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Hirlapjegy engedélyezve a poslaigazg. 57,433-III -2i. sz. rendeletével.

Az árdrágítók ellen
emeljük fel panaszos szavunkat és 
az ellenük hozott törvényes ren- 
delkezésre támaszkodva a leghatá
rozottabban tiltakozunk ez élelmi-! 
és ipari cikkek suttyomban történő; 
emelése ellen akkor, amikor az 
egyáltalán mivel sem indokolt, hi- j 
szén sem a mezőgazdasági- sem 
az ipari cikkeknek nagybani árai 
semmivel sem emelkedtek, ennél
fogva nem szabad, hogy a korona 
külföldi valuta relációkban való ol
csóbbodását a lelketlen spekuláció 
saját illegitim nyereségének eléré
sére és növelésére használja fel. 
A korona belföldi értéke nem vál
tozott, a munkabérek, fizetések és 
nyugdijak egyáltalán nem emel
kedtek, a jövedelmek nem szapo- 
r dtak, senkinek sincs több a bu- 
gyellárisában mint eddig volt, ho- : 
gyan lehetne hát a burgonyát, ke
nyeret, lisztet, zsirt, narancsot, szö
vetet vagy más élelmi- avagy ipari 
cikket drágábbá tenni, árukat in
dokolatlanul emelni.

Sajnos, pedig ennek a profit
éhségnek jelenségei kisértenek s 
csak a kormány kiadott rendeleté
nek szigorú végrehajtásával s az ár
vizsgálatok lelkiismeretes keresztül 
vezetésével és állandóvá tételével 
lehet és kell azokat az egyszerre! 
csak meglepetésszerűen felbukka-! 
nó 20—50 filléres vagy éppen 
koronás pótlékokat megszüntetni.

A spekulációs nyereség meggát- 
lására kibocsájtott rendelet az an
nak végrehajtására hivatott ható
ság legéberebb figyelmét kell hogy 
kiváltsa s kell hogy a közönség a 
hatóságot a tájékozás terén a leg- 
:nesszebbmenőleg támogassa, mert 
ez a törvényes rendelkezés annyira 
közérdekű, annyira existenciális ér
dekeket érintő, hogy annak pontos 
és lelkiismeretes végrehajtásától 
függ az embersorsok jóra- vagy 
rosszra fordulása.

A tisztes ipar és tisztességes; 
kereskedelem nem kell hogy féljen 
ettől a törvényes rendelkezéstől, 
annak szigorát, meghatározott bün
tetéseit a hatóság csak a tisztes
ségtelen, profitéhes és lelketlen ár
drágítókkal szemben alkalmazza, 
kérlelhetetlenül csak azokat bün
teti, akik minden csekélyke pénz
ügyi híresztelésre reagálnak s a 
korona külföldi olcsóbbodását a 
nem most szerzett árúk indokolat
lan emelésére sietnek mohó kap
zsisággal kihasználni.

Ezek ellen a lelketlen árdrágítók 
ellen emeljük fel panaszos szavun
kat s a köz jól felfogott érdeké
ben a most meghozott törvényes 
rendelkezés legszigorúbb végrehaj
tását s az árvizsgálatok lefolytatá
sát kívánjuk. m.

Moratórium.
A gazdasági válság szülte a morató

riumot. E szükséges rosszat be kellett 
hozni nemcsak Európában, de kisebb- 
nagyobb kihagyásokkal az egész világon.

Hol előbb, hol utóbb, nálunk utóbb. 
Erre a hatványozott mértékben eladó
sodott gazdaságok átsegítése miatt volt 
szükség. Természetes a moratóriumi 
rendeletet kővető jelenség a hitel-élet 
stagnálása. Ma ott tartunk, hogy hitel
piacunk tétlenül nézi az eseményeket. 
Mivel hitelt senki sem kap, pang min
den. — Pénz nélkül nincs vállalkozás ! 
Nincs üzlet ! A nagy gazdasági harcban 
egymás után mennek tönkre biztosnak 
hitt exisztenciák.

Nem célunk a moratóriumot biráiat 
tárgyává tenni, inkább arra akarunk 
rámutatni, hogy az intézkedés nem hoz
hatja meg a hozzá fűzött reményeket. 
Egyrészt nem növelte a gazda vásárló 
képességét, másrészt hiányos.

A rendelet megalkotásánál figyelmen 
kívül hagyták a kisipart és kiskereske
delmet. E téren is megszűnt a forga
lom, éppen úgy, mint a hitel terén.

A moratóriumi közgazdasági életünk 
kicsiny, de nagyértékü véredényei meg
szűntek működni.

A gazdának, földművesnek pénze 
nincs, ha volna, nem születik meg a 
moratórium. Ma a kisiparos és a kis
kereskedő nem hitelezhet, mert közvet
len vásárlóját, a földművest védi a mo
ratórium, tehát nincs módjában kint
levőségeihez hozzájutni. Úgy a kiske
reskedő, mint a kisiparos pénztelenül 
áll, egynéhánynak még talán portékája 
van. Védelemben nem részesül, tehát 
végrehajtható, hiába van követelése. En
nek ellenére máról holnapra mindenét 
elárverezhetik.

