemelni és 
megforgatni ma már nehezemre esik. 
Hijába ! Meg kell tennem, mert kérdés, 
vájjon meglátogat-e még egyszer eltá
vozott barátom ? Mert ha nem, legalább 
ez utón kell tudumására hoznom, hogy 
a midőn őt Dr. Karaffiáth kötelességeit 
híven teljesítő, minden szépért és ne
mesért lelkesülő, aranyszivü és minden
kinek javát munkáló emberbarátnak, 
igaz embernek rajzolta le, akkor az 
igazság útjáról egy hajszálnyira sem 
tért le ; és ezt nemcsak az ő rokonai, 
barátai és ismerősei tanúsítják, hanem 
annak valódiságát — ha ilyenek volná
nak — még ellenségeinek is el keli 
ösmerni.

Isten veled, kedves Zoli és kérlek, 
hogy igazmondó barátaidra többé ne 
neheztelj.

Rimaszombat, 1934. február hó 4 én.
Csákul Azég.
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A RPS reprezentációs bálja.
A szlovenszkói sportéletben egyre na

gyobb szerephez jutó RPS (Rimaszom
bati Polgárikor Sportszakosztálya) az 
elmúlt szombaton rendezte meg repre
zentációs estélyét a Tátra-szálió zsúfo
lásig megtelt emeleti helyiségeiben és 
pedig általános siker jegyében. Bár a 
rendezést hivatalosan a footballszakosz- 
tály önállóan látta el, a heteket igény
bevevő rendezési előkészületek nagy 
munkájából a többi osztályok is kivet
ték részüket és kooperációjuk révén a 
RPS bál valóban seregszemléje volt a 
klub ifjú és öreg versenyzőinek, funkcio
náriusainak egyre bővülő mecenásgár- 
dájának és szépszámú „drukker" ha
dának.

A rimaszombati társadalom vezető kö
reinek szimpátiája erőteljes mértékben 
nyilvánult meg ezúttal az RPS estélyé
vel szemben, amelyet úgy látogatottság, 
mint feszélyezetlen jóhangulat tekinte
tében bátran nevezhetünk el az idei 
farsang legjobban sikerült mulatságának.

Az estélyt két órás szinpadi műsor 
vezette be, amelynek első száma az 
RPS görlök Dobránszky János által be
tanított tetszetős táncszáma volt. A nyolc 
kék-fehér dresszes, RPS monogramos bá
jos csöppség, (Schőnstein Hédi, Bokor 
Vera, Ponghó Klári, Heimlich Bözsi, Kar
dos Lili, Zawadzky Dóra, Dobránszky Ili, 
Fülöp Maca) produkcióját tomboló taps
sal fogadta a közönség és az óvációk 
hatása alatt meg is kellett ujrázni a ked
ves müsorszámot. Ezután Lőwy János, 
Bállá Sándor, Weisz Ármin, Dorka Bözsi, 
és Krémusz Ica játszották el osztatlan 
siker meliett László Miklós: „Őfensége 
szórakozik" cimü tréfáját, majd ifj.Durda 
Jánosné énekelt el egész sereg magyar 
nótát Oláh Kálmán és cigányzenekará
nak kíséretével, zajos tapsokat aratva. 
Frenetikus hatást értei sajátszerzeményü 
aktuális strófáival Jelűnek Miklós, aki- j 
nek dr. Baráth László zongorakisérete 
mellett előadott szellemes verseit har
sogó nevetéssel és tapssal jutalmazta a 
közönség.

Szünet után Kiss Manyi, az Iván tár
sulat közkedvelt szubrettje lépett föl egy 
bakakupiéval, már szinpadralépésekor 
is percekig tarló vastapsot besöpörve. 
A rimaszombati színházi publikum ked
vencének Braun Endre által kisért nagy- j 
sikerű müsorszáma után Grosinger Imre, 
Hercsut Géza, Lengyel Ancsu és Kré
musz Ica Stella Adorjánnak „Nagy ka
nállal eszünk" c. kabarétréfáját mutat- i 
ták be, állandó derültségben tartva a 
nézőteret. A változatos műsor egyik | 
fénypontja volt még Susztek Ferencné 
bankigazgaíónénak, a helybeli csehszlo
vák társadalom műkedvelő primadon
nájának fellépése, aki cseh és magyar 
operettrészleteket énekelt Braun Endre 
alkalmazkodó zongorakisérete melleit. 
A cseh anyanyelvű előadónő a RPS

iránti lelkesedésből vállalkozott a ma
gyar szövegek betanulására és érdekes 
prágai akcentussal énekelt magyar mű- 
sorszámaival frenetikus hatást ért el.

Az előadás után, amelyet Friedmann 
Andor, a RPS legfiatalabb konferan- 
szierje konferált végig, táncra perdült a 
közönség, majd egy óra tájban megro
hanta a szenzációsan dekorált RPS bárt, 
melyet a rendezőség az estély meglepe
tésének szánt. A nagy tumultusban alig 
voltak képesek lebonyolítani a forgal
mat az RPS bár amatőr pincérei s a 
nagy zsúfoltság következtében tervbe 
vett műsor nagy része el is maradt, 
mert a közönség kívánságára még a 
táncprodukciók részére üresen hagyott 
parkettet is asztalokkal kellett berakni. 
A hangulat mindennek dacára mindvé
gig hamisítatlanul farsangi tónusu volt 
és a zárórát egyizben megprolongáló 
rendezőséget még reggel hét óra felé is 
újabb terminus kitolásokra kapacilálta 
a jókedvű és jól mulató közönség.

Az estély bevételét a létesítendő uj 
tribün javára fordítja a rendezőség.

Hálaadó ünnep.
Áhitaiban elmélyedő, az Istenhez emel

kedő lélek ájtatosságában bensőségtel- 
jes ünnepet ült a Rimaszombat-Tamás- 
fali ev. Leánykor folyó hó 4 én, a já
rási ipartársulat székházában, a tiz év
vel ezelőtt történt megalakulása óta 
végzett munkáért.

A délután fél 5 órakor kezdődő ün
nepélyt a 271-ik közének vezette be, 
majd B a r á t h  K á r o l y  lelkész a Mag
vetőről szóló bibliai ige nyomán tartott 
mélységes gondolatokban gazdag, szó
noki remekszámba menő, értékes, szép 
beszédbe foglalt irásmagyarázalot, ami
nek végeztével Wa s k o  Lenke Varga 
Gyuláné „Győzelem" cimü költeményét 
szavalta el, hatásosan, ügyesen.

A műsor 4-ik számát G y ü rk y Anna, 
a leánykor ígybuzgó megalakitója és 
alapítása óta hitben végtelenül erős, a 
lélek megsegítő szeretetében kimerithe 
tetlen vezetőjének felolvasása képezte. 
Gyüiky Anna sikerült tömörséggel és 
ékes tollal megirt felolvasásában a 
leánykor 10 évi szeretet munkáját vá
zolta, melyből kitűnt, hogy a tiz évvel 
ezelőtt éppen hatvanad vasárnapján 47 
leány egyhangú akaratelhatározásából, 
nagy lelkesedéssel megalakult leánykör 
Istennek tetszőén jól munkálkodott a 
lélekmezőn s tiz év alatt sok lelkisebet 
gyógyított, a testi szenvedések enyhíté
sére is több mint félszázezer koronát 
fordított, felkeresvén a rászorultakat la
kásukon, a kóiházban vagy éppen a 
börtönben is.