Ezen véltek segíteni a részleges de | 
valvációval, hogy pedig ez mennyire! 
segített, fényesen mutatja a közszük- 
szégieti cikkek árainak emelkedése.

A kiskereskedelem és a kisipar kötést 
nem eszközölhet, mert a nagykereske
delem a valuta esése miatt árakat emel. 
Kirívó és égbekiáltó példája ennek a 
következő eset: Egy párkányi kötélverő 
a prágai nagykereskedőtől jugoszláv 
kendert rendel. Az árut eddig kapta 
á 6 Kő áron, az uj számla már á 7‘80 
koronával számol, sőt a nagykereskedő 
vevőjének azt Írja, vegye meg évi szük
ségletét most, mert valutánk esése miatt 
a jugoszláv kender ára rövidesen 8 ko
ronáig fog emelkedni.

A devalvációval nemcsak a külföldi 
versenyképességet vélték növelni, de az 
agrártermékek közötti különbséget is 
kiegyeniiteni. Ez pedig csak úgy érhető 
el, ha a belfogyasztók árdrágítóival, a 
kartelekkel és a trösztökkel drákói szi
gorral járnak el és sietnek vámszerző
déseket kötni. A szerződésen kívüli ál
lt pótban a devalváció nem segit.

H. B.

A szabadgazdálkodás alkonya.
A XVili. és XIX. század szociális moz

galmainak legjelentősebb vívmánya volt 
a kötött-, hitbizományi-, nemesi- és 
céhgazdálkodás megszüntetése. Azóta 
gazdasági életünket a szabad verseny 
— gazdasági liberalizmus — uralja. Azok 
a korlátok, amiket például az ipartör
vény rendelkezései írnak elő a képesí
tettségre vonatkozólag, legfeljebb a mai 
termelésben egyáltalán szereppel, vagy 
súllyal nem biró kis emberek kezét 
köthetik meg, azonban a nagyipar vagy

nagykereskedelem korlátlanul alakulhat; 
a földreform is korlátozhatta a nagybir
tokok kiterjedését, de ennek elmúltával 
senki sem szab gátat például annak, 
hogy nagy mezőgazdasági ipari vállala
tok, cukor-, szesz-, keményítő stb. gyá
rak vagy bankérdekeltségek több he
lyen ugyan, de végeredményben még 
nagyobb birtokokat vonjanak érdek
körükbe.

Senki sem szeret holt vagyont hal
mozni, amely nem hoz hasznot, sőt 
esetleg elértéktelenedés veszélyezteti. 
Mindenki iparkodik úgy elhelyezni tőké
jét, hogy az vagy a saját közreműködé
sével gyümölcsöztesse, vagy olyannak 
— bank, részvénytársaság, szövetkezet, 
állam (papírok) — adja, ahonnan közre
működése nélkül is hasznot remél. A 
tőke ezen örök forgása teremti meg a 
vállalatokat, létesit, fejleszt. Minél na
gyobb a tőke, annál nagyobbak a lehe
tőségek, mert a gazdasági versenyre is 
áll az, ami minden versenyre, hogy az 
erősebb győz, az ügyesebb kar egy bi
zonyos határig ellensúlyozhatja az erő 
túlsúlyát.

Ma a világ gazdasági élete eljuthat 
ama pontra, ahol a gazdasági liberaliz
mus már az államok létét veszélyezteti. 
A termelés olcsóbbitása érdekében össz
pontosított embermilliók tétlenül, munka 
nélkül és állami segítségre szorulva 
kénytelenek állani, mert vagy általános 
túltermelési, vagy esetleg politikai okok
ból nem talál piacot termelvényük. A 
kartellek és trösztök átmenetileg tönkre
tehetik a közéjük nem álló gyöngébbe
ket, de tehetetlenek maradnak, amikor 
a kínálat és kereslet labilitása önmagu
kat a saját termelésüket teszi konkur
enssé felhalmozódása által.

A szabad verseny az emberek letele
pülését is az átalakult termelésnek meg
felelőig alakította ki. Tiz és százezres 
városok élete kapcsolódik sokszor egy
két nagy vállalat létéhez és ezért kellett 
sokszor az államoknak is szemet huny- 
nyi bármily túlkapások felett, vagy ál
dozatok árán kellett segíteni más ter
melési ágak, vagy elszórt gyengébb vál- 
lalalok rovására, hogy a mammutválla- 
latok boldoguljanak. Minden védővám 
és kereskedelmi szerződés arra irányul, 
hogy támogatásban részesüljenek azok 
a termelési ágak, amelyek tömegeket 
foglalkoztatnak. A kartellek árpolitiká
jának jóakaratu elnézését is sokszor az 
az elv irányítja, hogy létezésük ezrek
nek ad kenyeret.

Ebbe a gazdasági életrendszerbe ala
posan belegázolt a háború és a háború 
utáni politikai viszonyok. A magántőke 
teljesen elvesztette uralmát a világpiac 
felett s hiába szervezkedik nemzetközi 
trösztökbe, képtelen ellensúlyozni a po
litikai élet gazdasági irányítását. A fegy
veres háború megszűnése nem fejezte be 
a politikai háborút, amivel együtt jár a 
gazdasági harc is.

A termelés nem olyan simulékony, 
hogy azonnal alkalmazkodhatna a poli
tika szövevényeihez, amely régi piaco
kat zár el, hogy más oldalról csak po
litikai kapcsolatokat teremtsen, vagy a 
belfogyasztás rovására áldozatokkal 
iparkodik politikai vonatkozású gazda
sági kapcsolatokat teremteni. Viszont 
éppen a jelenlegi helyzet mutat rá arra, 
hogy a gazdasági liberalizmus mégis 
alkonyulóban van, mert az irányítás 
súlypontja nem a tőke, hanem az állam
politika akaratán nyugszik. Az már más 
kérdés, hogy minden állam politikai 
élete képes arra, hogy bel- és külpoli
tikai elfogultság nélkül irányítsa a gaz
dasági életét, amivel a jólétet emeli,

vagy föláldozza ezt a múló politikai si
kerekért.

A gazdasági élet nem tűr elfogultsá
got, helyesebben érzelmi elfogultságot; 
éltető eleme a célszerűség. A kereslet 
és kinálat örök törvénye szabályozza, 
alakítja,- fejleszti. Minden érzelmi be
avatkozás káros, mert a józan számí
tást befolyásolja. Az államok befolyása 
alá került gazdasági élet is csak akkor 
lendülhet fel, hogyha az irányitó poli
tika felszabadul az elfogult érzelmi vo
natkozások vesszőparipájátói.

Mi is történt
a briinnl ankéton?

A„Gömör“ múlt heti számában megje
lent Ónody Zoltán cikkéhez ezúton óhaj
tom véleményemet hozzáfűzni. Nagy hiba 
volt a cikkírótól, hogy nem fejezte magát 
ki teljes pontossággal, igy péld. nem 
tesz különbséget a Prohászka Körök, 
mint országos mozgalom és a prágai 
Prohászka Kör között, továbbá az egész 
cikket, mintha egy ködszerü fátyol bur
kolná és ezért, ha valaki elolvassa, 
nincs tisztában vele, hogy tulajdonké
pen miért is Íródott a cikk, csak 
az a benyomása marad, hogy a Pro
hászka Körök valami hibát követtek el, 
de hogy kivel szemben és milyen hi
bát, az titok marad. Hogy a dolog tisz
tázódjék, szükségesnek tartom a dologra 
fényt deríteni és egyben a Prohászka 
Köröket ért burkolt gyanúsításokat visz- 
szautasitani.

Elsősorban azt kell tisztáznunk, hogy 
mi is történt a brünni ankéten. Jóllehet, 
az említett ankéten nem voltam jelen, 
de egy gyűlés keretén belül, amelyet az 
ügyben szereplő Széchenyi mozgalom 
hivott össze, alkalmam volt az ankéten 
történteket sokoldalú megvilágításban 
megismerni.

Az ankétet a Nagybizoítság hívta ösz- 
sze és azon képviselve voltak a három 
egyetemi város összes magyar szellemű 
egyesületei. Még azok is, amelyek jogi
lag nincsenek elismerve, mint amilyen 
például a Széchenyi-mozgalom is.

Az ankét célját az említett cikkíró 
maga igy határozza meg: „Az ankét 
célja az ifjúság problémáinak megbe
szélése és ennek kapcsán annak meg
állapítása volt, hogy a felnövekvő uj 
magyar szellemiség, milyen utón látja 
biztosítva a kisebbségi magyar jövő fel
építését."

Az ankéten a Prohászka Körök (tehát 
nem a Prohászka Kör), egységesen azt 
a javaslatot tették, hogy szükséges volna 
egy olyan egységes magyar megmozdu
lás, amely a következő három alapon 
épül fel : a magyar nemzeti eszme, 
krisztusi világnézet és a szociális újjá
építés elvén. Ezt a programot az ankét 
határozatilag magáévá tette, amit a cikk
író is elismer. Az ankét ezzel a hatá
rozatával tehát azon céljának megfele
lően járt el, amely célt maga a cikkíró 
definált. — Tehát azt kérdem most, hol 
és ki követett hibát el azzal, hogy az 
ankét ezt a határozatot hozta, ami által 
létre jött egy olyan egységes front, ami 
a magyar diákság történetében 15 év 
alatt nem fordult elő, vájjon hiba volt 
ez és a Prohászka Körök hibája? Nem 
az fáj a cikkírónak, hogy ez az egysé
ges front létre jött, hanem az, bár ezt 
kifejezetten nem hangsúlyozza, hogy ezt 
a megmozdulást nem Széchenyi mozga
lomnak hivják. És ezért tesz szemre
hányást a „Prohászka Körnek" (való
színűleg a prágai helyi szervezetet érti
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alatta), mert nem helyezkedett szembe 
az ankét többségével a Széchenyi névért.