A nagyhalásu felolvasás után a leány 
kör műkedvelő gárdája a „Fehér ruha" 
cimü alkalmi színdarab bemutatásával 
igyekezett szemléltetővé tenni a világi

hiúságokban már-már elmerülő fiatal 
leányléleknek Istenhez fordulását s azt, 
hogy igaz becset és tartalmat az emberi 
életnek csupán a hit adhat, amint hogy 
tiszta igazi emberi életet élés csak er
kölcsi alapon lehetséges.

Az ipartársulat nagytermét szinültig 
megtöltő, templomi áhítatba merült kö
zönség előtt lefolyt ünnepély a harmó- 
nium mellett helyet foglalóid. H a l á s z  
József vezetésével elénekelt 432 ik köz
énekkel ért véget s azon a más vallás- 
felekezettiek közül is számosán vettek 
részt, kifejezést akarván adni ezzel a 
jubiláló leánykor hálaadó ünnepén való 
együttérzésüknek.

Bár a tiz évi munkáért s a föleme- 
löen szépen sikerült ünnepélyért „az 
Űré a dicsőség", teljes elismeréssel kell 
adóznunk az első jubileumi stáción ily 
gazdag eredményt és nagy sikert pro
dukáló ág. hitv. evangélikus leánykör
nek, további munkájához Isteni ek bő
séges áldását és nagy kegyelmét ki 
vánván.

A R i i m i É t i  M iy a r  M i y l e t  
estélye.

Vasárnap este szép számú közönség 
jelenlétében tartotta meg hagyományos 
farsangi estélyét a Rimaszombati Ma
gyar Dalegylet a Polgári Kör díszter
mében, gazdag és változatos műsorral. 
A programm nagyrészét a félfikar ének
számai töltötték ki. amelyek a dalárdá
nak a fejlődés utján megtett újabb je
lentős előrehaladását igazolták be. Az 
előadásra került darabokat a gondos 
betanulás és az interpretálás művészi 
nívón mozgó p n d z  kivitele jellemezte, 
az elmaradhatatlan és tökéletes fegyel
men kivül. A közönség megbüvölve, 
lélekzetvisszafojtva gyönyörködött min
den egyes karénekben és megelégedé
sének zúgó tapsokban adott esetről- 
esetre kifejezést, A legnagyobb hatást 
ez alkalommal is a már több Ízben si
kerrel bemutatott és a komáromi dalos
versenyen dicsérettel jutalmazott Sík— 
Koudela „Babilonnak vizei mellett" ci
mü hatalmas kórus érte el, melyet ilyen 
tökéletes előadásban még nem hallot
tunk. Az esküt szimbolizáló dörgő kórus- 
részletek szinpompás összhangzása fe
lejthetetlen hatást váltott ki, azonban az 
ennél még nagycbb feladatot jelentő 
piánók leheletfinom árnyalatai is oly 
művészi eszközökkel és finoman voltak 
interpretálva, hogy ez a müsorszám a 
legnemesebb művészi élmény erejével 
hatott a közönségre. Ugyancsak fény
pontja volt a félfikar mii-órának a most 
betanult Wagner opusz (Tavaszi dal) is, 
amellyel a dalárdának sikerült ismét 
egy reprezentatív számmal gazdagítani 
értékes repertoárját. Nagy hatást értek 
el természetesen a magyar nóták is, 
különösen pedig az ízzel, zamattal elő

adott Gyulai—Kapi : „Vidd el fecske 
levelecském" cimü karéneke, amelybe a 
csupa jó dalosból rekrutált férfikar 
minden egyes énekese belevitte magyar 
temperamentumát és lelkesedését. Id. Ha
lász József karnagy minden dicséretet 
megérdemel a dalárdisták értékes pro
dukcióiért.

Az estély nagy érdeklődéssel várt két 
müsorszáma, amit Tanka Jenő losonczi 
bankigazgatónak, a Losonczi Magyar 
Dalegylet kiváló szólistájának klasszi 
kusokból összeállított énekszámai ké
pezték volna, az előadót ért mély gyász 
következtében elmaradt, helyette a ren
dezőség ifj. Durda Jánosnét léptette föl, 
aki Oláh Kálmán és cigányzenekarának 
nagyszerű muzsikája mellett egész sereg 
magyar nótát és müdait énekelt, kedves 
közvetlenséggel és nagy hatást elérve.

Kimagasló, értékes eseménye volt 
még a programnak Kosko Lenke és 
Szabó Sári fellépése, akik szavalatokkal 
szerepeltek. Szabó Sári „befutott" és 
többszörösen kipróbált, értékes tagja 
kisszámú szavalógárdánknak, akinek 
minden egyes szeteplése külön esemé
nyét jelenti a műsornak. Ezúttal Telek 
A. Sándornak, lapunk más helyén kö
zölt : „Az élet mi?" cimü szivbemar- 
kolóan szép versét szavalta el, az élet 
napsütött és árnyékba borult útszaka
szain keresztülvezetve a költő hallgatóit, 
majd Farkas Imre : „A kis kadét" cimü 
régi, ismert kis versét interpretálta el, 
zajos sikert aratva. Kosko Lenke, akit 
eddig csak leánykori előadásokon hal
lottunk szerepelni, szintén két szavalat
tal gazdagította a dalárda élvezetes mű
sorát és pedig Horváth Ákos: „Temető 
volt a kertünk" és Lampérth Géza : 
„Csak azért" cimü formás két versével. 
Örömmel regisztráljuk, hogy Kosko 
Lenke első rimaszombati szereplese a 
„nagy színpadon" teljes sikerrel járt, 
amennyiben kedves megjelenésével, üdén 
csengő hangjával és ügyes előadókész
ségével azonnal megragadta a közön
séget és verseit igy valóban játszi köny- 
nyedséggel vitte sikerre.

Nagy mértékben hozzájárult az estély 
családiasait meleg hangulatának fokozá- 
hoz Dr. Halász Istvánnak közreműkö
dése, aki a nála megszokott magyaros 
temperamentummal, egyben azonban ne
mes művészettel adott elő zongorán né
hány hallgatót és csárdást, frenetikus 
hatást keltve és újrázásokat provokálva.

Az estély természetesen, amit elöljá
rójában kellett volna megemlítenünk, 
Váry János : Jeligéjének eléneklésével 
kezdődött s az illusztris szerző, akinek 
a rimaszombati magyar dalkultusz ápo
lásában annyi érdeme van, maga is 
egyik gyönyörködő hallgatója volt az 
immár szlovenszkói viszonylatban is 
számot és súlyt jelentő Rimaszombati 
Magyar Dalegylet jólsikerült estélyének. 
Az előadást közvacsora, majd táncmu
latság követte.