De tekintsük közelebbről, mit is nyert 
volna a mozgalom a Széchenyi név ál
tal. Talán egy államilag elismert jogi 
keretet? Ilyennel a Széchenyi mozga
lom nem rendelkezik. Ellenben igenis 
elérte volna a mozgalom azt, hogy csu
pán a neve miatt állami részről elgán
csolják. És ha olyan nagyon a sziviin- j 
kön viseljük az ügyet, érdemes-e, csu- j 
pán ily csekélységért harci-riadót fújni? 
Vájjon a név fontosabb-e, mint a tar- j 
talom, mint a munka, amelyet bármilyen 
név alatt végezni akarunk?

Elírásnak tulajdonítom az Ónody cik
kének azon részét, amely igy szól: „Meg-: 
lepő volt azonban, hogy a katholikus | 
Prohászka Kör speciálisan katholikus 
világnézeti és vallási programot nem 
adott, hanem a magyar közéleti teendő
ket tette magáévá...". Azt kérdem, mi 
volt ebben a meglepő? Nem az lett 
volna-e inkább meglepő, ha a Prohászka 
Körök az ankét céljával ellenkezőleg, 
olyan programmal jönnek elő, amelyet 
már az érsekujvári kongresszuson ki
fejtettek és amely programot a brünni 
ankéten a prot. ifjúság valószínűleg nem 
tett volna a magáévá. Elírásnak tekin
tem továbbá a cikkének azon részét, 
amelyben burkoltan felekezetieskedéssel 
vádolja a Prohászka Köröket éppen 
amiatt, hogy a saját programjukat félre 
téve, kifejezetten általános magyar munka 
szükségességét hangoztatják. Nem az' 
lett volna-e felekezetieskedés, ha speciá
lis katholikus programot hirdetnek?

És általában mi sérelem érte a Protes
táns Baráti Kört az által, hogy a moz
galom nem vette fel a Széchenyi nevet? 
Mit vétettek a Prohászka Körök a Pro
testáns Baráti Kör ellen? A felelet rö
vid : semmit. A Prohászka Körök, mint 
a krisztusi szeretettől áthatott szervezet, 
újból elfogadják és melegen megszorít
ják a feléjük nyújtott testvéri jobbot, 
amelynek visszahúzására semmi ok nem 
volt.

Prága, 1934. márc. 5.
Csánk István.

Utazási- és vizumkedvezmények
a Budapesti Országos Mezőgazdasági 

Kiáliitás és Vásárra 
folyó 1934. év március 22—26.

Az idei budapesti országos mezőgaz
dasági kiállítás alkalmából utazási, vi
zűm és egyéb kedvezmények vannak 
biztosítva az utazó közönség részére.

A kibocsájtott utazási igazolvány alap
ján a csehszlovák vasutakon 337o*os

jegy vehető igénybe oda- és visszauta
zásnál 1934. március 16-án 0 órától 
április 1-én 24 óráig— A magyar vas
utakon féláru menetjeggyel lehet utazni.

Az útlevél és a kiállítási igazolvány 
felmutatása mellett 1934. márc. 16-26- 
ig lehet vizűm nélkül Magyarországra 
utazni. — A díjmentes utólagos vízumot 
2'50 pengő kezelési költség lefizetése 
ellenében március 22—26. napjain kell 
megszerezni a kiállítás területén működő 
M. kir. utlevélkirendeltségnél.

Vizűmért a határétlépéstől számított 
24 órán belül keil jelentkezni, aki azon
ban a kiállítás megnyitása előtti napo
kon érkezik Budapestre, annak csak 
március hó 22-én kell a vízumot meg
szereznie. — Az utólagos vizűm is há
rom hónapi magyarországi tartózko
dásra jogosít. — Az utazást Budapestre 
menet egy Ízben 24 órára, visszauta
záskor szintén egy ízben, de tetszés 
szerinti időre meg lehet szakítani, azon
ban csak az utazási kedvezmény érvé-! 
nyességének időhatárán belül. — Azon 
állomáson, ahol az útmegszakítás tör
ténik, a menetjegyet láttamozni kell. — | 
A kiállítási igazolvány kétszeri díjmen
tes belépésre is jogosít a kiállítás terü
letére.

Minden egyéb felvilágosítás nyerhető 
és a kiállítási igazolvány 35 K5 lefize
tése mellett beszerezhető a tb. képvi
seletnél, Dickmann Dezsőnél Rima
szombat, Masaryk-tér 15. sz.

szivünket s a közöny szellőjének sivitásában 
keményre m erevedett érzésünk fagyát szét
olvasztja a visszagondolás lángraéledt tüze.

Visszagondolunk. Emlékezünk.
Örök, szentséges, nagy megbecsüléssel em

lékezünk egy lelkek lángját, szivek tüzét 
szító, arcokat lelkesedés pírjával festő m ár
ciusi napra, melyen a márciusi ifjak kicsiny, 
de lelkes csapata  az önkényes zsarnoki ha
talom ellen diadalm asan vivta meg vérnéí- 
kiili döntő csatáját.

Emlékezünk. Visszagondolunk.
A bilincseket törő, uj eszmék zászlaját 

lengető szabadság nap jára , annak történelm i 
nagy esem ényeire gondolunk vissza.

Az utódok hálájával, buba borult lélekkel, 
de a szabad em ber szabad gondolatával 
emlékezünk s a Szabadság csendes, lelki el
m élyedésekbe múló szelíd em lékünnepét igy 
üljük meg, tavaszi Ígéretben, kikelet nyí
láskor.

Csendes emlékezés
egy napra , melyet a m agyar nem zet tö rté 
nelmének lapjain ékes belükkel örökített 
meg Clió s melyet 86 év óta lelkében ünnep
ként ül meg minden igaz m agyar.

Emlékezés a rab igában  senyvedt népek 
szent tavaszára, melyen hajtásnak indult az 
önkény csikorgó telében m egfagyott Sza
badság fája  s az em beri jogaikat vértelen 
harcokban kivivottak győzelmi dalába ve
szett a zsarnokság- hatalm at vesztése m iatt 
feltörő, kétségbeesett jrjk iá ltá sa .

E nap évfordulójának reánk virradásával 
a csendes emlékezés szelíd sóhajparipája 
vágtat márciusi gondoiatm ezőkön, m ert nem 
lennénk m éltóak a velünk élő, szabadság
szerető  testvérnépek becsülésére, ha mi, eb
ben az állam ban élő, annak törvényeit a 
m agyar becsületes lo jalitásával tiszteletben 
ta rtó  m agyarok e napon meg nem gyú jta
nánk az emlékezés fák lyáját s lelkűnkben 
ünnepet nem ülnénk m árcius idusán.

Buba borult lelkünk dicsőségek örömös 
d iadalára  em lékezéssel m elengeti hevülésre

Gyermek-
kocsik

n a y y  v á l a s z t é k i j á n

KERCSIK-nél.
A köztársasági elnök születésnapját

ebben az évben is a szokásos ünnepé
lyes keretek közölt ünnepelték meg Ri- 
szombatban. Március 6-án este 6 óra
kor a katonaság lampionos menetben a 
járási székház elé vonult, amelynek er
kélyéről Sztacho tanító szlovák és Fre- 
nyo Lajos gimn. tanár magyar beszédet 
intéztek az egybesereglcit tömeghez, is
mertetve a köztársasági elnök életét és 
munkásságát. Március 7-én délelőtt a 
Tompa téren katonai díszszemle folyt 
le, este pedig a járási székház nagyter
mében tartott ünnepéllyel fejezték be 
az államfő születésnapjának megünnep
lését.

Vallásos ünnepély. A református egy
ház szervei által ez évben is megtartja 
szokásos virágvasárnapi vallásos ünne
pélyét és pedig a Polgári Körben.

Eljegyzés, fílu ment hal Ibolya Osgyán 
és Lazarovits Miksa Rimaszombat je
gyesek. (M. k. é. h.)

Halálozás. Fejér Endréné szül. Durny 
Malvin életének 64 ik évében folyó hó 
6-án Dobsinán hosszas betegeskedés 
után elhunyt. Az elhalálozott egyike volt 
a női erényekben gazdag, övéiért élő 
gondos és munkás családanyáknak, ki 
nek elmúlása széles körben kelt őszinte 
részvétei. Az elhunytban Fejér Endre 
tekintélyes vendéglős, szeretett hitvesét, 
Fejér Malvin, Endre, Elemér és Irén 
pedig kedves édes anyjukat gyászolják.

Közgyűlés. A Rimaszombati Általános 
Temetkező Egyesület 44 ik évi rendes 
közgyűlését vasárnap, március 11-én a 
Kath. Olvasóegylet nagytermében tartja 
meg. A közgyűlés tárgysorozatán tiszt- 
ujitás is szerepel.