Az élet mi?*)
A napos oldalon:

Csillogó lepke, kacagó gyermek ; 
Pihés galambok hamvas lány-vállon. 
Bárányfelhő-nyáj selyemkék égen, 
Gyémántos harmat ibolyás lankán, 
Ragyogó nóta, szerelem, álom

Rózsaligetben madárfütty, hajnal, 
Hegyi pataknak csacska beszéde ; 
Hivó furulya, gingalló virág,
Búzák eresztek, szivárvány-mosoly. 
Ami az égről a földig ér le.

Isten szájából csurgatott méz-sör, 
Biborló aszú, dudorgós kenyér; 
Vendégségjárás göncölszekéren, 
Kövér magtárak, lánykérő esték, 
Családi asztal : imádság, fehér.

Csengős aranyszán, ezüstpor havon 
Simán suhanva napsziporkában 
S mig kurjant a Sors vidám kocsisa 
Álomba ringva, elmerengés a 
Nagy Semmi felé futó szánkában...

Az árnyas oldalon:
Szürke fáradt nap, megáldott asszony, 
Földszagu munka, köznapok láza. 
Verejték harmat, csaló remények, 
Nekiindulás százszor és újra,
Amig az eget derű cifrázza.

*) A vasárnapi dalárda estélyen szavalta Szabó 
Sári.

Nagy akarások, viharzó mennybolt, 
Fortyogó katlan, tűzeső füstje ;
Zsivajgó vásár, bábeli lárma,
Céda mosolygás pénzisten bálján 
Vad lökdösődés: gonoszság üstje.
Könnybe kovászolt rabszolga kenyér, 
Imádság, átok bús vegyüléke ; 
Töprengés, hajrá, lidércnyomások ; 
Didergő estén kisértetjárás,
Céltalan harcok, megfojtott béke...
Pocsolyás utón hináros verem. 
Göröngyös lejtőn fékeden szekér;
Örök lemondás, marcangolt álom 
S cserepekre tört, megrugdalt lélek, 
Mire a kocsi a völgybe le ér...

Telek A. Sándor.

A  fekete tó.
Irta: Plentzner Frigyes.

A nagy kályha lángja utolsót lobbant, 
az elröppent láng helyén nem maradt 
más vissza, csak a hamvadó zsarátnok, 
melyből néha-néha kicsapott egy kékes
zöldes nyelvecske s ott táncolt, vibrált 
a vörös parázs felett. Lassan ez is el
tűnt s a homályos szobában kígyózó, el
tompult fénycsóvák misztikus vörös ár
nyékot vetettek a szemben álló búto
rokra.

Kint régen elült a nappali élet zaja 
s idebent meghitt melegség áradt felém 
az esthomály méla csendjéből. Szemem 
lezárom, úgy merülök gondolatba, s a 
csenddel együtt elrepülök gyermekme

séimhez, melyeknek meg van az a sa
játossága, hogy mennél inkább távolo
dom töltik, annál szebbek, annál ragyo
góbbak, a titokzatos homályban alak
jaik megelevenednek s akiktől akkor 
borzadva húzódtam az öreg dada köté
nye mellé, most oly rég nem látott, 
örömmel üdvözölt ösmerőseim.

— Meséljünk ! Elmondok egy régi 
mesét, melyet e néma csend varázsolt 
vissza.

Valahol messze, ott valahol, ahol a 
hegyek álmosan nyúlnak le a síkság 
felé, ahol az erdők szelleme s a játékos 
manók kíváncsian kacsintanak ki az 
erdő legszélső fái közül s gyönyörködve 
nézik a faunok, szilvánok és szatirok 
játékát, amint körtáncot lejtenek a vad
virágos réten, ott terült el egy nagy, 
nagy tó. Úgy hívták, hogy a fekete tó. 
A vize mély volt — talán feneke sem 
volt — s a háta mindig nyugtalan. Min
dig hullámzott és nyaldosta a partot s 
a parti föveny omlott, futott a habok 
után. Ha az erdő felé hajtotta a szél, 
alábujt a rábotuló lombok alá s gyors 
futása ott veszett el az öreg fatörzsek 
gyökérszövevényében. A szellő azonban, 
mely a habokat borzolta, tovább suhant 
a fák között s vitte, vitte a fekete tó 
bús sóhaját,

A tó egyik csúcsában, a rónaság felé, 
egy kis falu terült el. Csak nehány ház 
vette körül a templomot, melynek ha
rangjai estimára hívták a falu szorgal
mas lakosait, vagy vasárnapra szólították 
be, hogy a jól végzett munka után meg

köszönjék az Istennek mindazt a jót, 
melyet velők egy hét alatt tett.

Megértő csendes emberek voltak. Fel
szántották kis földjeiket, legeltették a 
tarka-barka tehéncsordát, tisztogatták a 
gyümölcstermő fákat s a tó partján ha- 
lászgattak. Messze nem mertek beevez
ni a fekete tóba, azt mondták, hogy ott 
lakik az ördög, az nyugtalanítja úgy a 
tó hátát s ha ők — az istenfélők — ki
eveznek oda, akkor, bősz haragjában 
felborítja kis csolnakjukat s lehúzza a 
vakmerőt a sötét mélységbe.

Csak egyetlen egy legény mert ki
evezni a fekete vízre, Péter, a Mari néni 
fia. Fekete volt ő maga is. Haja sötét, 
nézése, mint az éjszaka s a lelke — 
ugyan az a jó Mari néni, honnét is vett 
ilyen gonoszt — sötétebb volt mint 
maga a tó, járása lógó és pillantása 
vad. Ajkát ördögi, holt mosoly árnyé
kolta, mely csak fokozódott, ha mások 
szenvedését és fájdalmát nézte.

— Hej, sok bajt fog még ez a mi fe
jünkre hozzi — mondogatták az öregek, 
ahogy Péter nőtt.

Úgy is volt. Hol itt verekedett össze 
a békésen játszó legényekkel, hol ott. 
Mindig ő akart lenni a vezér s nem 
átalotta belekötni még a kisbiróba sem, 
aki pedig rendes és komoly ember volt. 
Az egyszerű apját szégyelte s megta
gadta, ha emlegették előtte. Káromolta 
az Istent s feleselt a prédikátor úrral.

Az is igaz azonban, hogy ilyenkor 
eltűnt, elbolyongott. Nem tudta senki, 
hogy merre, hová ment? Azt látták né-
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h í r e k
Farsang végén

még egy utolsó nekilendüléssel a táncos 
vigalmak forgatagába vetjük mulatozás
tól fáradt testünket s az újra lobbant 
...írás kedvek dáridóján tomboló vigság- 

gal hajtogatjuk az élvezetek hirtelen 
ürülő poharát.

Farsang végén az éjszakák arcot sá 
pásztó örömkupáját fenékig isszuk, lá
bunk táncra verődik a rekedt muzsikák 
erőtlen ritmusára s dőzsölve hempergünk 
a Vigság gyönyörök selymével hímzett 
cifra szőnyegén.

Farsang végén ösztönös nekibusulással 
keressük a lilapárnás böjtbe vezető út 
rozoga kapuját s ha rátalálunk: remegő 
'. lekkel lépjük át annak küszöbét.

Gyűrött frakkunkat össiegomboljuk iz
zadt testünkön, szétkuszált hajunkat fésű- 
rendbe szedjük s beesett, sötét karikák 
árnyékolta szemmel, álmodozó lélekkel, 
mgszerelmesedett farsangi szívvel oltár 
-Fpes öreg templomok kökoczküin tipegve 
megyünk a homlokunkra hamukeresztet 
festő pap elé.

Halk zsolozsmát suttogni melle tv ere
gető meaculpázással tömjénfüstös Szent- 
kep elölt, a farsang oszló mámorával 
cirógatni az elmúlást hirdetők vértelen 
kezét s a bünbocsánat csókjával letörül- 
tetni homlokunkról a hamukeresztet.

Skí, ródli nagy 
választékban
és legolcsóbban

KE RCSIK-nél.
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Elnémult a „Gömöri",
a redőnyöket lehúzták, kapuját kulccsal 
csukták s a Főtéren eggyel újra szapo
rodott az elcsendesedett üzlethelyiségek 
száma : a kedves, régi „Gömöri" puszta, 
Üres lett.

Több mint félszázaddal ezelőtt nyi
totta ki kapuját a „Gömör" vendéglő 
és szálloda a batyii piactéren, néhai jó 
Engel Adolf házában s egyike lett Ri
maszombat keresett szállodáinak, jó-
konyhás vendéglőinek.

Gömöri Ede, Krausz bá’, tipikus gö 
möri vendéglősök uralták hosszú évti
zedeken át s kedvelt mulató helye lett 
a gömöri úri társaságnak a „Gömöri". 
Mennyi több napos, czigánymuzsikás 
muri folyt le falai között, hány szerel
mes ifjú  szív tobzódott táncos kedvvel 
ott a „vagonéban.

Múlt az idő, öregedett, csendesedett
a „Gömör".

A régi nótás, muzsikás idők emberei 
lecsendesedtek, szétszéledtek : kit

í rre, k it arra kergettek a szelek...
... És az idő múlásába uj szelek, uj 

viharokat hajlottak bömbölésre. A bú
in szóló halk hangok közzé uj akkor- 

d ik keveredtek, a korral lépést tartó mo

dernség friss, eleven életet teremtett a te
metői hangulatban: uj vendéglős került a 
„Gömöri“-be Kohn Jenő személyében s 
az uj vendéglőssel uj levegő, a kifakult 
réginél színesebb kép varázsolódott a 
Gömöri falai közzé.

A modern idő haladásának szellemé
ben a siró-rivó cigánymuzsikába a 
dzsessz harsogása keveredett bele s a 
kapu alá kiakasztott lámpás a „Casino 
de Paris" feliratot kapta : bár is lett a 
Gömöriben.

Szerpentines, konfettis csatákban dia
dalmaskodott a Jókedv, a szines fény
sugarakban mulatozva vigadott a táncra, 
életes elevenségre hangolt Ember, mig 
a Krízis fel nem emelte, rá nem he
lyezte súlyos terhét. És amig a nyo
masztó helyzet szordinóval halkította a 
kedvek kitörését, az anyagiaskodó kal- 
márság pontot tett a Sors végzésére : 
Kohn Jenő, az utolsó bérlő kivonulni 
volt kénytelen s távozásával elnémult a 
Gömöri, hogy a régi szellemmel, jó 
konyhával átköltözzék a finom ízléssel, 
modernül berendezett Rózsa utcai uj 
lokálba, amely máris a társaság kedves 
és kellemes étkező, szórakozó és szálló 
helyévé lett.

Az öreg „Gömör" épülete pedig ott 
áll pusztán, üresen a Piactéren, lehúzott 
redőnyökkel, bezárt kapuval, a régi 
idők elhagyott kastélyaként, figyelmez
tetve a nézőt egy merő hangulatban el
telt, szivárványszinesen ragyogó, gyö
nyörűségesen szép kor elmúlására.

Eljegyzés. Baranyay Ica ésJávorszky 
Zoltán jegyesek. (M. k. é. h.)

Esküvő. Tóth Manci és Lévay István 
f. hó 11-én tartják esküvőjüket Füle
ken. (M. k. é. h.)

Tornallyay Zoltán ref. egyházkerü
leti főgondnokot is letartóztatták. Az
elmúlt hét folyamán tovább folytatódott 
a Tornallyay-féle ügyben megindult nyo
mozás és annak során a csendőrök a 
rimaszombati államügyészség intézke
désére pénteken délután letartóztatták 
és a kerületi bíróság fogházába szállí
tották Tornallyay Zoltán tornaijai mű
építészt, a tiszán inneni ref. egyházke
rület köztiszteletben álló főgondnokát. 
A letartóztatásra az előző héten meg
tartott sorozatos házkutatások alkalmá
val Tornallyay Zoltánnál talált iratok 
alapján adta ki a rendelkezést az állam
ügyész. Ezzel a letartóztatottak száma 
nyolcra emelkedett.

Közgyűlés. A járási gyermekvédő 
egyesület folyó év február 22-én délután 
3 órai kezdettel tartja rendes évi köz
gyűlését a kerületi bíróság kis termé
ben, melyre tisztelettel hivja meg összes 
tagjait s az egyesület működése iránt 
érdeklődőket az elnökség.

A szegények megsegítését célozó 
akció során február hó 3 án 628 fel
nőtt, 499 gyermek között, 935'50 kg.

bab és február 10 én pedig 1700 kg. 
liszt osztatott ki.

Letartóztatták ifj. Róbely Miklóst.
Az államrendőrség detektivjei pénteken 
reggel fél 9 órakor megjelentek ifj. Rá- 
bely Miklós helybeli könyvkereskedő 
üzletében és államellenes büncselek- 
mény gyanúja címén házkutatást foga
natosítottak. A hivatalos eljárás végez
tével, mely fél 12 ig tartott, a detektí
vek a rendőrségre kisérték ifj. Rábely 
Miklóst. Mint lapzártakor értesültünk, 
az őrizetbe vett papirkereskedő előtt az 
esti órákban kihirdették az előzetes le 
tartóztatásról szóló végzést és átkisérték 
a kerületi bíróság fogházába. A feltűnő 
letartóztatás hire az egész városban per
cek alatt elterjedt és nagy megdöbbe
nést keltett, mert a letartóztatott papir
kereskedő, mint ismeretes, minden po
litikai mozgalomtól mindenkor távoltar
totta magát.

Március 31-én bocsájtják haza a ka
tonákat. A nemzetgyűlés véderő-bizott
ságának legutóbb tartott ülésén Bradács 
nemzetvédelmi miniszter több hozzá in
tézett kérdésre válaszolva a többek kö
zött kijelentette, hogy az 1934. évben 
kiszolgáltak korosztályát csak március 
31-én eresztik haza.