Elrendelték a vizsgálatot a Tor 
nallyay ügyben. Az államellenes bűn
cselekmények gyanúja címén második 
hónapja folyó eljárás múlt csütörtökön 
fordulóponthoz érkezett, amennyiben dr. 
Vagacs vizsgálóbíró elkészült az tigy 
kivizsgálásával és meghozta végzéseit, 
amely szerint az előzetes letartóztatás
ban volt Vietorisz Dénessel szemben 
beszüntette az eljárást s nevezetett sza
badlábra helyezte, Tornallyay Zoltán 
egyházmegyei főgondnok, tornaijai épí
tész ügyét pedig az ugyancsak előzetes 
letartóztatásban lévő többi kilenc gya
núsított ügyétől teljesen elkülönítve, 
Tornallay Zoltán ellen elrendelte a vizs
gálatot. A vizsgálóbíró a vizsgálati fog
ság elrendelését nem mondotta ki vég
zésében, minek következtében az állam
ügyész felebbezéssel élt a vizsgálóbiró 
ezer; intézkedése ellen a vádtanácshoz 
s mivel a vádtanács elutasitotta az ál
lamügyész felebbezését, szombaton már 
be kellett volna következni Tornallyay 
Zoltán szabadlábrahelyezésének. Erre 
azonban sor nem került, mert a vád
tanács döntése ellen felfolyamodást je
lentett be az államügyész a kassai felső
bírósághoz, ahol kedden tárgyalták le 
az ügyet, helytadva az áilamügyész íel- 
folyamodványának. A kassai felsöbirő- 
ság döntése szerint tehát Tornallyay 
Zoltán egyelőre vizsgálati fogságban 
marad. A többi kilenc gyanúsított ellen 
a vizsgálóbiró kivétel nélkül elrendelte 
a vizsgálatot, azonban a vizsgálati fog
ságot csupán Tornallyay Istvánné és 
sofförjtik Fejes Mihály ellen rendelte el, 
a többi hét gyanúsított: dr. Gamauf 
István, dr. Gaál Gusztáv, Balázs Andor, 
Traiiing Györgyné, Marmorsten Mór, 
Bede Ferenc és Ligárt Gyula azonban 
mégsem kerülhetett szabadlábra, mert 
az ál'amiigyész az ő ügyükben is feleb- 

| bezéssel élt, sőt a vádtanács döntése 
ellen is, amellyel a vizsgálóbiró intéz
kedéseit helybenhagyta, ugyancsak fel- 
folyamodást jelentett be. A vádtanács 
vasárnap foglalkozott az államiigyész 
felebbezésévei, az iratok azonban csak 
szerdán küldettek fel a kassai felsőbí
rósághoz, úgy hogy a döntés aligha fog 
e hét folyamán bekövetkezni. A rendkí
vül nagy izgalmakat kiváltó vizsgálat 
újabb fejleményei megyeszerte óriási 
feltűnést keltettek.

Csűri cigány gondolatai.
Dikk már, more ! Soha ilyet 

Nem hallott még a világ:
Hogy ezentúl tudós urak 

Rendezik a muzsikát.
Ok mondják majd, hogy a cigány j 

Mikor, mit és hogy’ húzzon,
Hogy’ búsitson, hogy’ vidítson, 

Szenderitsen, vagy gyújtson.
Még mibe nem avatkoznak !

Oh a fránya egye meg,
Abba ütik az orrukat,

Amihez nem értenek.
Kell-e jobban muzsikálni,

Mint ahogyan mi tudunk ?
Réges-régen megtanultuk,

Őtőlük nem tanulunk.
Hogy a Devla sűrítse meg 

Szemükön a hályogot
S kergetné el valamennyit,

Hadd vetnének vályogot.
Öreg Kontrás.

Bodrogközy Zoltánról.
Irta : Karafiáth M. dr.

Egy rosszmájú, hiú főnök hazugsá-; 
gából összetákolt minősítése volt Zoltán 
barátom pályafutásának a kerékkötője. 
Önérzete nem engedte meg neki, hogy 
a minisztériumban mellőzése okainak 
utánajárjon. Sorsával való megnyugvá
sa, igénytelensége sem ösztökélte erre 
s igy lassan megőszüit, mire végre 
elégtételt kapott — de azt is csak er
kölcsit, anyagit már nem....

Az a végzetes minősítés elsősorban azt 
mondta róla, hogy összeférhetetlen, iz
gága.

Hát igaz, Zoli barátom is, mint több
nyire minden jószivü ember, hirtelen 
haragú volt. Ez magában véve még 
nem lett volna hiba, mert a hirtelen 
harag hirtelen lohad is ; barátomban is 
hamar aludt ki a harag hirtelen fellob
banó lángja. De volt még más hibája is. 
A harag ugyanis néha elfogulttá tette : 
a harag okát, ha ő volt is a hibás, né
ha mégis a másik félben vélte meg
találhatni. Makacs természeténél fogva 
aztán nem tágult s elvárta, hogy öt kö
vessék meg, nem pedig, hogy ő kezdje 
a békülést. Ismerte ezt a természetét 
Domokos, a debreceni gazdasági aka
démia igazgatója, ezért mondta egyszer 
neki :

— Micsoda? Kegyed katholikus? Pe
dig de jó kálvinista képe van kegyed
nek ! (Értvén a „képe" szóban a termé
szetét is).

Harmincznégyéves barátságunk alatt 
csak kétszer kaptunk össze egymással 
hevesebben, még pedig nevetséges sem
miségen. Nem esett ugyan közöttünk 
sértő szó, de a harag nagyra fuvó- 
dott fel bennünk, mert akkor magam is 
még heves ember voltam. Persze va
csora utáni kvaterkázás közben történt. 
Zoli, aki velem átellenben lakott és ed
dig mindennapos volt nálunk, ezután 
két hétig sem nézett felénk.