Vigyázatlan utas. Hönlinger Viktor, 
a rozsnyói gimnázium első osztályú ta
nulója a vonatban nekidőlt az ajtónak, 
amely nem volt teljesen bezárva s a 
kis diák kiesett a kocsiból, oly szeren
csésen azonban, hogy az ijedtségen kí
vül más baja nem történt.

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

Hónapos vásár Rimaszombatban.
A hónapos vásárt Rimaszombatban folyó 
hó 14-én fogják megtartani, amelyre 
mindenféle hasznos állat eladás céljából 
felhajtható.

Felmentéssel végződött a rima- 
szombati kórház igazgatójának bűn
ügye. A szlovenszkói lapok annak ide
jén részletesen foglalkoztak dr. Mráz 
Gallus rimaszombati kórházi igazgató
főorvosnak a pénzügyi hatóságokkal fel
merült konfliktusával, amely mint isme
retes azzal végződött, hogy a főorvost 
adóeltitkolás címén súlyos pénzbírság
gal sújtották. Az ügy hullámai alig si
multak el, amikor a rimaszombati állami 
adóhivatal, főnökének Szlatinszky Lász
lónak felesége a kórházi ambulancián 
jelentkezett, hogy magát vakbélmütét- 
nek alávesse. A beteget dr. Mráz vizs
gálta meg és halaszthatatlan sürgőssé
gűnek mondotta a műtét végrehajtását, 
mikor azonban meghallotta, hogy adó
hivatali tisztviselőnek feleségéről van 
szó, megtagadta a műtét elvégzését és 
izgatottan azt telelte Szlatinszkynénak, 
hogy egyetlen egy finánc, vagy hozzá
tartozója ne feküdjön a kése alá, mert 
nem vállal érte felelősséget. A pacienst

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, febr. 10-én és 11-én né
metül beszélő szenzációs dráma, amilyen régen 
volt lefilmezve. Nemzetközi leánykereskedők hi

hetetlen bűnös üzelmei :

Leány hajó
F.: Liáné Haid, Paul Westermeyer, Oskar Sima.

Kedden, febr. 13-án nagy farsangi kacagtató est. 
Burlesk show 1 Nevető verseny elejétől végig :

Lumpok, gavallérok
Pat és Patachon világhírű komikusok.

Szerdán, febr. 14-án a francia filmművészet reme
kének bemutatója Reneé Clair rendezésével. 

Annabella a főszerepben :

Párizs örrömmámorban
F.: Annabella, Raymond Cordy, Paul Olivér.

erre való tekintettel tényleg Pozsonyba 
is szállították, ahol a klinikán szeren
csésen meg is úszta a műtétet, férje 
azonban nem elégedett meg az ügynek 
ilyen elintézésével, hanem életveszélyes 
fenyegetés címén feljelentette dr. Mrázt 
az államügyészségen. A megindult eljá
rás során dr Mráz azzal érvelt, hogy a 
pénzügyi hatóságok ismert eljárása any- 
nyira igénybevette idegeit, hogy már 
csak az adóhivatal nevének puszta em
lítése elegendő volt ahoz, hogy önural
mát elveszítse, ilyen lelkiállapotban te
hát valóban nem vállalkozhatott operá
cióra. Az ügyészség tényleg beszüntette 
az ügyben a további eljárást, ellenben 
az iratokat áttette a járásbírósághoz, 
ahol becsületsértés címén vonták fele
lősségére a kórházi igazgató-főorvost. 
Bűncselekmény hiánya miatt ezen bűn
ügy is felmentéssel végződött.

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

1 0 ° 0  -al olcsóbban készpénzért 
TECHNI KA

V á m o s s y  Bé l a  Masaryk-tér.
Utravalóul kifosztotta volt gazdáját.

Noszál György málnapataki illetőségű 
szlovák legény a múlt gazdasági sze
zonban a közeli Zeherje községben volt 
alkalmazva béresként Lehotay Bálint 
gazdánál. A munkaadó a szezon végez
tével felmondotta a béres szolgálatát és 
Noszál György annak rendje és módja 
szerint el is hagyta helyét. Másnap a 
gazda azonban meglepetéssel konsta
tálta, hogy gazdasági felszereléseiből 
egy és más nyomtalanul eltűnt. A gyanú 
Noszálra hárult, akinél a csendőrök 
tényleg egy kaszát, ácsfejszét és más 
apróságot meg is találtak. A tolvaj az
zal védekezett, hogy volt munkaadójá
tól nem kapott utravalót, kénytelen volt 
tehát költségei fedezésére másmódon 
pénzt szerezni. Hét napi elzárásra Ítél
ték nem feltételesen.

ha az emberek, hogy beleugrott ütött- 
kopott ladikjába s nekivágott a fekete 
inak, átevezett rajta játszva, könnye

dén, még a hullám sem állta útját — 
csak az ördög tudja merre ment — 
mondták, az meg segíti a gonoszt, —

idotta meg a beszédet Józsi bácsi, az 
öreg bi ró.

— Átment a túlsó partra, ahol elszo- j 
kott veszni a hullám. — Mondogatták 
az asszonyok. — Széllel jár az, mint a
boszorkány.

Péter pedig nagyon jól tudta, hogy 
nit csinál. Veszekedése, kötekedése 
csak ürügy volt arra, hogy elhagyhassa 
a falut s átevezhessen a túlsó partra és 
ott felkereshesse a sötét árnyakat, me
lyek úgy bolyongnak az erdő sűrűjében, 
mint a hontalan kisértetek s alig tudott 
róluk a becsületes ember, mert aki 
egyet is meglátott, keresztet vetett magá
ra, elbújt kis háza tűzhelye mellé. Minek 
szóljon ? Még törvénybe hívnák őt is.

Ezeknek az embereknek lett vezére 
Péter. Vezér akart lenni minden áron 
és módon s mert a csendes, békés, 
istenfélő faluban nem lehetett az köte
kedő, gonosz természete miatt, hát meg 
választatta magát ezek között az embe
rek között, akiknek nem volt otthonuk, 
nem volt hazájuk, nem félték az Istent 
és boldogok voltak, ha mások békéjét 
feldúlhatták. Esténként ott settenkedtek 
a fekete tó partján, átnéztek a hosszú 
vizen s azon töprengtek, vájjon hogyan 
lehetne abba a békés faluba beférkőzni, 
hogy elrabolhassák a lelkek nyugalmát 
és békességét?

— Tudjátok mit? — mondotta Péter 
— én ismerem azokat a hiszékeny em
bereket, én elvezetlek közéjük s ott 
szép szóval, ígéretekkel és rábeszélés
sel megnyerünk nehányat s egy napon 
általános támadást intézünk a falu el
len. Te házalónak fogsz felöltözni, amaz 
ügynöknek s a harmadik kalendáriumot 
fog árulni.

Tetszett a terv a gonoszoknak. Más
nap mindegyik felöltözött s ki innét, ki 
onnét besompolygott a kis faluba. A 
falusiak kíváncsian nézték a sok idegent, 
akiket azelőtt soha sem láttak.

A házaló kínálta csillogó portékáját, 
az ügynök mindenfélét Ígért s a kalen
dárium áruló boldogabb jövőt jósolt 
annak, aki az ő könyveiből vásárolt. 
Olcsó portéka volt, sokan vették s a 
közben áhitatosan hallgatták a gono
szok csábitó beszédét, melyet Péter jó
kedvűen, mosolyogva magyarázott. Be
széltek arról, hogy minek ez a sok ha
rangozás, csak zavarja a falut. A prédi
kátor urnák is sokat fizetnek, bizony 
enélkül is meglehetne ilyen szegény 
nép. Magtár sincsen a faluban, jó lenne 
egyet építeni, vagy még jobb lenne a 
templomot átalakítani erre a célra. 
Azután meg minek ez a sok öreg a 
falu élén, nem való ez oda, ennek már 
ósdi a gondolkodása, ez az oka annak, 
hogy a falu nem gazdagodik. El kell 
dobni a birót s helyébe fiatalt kell ál
lítani, például itt van Péter, ő való oda. 
És i gy tovább, és igy tovább. Akadt 
hiszékeny ember a faluban, aki igennel 
bólintgatott erre a beszédre.

És a bacillus terjedt házról-házra és 
és mindég többen és többen jártak a 
korcsmába, ahol Péter beszélt és szőt- 
ték-fonták a gonosz terveket.

Egy zord őszi napon, amikor a vihar 
végig verte a vidéket, tajtékot korbá
csolt a fekete tóra, recsegve törte ketté 
az öreg diófákat, amikor a lelkeket 
amugyis megfélemlítette az elemek bor
zasztó dulása, zászlót bontott Péter go
nosz társaival. Akadt már akkor a fa
luban is egynéhány, akik követték őket. 
Betörtek e faluba, feldúlták a templo- 
Iomot, megölék az öreg prédikátort, el
kergették az öreg birót és a vezetőket, 
kezükbe vették a község kulcsait és 
üszköt dobtak Péterék házára.

Átkot mondott rájuk a falu és átkot 
mondott Péter szegény öreg apja és jó 
lelkű anyja.

Péter gyönyörrel nézte a rombolást, 
karbafont karokkal mosolygott a két
ségbeesett arcokon. 0  most a vezér, ő 
most a hatalom. Parancsokat oszthat és 
parancsaitól remeg mindenki. Elérte 
célját, feldúlta békés otthonát, tüzcsóvát 
vetett a lelkekbe s a fiú megtagadta 
apjának tűzhelyét.

Ám a gonoszok hatalma nem volt örök. 
Amikor Péter, elszédülve a nagy hata
lomtól, már ezeknek is parancsolni akart 
s azt követelte, hogy parancsait vakon 
teljesítsék, lassan ezek is elfordultak 
tőle s egy napon Péter azon vette magát 
észre, hogy féktelen, gonosz leikével 
egyedül maradt.

A békés falusiak felocsúdtak e ször
nyű álomból, helyre állították a temp

lomot, uj prédikátort hoztak, eltakarí
tották a romokat s hozzáláttak a békés, 
csendes, épitö munkához. Fiaiknak meg
bocsátottak, akiket a sátán fajzatjai rossz 
útra téritettek.

Péternek, bár megtörve látta, hogy 
hatalmának vége s szülő faluja kivetette 
őt, még most is ott reszketett ajkán a 
démon vigyorgása.

Gonosz társai elszéledtek, visszahú
zódtak a nagy erdőkbe s amikor Péter 
hozzájuk akart menekülni még borzal
masabb terveivel, visszalökték csolnak- 
ját a fekete tóra.

Azóta elhagyatva bolyongott a sötét 
vizen. Emitt, szülő falujában a lelke 
megátkozott, amott a lelkét gyűlölet várja, 
mert a gonoszoknál is gonoszabb volt. 
Úgy hányódott soká a fekete vizen, 
egyik parttól a másikig. Kicsiny ladik
jába becsapott a hullám, haját felbor
zolta hűvös esti szél s gonosz szemé
nek vad pillantását elnyomta a felvillanó 
villám.

Sokáig iátták őt az emberek igy bo- 
lyongani, amint ladikján ide-oda jár, 
mig egy napon eltűnt nyomtalanul. El
vitte az ördög.

Soha még ily vihart nem látott a tó, 
hullámait házmagasságba korbácsolta a 
szél s az erdő fáit halomra zúzta a szá
guldó erő. Nem játszik már a faun a 
mosolygó réten, elnémult hétsipu furo- 
lyája, a virágos rétet is elsodorta az ár

Ázóta hívják ezt a tavat fekete tónak



4 í r  ö m  ö r 1934. február hó 11.

A Szlovenszkói Magyar Szinpártoló 
Egyesület Kassán folyó évi január hó 
26 án Gombos József ügyvezető elnök 
elnöklete alatt tartott elnöki tanácsülésé
ben Dr. Ungár Joób .indítványára egy
hangúlag határozatot hozott, hogy tekin
tettel egyrészt arra, hogy az eddigi sajtó 
utján! feihivások eredménnyel nem jár
tak, másrészt az Egyesület nem rendel
kezik megfelelő anyagi eszközökkel, hogy 
taggyüjtés céljából fizetéses alkalmazot
takat tartson, elrendeli: — 1. egész Szlo
vénekéi tagok gyűjtése iránt a magyar 
nemzeti és a2 országos keresztényszocia
lista pártokat és a szociáldemokrata párt 
magyar tagozatát felkéri. 2. Hatósági 
engedélyt fog kérni arra, hogy minden na
gyobb város és községben gyüjtőper- 
selyeket állíthasson fel kaszinókban, ká
véházakban és egyesületi házakban. — 
3. Felkéri a szlovenszkói magyar sajtót, 
hogy állandó, időnként megismétlődő pro
pagandát fejtsen ki úgy a szinpártolóba 
taggyüjtés, mint a magyar színészet 
megsegítése érdekében.

„Sajóvidék" — és a cenzúra. Rozs 
nyói laptársunkat a „Sajóvidék"-et 
mint jelentettük, potitikai vezércikkei 
miatt sorozatos elkobzásban részesítette 
a cenzúra, minek következtében a lap 
szerkesztősége legutóbb bejelentette,hogy 
amennyiben újabb elkobzás éri újságju
kat, vezércikkek helyett a műtrágyázás 
hasznosságáról és ehez hasonló témák
ról fog irni. A „Sajóvidék" beváltotta 
fenyegetőzését s a lap legujabbi száma 
politikai vezércikk helyett „Alapítsatok 
trágyalészöveíkezeteí" cirnü vezető cik
kel jelent meg.

Leégett a fotballpálya tribünje.
Szombaton este kilencz óra után rej
télyes körülmények között kigyuladt a 
fotballpálya fából épült tribünje s mire 
a tűzoltóság a helyszínre érkezett, az 
épületet már megmenteni nem sikerült. 
A tribün a Rps és Rme közös tulajdo
nát képezte. A vizsgálat a kétségtelen 
gyújtogatás ügyében megindult.