Haragom reggelre eloszlott. Higgadtan 
Ítélve láttam, hogy a hibás ő volt. Vár
tam tehát, hogy átjön, de nem jött.1 
Mindkét esetben adta a mélyen sértet
tet és még az alkalmat is kerülte, mely 
összehozhatott volna minket. S elmúlt 
egy hét, utána a második is, de hiába 
vártam. Ismeretségünk legelején történt, 
de már akkor is többre becsültem a 
barátságát, semhogy azt a hiúságomnak 
feláldoztam volna. Elmentem hát én 
hozzá és kibékültünk.

Mikor ezt másodszor is megtettem,! 
határozottan kijelentettem : vegye tudó- 1 
másul, ha a hevességünk még egyszer 
összeveszit minket: én többé nem kez
dem a békiilést, akkor rajta a sor, ha
csak azt nem akarja, hogy a barátsá
gunknak vége szakadjon. Azóta többé 
össze nem vesztünk, a barátságunk pe
dig egyre öregbedett, szilárdult, többé I 
nem forgott veszélyben....

Amilyen hirtelen haragú, olyan hirte
len tenyerű is volt barátom. A Pallagon 
s a Kurincon, hol mint tanársegéd, majd 
mint tanár működött, egyik-másik erély- 
télén főnöke nem egyszer szorult rá az 
ö erélyére. Nem egyszer az ő hirtelen 
tenyere teremtett rendet, állította helyre 
a fegyelmet, ha a főnök tekintélye elég
telennek bizonyult. S mégis egyik főnö
ke hálából összeférhetetlennek, izgága 
fegyelemsértőnek mondta minősítésében.

És — bár a hozzá való izomereje is 
meg volt — Zoltán barátom mégsem 
volt kötekedő, „stenker". De ha valaki 
vele szemben kihivóan viselkedett, ő a 
sértést vagy ennek szándékát bizony 
nem egyszer teketóriái nélkül „csatta
nósan" torolta meg.

Tudott azonban magán uralkodni is, 
a haragját fékezni, azért azok, akik őt 
csak tapintatos, megnyerő modoráról 
ismerték, az éppen elmondottakat fel 
sem tételezhették róla. Éppen ez az 
önuralom fokozta aztán barátom erköl
csi értékét s a másokra gyakorolt ked
vező hatását....

*
Az a „minősítés" azt is hazudta Zoli 

barátomról, hogy italos, könnyelmű. 
Ezek igen tág fogalmak, azt is jelent
hetik, hogy korhely, kártyás, szoknya
vadász.

Az igaz, hogy Zoli vig legény volt,
éppen nem Savanyu Jóska, kártyázni is

szeretett. A kárlya azonban sohasem 
volt szenvedélye, sohasem ejtette őt 
rabjává. A kártyával korán, már mint 
iskolásfiu a szülői házban ismerkedett 
meg. Édes atyja pihenő óráiban a 
„pikét" s a „tartli" titkaiba avatta be. 
Anyja ezért gyakran tett szemrehányást 
az urának. Féltette a fiát azoknak sor
sától, akiknek átka lett a kártya, anyagi 
jólétük sirásója, mire akkor már elég 
példát nyújtott Gömör vármegye is.

Az apa ilyenkor csak mosolygott, az
zal békitve aggódó hitvesét, hogy

— Hadd tanulja meg a fiú itthon a 
kártyajáték furfangját, fortélyát, nehogy 
künn az életben akármilyen kapcabetyár 
becsaphassa. Itt legalább nem fizet tan
dijat.

És még „ferblire" s más hazárd já
tékra is tanította, persze bölcs atyai 
intelmek kíséretében. Zoltán határozot
tan kártyazseni volt s mert atyjával 
csak babra játszottak, a játékot önma
gáért szerette meg. Édesanyja aggodal
mai azonban nem valósultak meg, mert 
az apa jobban ismerte fia jellemét, ab
ból nem lett „kártyás."

Zoltán Léván is pipafüst és kártya 
mellett töltötte el a hosszú téli estéket, 
megszokott társaságban a kaszinóban. 
Rendszerint „alsós“-t játszott, ritkábban 
tarokkot. Asztalát kibicek ülték körül 
akik élvezettel kisérték a játékot, melyet 
az ő humoros megjegyzései és találón 
alkalmazott adomái fűszereztek. Nyu
godt játékos volt. A nyerés nem tette 
boldogabbá, a vesztés nem keserítette 
el. Őt csak a játék maga érdekelte és 
izgatta a maga várt vagy nem várt for
dulataival. A veszteséget és nyereséget 
külön e célra szolgáló jegyzékbe irta s 
az év végén úgy találta, hogy a két 
rovat alig mutat különbözetet.— Az a 
rendszeres kártyázás tehát olcsó és ár-
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Hatósági közlemények. Figyelmez
tetnek a lakosok, hogy a 27. számú 
kormányrendelet értelmében szigorúan 
tilos szükségleti tárgyak és cselekmé
nyek indokolatlan drágítása. A politikai 
hatóságok beigazolt esetekben a kihá
gásokat a legszigorúbban fogják bün
tetni. Kéretnek a lakosok, hogy az ár- 
drágitási eseteket azonnal jeletsék. Az 
erre vonatkozó hirdetmény a városháza 
hirdető tábláján ki \an függesztve.