Miikedvelői szinielőadás. Az alsóba- 
logi önkéntes tűzoltó testület f. hó 4 én 
jólsikerült szinielőadást rendezett, mikor 
is a lelkes alsónalogi műkedvelők az 
Érik a buzakalász operettet és a Cso
dadoktor színmüvet adták elő dicséret- 
reméltó igyekezettel és tudással.

Tűzhányó kitörésétől tartanak a 
klenóciak. A múlt hét folyamán az egész: 
környéket bejárta a hir, hogy a Vepor 
egyik elágazásában tűzhányó készülne 
kitörni. A rémhír elterjedésére az szol- j 
gáltat okot, hogy a Borova nevű hegyen j 
lakó tanyabeliek jelentést tettek a csend 1 
őrségen és községi elöljáróságon, hogy I 
több nap óta furcsa földalatti morajlást 
tapasztalnak, amelyet kisebb-nagyobb 
földrengés kisér. A tanyai lakosok ré
mülete természetesen naprólnapra foko
zódik, dacára annak, hogy észleléseik 
eddig meg sincsenek erősítve.

Filmszínház. Folyó hó 10 és 11-én a
„Leanyhajó" c. német nyelvű film kerül 
szírire. Savedra véletlenül megtudja, hogy 
az általa ártatlanul elűzött felesége azon í 
a hajón tartózkodik melyen több lány 
is van, kikkel együtt partra készülnek 
szállni s ieánykereskedők kezére akar
ják juttatni. Ezért mindent elkövet, hogy 
feleségét kiszabadítsa, melynek során 
igen izgalmas kalandoknak leszünk szem 
és fültanui. A főszerepeket Liáné Haid, 
Oss Ossoalda, Paul Wesíermayer és Os- 
kar Sima alakítják.

F. hó 13-án a farsang utolsó napján 
Pat és Patachon jóizíi mókáiban szóra
kozhatunk, amikoris a „Lumpok, gaval
lérok" c. film keretében, utánozhatatlan 
tudásuk legjavát adják. Elég megnézni 
a reklám-képeket s fogalmat alkotha
tunk magunknak a film mulatságos mi
voltáról.

F. hó 14-én „Páris örömmámorban" 
c. francia film kerűi előadásra. Fősze
replő Annabela, kit legutóbb láttunk a 
„Tavaszi zápor" c. magyar filmben. E 
film Páris külvárosának életéből meríti 
tárgyát, hol Jan sofför és Anna táncosnő 
élik nem nagyon rózsás életüket, melyet j 
megkeserítenek a rossz társaság üzelmei, 
melyekbe belekeveredtek. Az alvilági 
kalandokkal rövidesen jóllaknak s más 
foglalkozás után néznek.

Kinyomozták a balogfalai gyilkos
ság felbujtóját. A hat évvel ezelőtt 
bestiális kegyetlenséggel megyilkolt ba
logfalai Altmann házaspár gyilkosainak 
kézrekeritésére megindult újabb nyomo

zás, mint jelentettük, szenzációs ered 
ménnyel járt s a borzalmas tett elköve
tői : ifj. Szabó István, Juhász József ba
csó és Bolcso Pál balogfalai lakosok 
már a kerületi bíróság fogházában vár
ják büntetésüket. A nyomozás az elmúlt 
hét folyamán újabb szenzációval járt, a 
teljes beismerésben lévő egyik gyanú
sított : ifj. Szabó István bevallotta, hogy 
a gyilkosságot Palcso István balogfalai 
korcsmáros felbujtására követték el, aki 
10—10 ezer korona honoráriumot Ígért 
nekik a gyilkosság elkövetéséért s eb
ből ezer—ezer korona előleget a tett 
elkövetése előtti napon ki is fizetett ne
kik. Palcso a pénzigéreten fölül azzal is 
hatott a hármas társaságra, hogy ifj. 
Szabó István sziliéi is súlyos ezrekkel 
adósai Altmannéknak, tehát kétszeres 
érdeke a hitelezőket lábalól eltenni és 
az adóságokról szóló könyvüket is meg
semmisíteni. A tettet, amint azt már 
részletesen leírtuk, hármasban végre is 
hajtották ifj. Szabóék és a kezük közé 
került könyveket még ott a helyszínen 
Altmannéknál elégették a kályhában. 
Palcso az 1000—1000 koronán felül nem 
fizetett semmit a testeseknek egy liter 
rumon és egy demjon boron khül és 
az elszámolást állandóan halogatta, ne
hogy, mint mondogatta, gyanúba keve
redjenek. Közben Palcso valami kém
kedési ügybe keveredett és abból ki
folyólag három évre Ítélte el a rima- 
szombati kerületi bíróság. Ifj. Szabó Ist
ván leleplező vallomása ilyen körülmé
nyek között a fogházban érte Palcsot, 
aki azonban kereken tagad mindent és 
a szembesítések alkalmával éppen úgy, 
mint Juhász és Bolcso is, közönséges 
hazugságnak minősítették ifj Szabó „me
séit."

Meghívó.
A járási Masaryk tuberkulózis elleni 

liga, Rim. Sobotán 1934. febr. 15 én (csü
törtökön) délután 17 órakor a járási 
hivatal kis gyüléstermében közgyűlést 
tart a következő

tárgysorozatta l:
1. Elnöki megnyitó.
2. Titkár jelentése.
3. Pénztárnoki jelentés.
4. A liga vezetőinek lemondása.
5. Uj vezetőség megválasztása.
6. Indítványok.
Rimaszombat, 1934. február 7.
Trizna M. titkár. fia ne s E. elnök.

A gazdasági bajok oka: 
pénztelenség.

Végre megtörtént az első komoly meg
mozdulás a lehetetlen gazdasági viszo
nyok szanálására. A „Venkov", köztár
saságunk egyik legtekintélyesebb lapja 
szóvá tette hasábjain a mai gazdasági 
rossz helyzet okait.

Ezt reálisan, politikamentesen tár
gyalja. Többek között megemlíti, hogy 
a mai gazdasági rossz helyzetnek főoka 
a pénztelenség. Kimutatja, hogy ma 
csak egy negyedrész pénz kering a 
gazdasági életben mint amennyire szük
ség lenne.

Már pedig amint az egészséges em
beri szervezetnek éltető szükséglete a 
vér, úgy az egészséges gazdasági élet 
lehetősége a pénz. Vér nélkül, elégsé
ges vér nélkül az emberi szervezet élet
telen, satnya, ép úgy sorvadó a gazda
sági élet is, ha azt elégséges pénzkerin
gés életképessé nem teszi. A bajnak az 
oka tehát meg van és ez a p é n z t e 
l en s é g. Csak természetes, hogy ha a 
bajokat tudjuk, annak gyógyításáról 
gondoskodni kell.

Közéletünk nagyjai komolyan foglal
koznak a gazdasági élet fellendítésén. 
Komoly arccai ülik körül a beteg gaz
dasági élet ágyát és konzíliumot tartanak.

Sajnos azonban, hogy ennél a konzí
liumnál résztvevők megint lecsúsztak a 
gazdasági alapelvek politikamentességé
ről és megint kezd ebben a kérdésben 
is a mindent elposványitó politika ját
szani szerepet.

Politikusok azon szűkös politikai párt
érdekeiktől eltekinteni nem akarnak s 
ezek a politikai pártkeretek meredélyei 
lehetetlenné teszik a gazdasági élet sze
kerének gördülési lehetőségét.

Minden politikai párt csak az ő ér
dekét tartja szem előtt, más politikai 
pártnak érdekeit figyelembe venni egy
általán nem akarja.

Nyilvánvaló, hogy a pártellentétes po
litikai érdekek az egészséges megoldás 
lehetőségét lehetetlenné teszik, mert 
teljesen más érdeke van a gazdaközön- 
ségnek, más érdeke van a nagyiparnak 
és kereskedelemnek. Ezeket az érdeke
ket, melyek merev faiakkal korlátozzák 
ezen pártokat, egységesen a köz érde
kében összeegyeztetni nem lehet,

A nagyipar kapzsi kapitalizmusa 
minden körülmények között érvénye
sülni akar. Érvényesülésükben könyör
telenek.

A nagy pártok ezen állítólagos sza
nálási küzdelmét még ma reménységgel 
nézzük, még ma az éhező tömegnek 
meg van a reménye ahhoz, hogy a ke
nyeret adó jobb jövőt alkotják meg a 
tanácskozó nagyjaink.

Itt is van már a 24 órája a gyorsse
gélynek a gazdasági élet fellendítésében, 
mert a sok tanácskozás, a sok gyógyszer 
ajánlgatás az aggonizáló beit get nem 
gyógyítja meg.

Felre kell tenni tehát minden szűkös 
és korlátozó politikát. Félre kell tenni az 
egymást ölő pártérdeket. Az egész tár
sadalom veszélyben van, az egész tár
sadalom felett már a lélekharang kon- 
gásának eshetősége várható.

Itt az ideje az átfogó munkának, min
den kicsinyességtől ment párt és egyéb 
nyűgök félretételének.

Félre kell már dobni egyszer az el
avult és ma már sehol be nem vált 
politikát, lomtárba kell helyezni az üre
sen kongó jelszavakat és meg kell végre 
kezdeni a sok, sok rombolás után az 
építő, produktív emberi munkát. Meg 
kell végre kezdeni a nemzet érdekében 
a társadalom minden rétegének életké 
pességéhez vezető ut megépítését.

Fel kell lendíteni a gazdasági életet 
és meg kell adni az ahhoz szükséges 
pénzeszközöket.

Olcsó exporttal, drága importtal ezt
megoldani nem lehetséges. Az újabban 
sürgetett jó vámpolitika sem a megol
dás nyitja.

Mert csak egészségesen dolgozó, 
egészségesen termelő állam tudhat ix- 
portcikkeket produkálni és csak a ke
reső nagy tömeg tudja felvenni az im
port árukat.

Ehhez elsősorban pénz kell !
Ha nincs elegendő pénz a forgalom

ban, már pedig a „Venkov" komolyan 
kimutatja, hogy nincsen, akkor amíg a 
pénz bujdosik, amíg a pénz egészségte
lenül uzsoráskodik, addig gazdasági élei
ről sem lehet sző, nem pedig fellendü
lésről.

Ma olyan lehetetlen helyzetben élünk, 
hogy zsúfolva van minden gabonamag
tár és a tömeg éhezik. — Halmozva van 
a gyárak szövetkésziete, az üzemek rak
tára és a tömeg rongyos.

Nagy a bőség mindenben és nagy a 
nyomor ezek ellenére, mert nincs meg 
a megszerzési lehetőséget adó munka
alkalom és ezzel a pénzkeresés.

Konferenciákkal, tanácsokkal sohse 
fog a bujkáló pénz előkerülni. Ennek 
pedig rnég az a következménye is, hogy 
a természetes rendeltetésétől elvont pénz 
önmagától is el fog értéktelenedni. Mert 
a pénz csak akkor érték, ha produktív 
szolgálatot teljesít és átok mindig, ha 
csak uzsora célokat szolgál.

Hosszú haldoklásnak halál a vége. A 
beteg gazdasági helyzetet is addig-addig 
fogják tanácsokkal, javaslatokkal kúrálni, 
mig a sok tanács közepette összeroppan 
és kimúlik.

Jöjjön el végre az egészséges ész, be
látás és önzetlen tiszta kéz áldást hozó, 
megváltó munkája.

S P O R T .
Birkózás.

A R. P. S. birkózó szakosztálya ezúton 
is értesíti a birkózó sportot űzni szán
dékozó tagjait hogy a szakosztály újból 
megkezdte működését és kiváló vezetők 
segítsége mellett minden héten kedden 
és pénteken a TÁTRA szálló kistermé
ben tréninget tartanak. Minden e spor
tot k ulti válni óhajtó tagot, szívesen iát 
a vezetőség.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Rábely  Károly laptulajdonos.

Aflöttgyi tanácsadó iroda
hatos. eng.

F L A M I
volt adóügyi biztos R m. Sobota.

A Phöoix Biztosító Társaság főügynöksége 
— MaaaBBanHa lármám

1933. évi
saját termésű boraim kimérését 

megkezdtem:
1 liter üzleten kívül Ke 6 —
1 liter az üzletben . Kő 8 — 

p i^*  Az árak nappal értendőit, “f p l
BOZÓKY GYÖRGY,

„Sport" étterem.

A n. b. hölgyközönség szives tu
domására hozom, hogy :

O l c s ó b b a k  l e t t e k

E L I S A B E T H  A B D E N
kozmetikai készítményei a

BOKOR-droyeriábaii.
Poloskairtást, féregfelenitést lakások

ban, üzemekben, szállodádban

C Y Á N  G Á Z Z A L
garanciával, 100"/r -c s  eredménnyel 

elvállalja
Ing. Chem, B. E í S L E R
cyánozó fiókvállalata LE VICE.

- n n - m

Lábon álló fák
szakszerű kivágására és tisztítására ju

tányos áron vállalkozik 
KRAMARIK ANTAL 

Rimaszombat Rimapart-utca 31. sz.

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.

n agy  választékban

Kovács-Áruházban.

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

„Centrá l garas©'
Tornaiján (Rozsnvói-ut 2 1 2  2 1 3 )
A generál-jav itást, hengerfurást, világítás za
varok stb. jav ításá t kizárólag ott végeztesse!
100%-os m e g e l é g e d é s  garantálva.

ruhaszekrény . . . .  
tölgyfa kihuzós ebédlő-

Ke 75 -

asztal ......................... „ 1 5 0 -
konyhaasztal . . . . „ 35’-
cselédágy niatrácokkal „ 100*—
konyhai stelázs . . . ■ 3 5 -
konyhai vizespad . . „ 30'
Cim: e lap kiadóhivatalában.

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