Felhivatnak mindazon ebtulajdonosok, 
akik ebeiket még be nem jelentették, 
hogy ezt a saját érdekükben azonnal 
tegyék meg, mert a be nem jelenteti 
eb tulajdonosát szigorúan meg fogják 
büntetni, az ebet pedig ki fogják irtani.

Folyó hó 24-én a helybeli vásártéren 
bikavásár fog tartatni. A községek ez 
alkalommai megvásárolhatják tenyész
bikáikat. Várható felhajtás siementhali 
bikákban : 120 darab.

Folyó hó 22-én délután fél 3 órakor 
a helybeli vásártéren katonai célokra 
lovakat fognak vásárolni. Vásárolni fog
nak hátaslovakat és könnyű igáslovakat, 
valamint 2—3 éves háíaslónak alkalmas 
csikókat. Különös fontosságot tanúsíta
nak a vásárlásnál azon körülménynek, 
hogy a ló milyen eredetű, miért is min
denki vigye magával a ló fedeztetési 
igazolványát, vagy törzslapját, továbbá 
szabályszerű marhalevelét.

Cigányzenészeink műkedvelő elő
adása. A rimaszombati magyar cigány- j 
zenészek műkedvelő gárdája szombaton 
este Csóka Sanyi gyógykezeltetési költ
ségeinek fedezésére szinielőadást ren 
dezett a Tátra-szálló emeleti nagyter
mében, amely alkalommal Fráter József 
és Fejes János betanításában szinrehoz- 
ták Dankó Pista: „A halász szeretője" 
cimü háromfelvonásos színmüvét. A de
rék műkedvelők szivvel-lélekkel játszot
ták meg szerepeiket és sok Í2ben ra
gadtatták nyiltszini tapsra a hálás, de 
feltűnően kisszámú közönséget. Nem
csak az a jótékonycél, amelynek érde
kében az estély rendeztetett, hanem maga 
a kuriózum-számba menő produkció is 
megérdemelte volna, a nagyobb arányú 
érdeklődést. A támogatásra minden te
kintetben érdemes Csóka Sanyi javára j 
a tiszteletdijakból 220 korona folyt be 
az előadás alatt beérkezett felülfizeté- j 
sekből ez az összeg még 376 koronára 
emelkedett, sajnos azonban ez sem jut
hatott a súlyos beteg cigányprimás ke
zel közé, mer? az anyagilag egyáltalában 
nem sikerült előadás várakozáson felüli 
deficitje ezt a kis összeget is felemész
tette. Miután a feltétlenül sürgős gyógy 
kezelésre szoruló Csóka Sanyi kezelési j

tatlan szórakozása volt. Miután pedig a 
nyereséget soha sem tekintette „talált" 
pénznek, hanem csak átfutó tételnek : 
nem lehetett ezt a szórakozást könnyel
műségnek minősíteni....

jjí
így volt Zoltán barátom az itallal is. 

Sört — amióta ismertem — már nem 
ivott, pálinkát legfeljebb ha valahol 
megkínálták vele, a jó bort azonban 
szerette, mint — nem tagadóin — jó 
magam is. Ö sem tagadta, de sohasem 
vallotta azt, amit fiatalkori cimborája 
Tóthy Jani, hogy : „nincs rossz bor, 
csak jobb."

Miként a kártyát csak magáért s nem 
a nyerés miatt, úgy viszont a bort ép
pen sem magáért, hanem a hangulat- 
keltése miatt szerette.

Ha fiatal korában a Pallagról vagy a 
Kurinczról a távol fekvő városba jut
hatott, szinte el nem kerülhette, hogy 
— főkép szülővárosában, Rimaszomba
ton — az egyheti pusztai egyhangúság
ban elszenvedett remeteségért kárpót
lást ne szerezzen magának régi cimbo
rák, jó ismerősök zajosan vig társasá
gában. Bátyiban a város értelmiségének 
s a vidéki földbirtokosság férfi tagjai
nak találkozó helye a most nem rég 
megszűnt „Gömöri" volt. Zoltán az ott 
gyülekezőket gyermekkora óta, több
nyire édes atyja révén ismerte, azok 
pedig a nyílt, férfias viselkedő vidám 
ifjút szívesen látták körükben, kedvel
ték. Hiszen ő volt — amint Szabó Gyuri 
bácsi, a polgármester elnevezte — „Pa- 
lóczia krónikása", aki ami tréfás his
tória ötven év óta Gömörben valakivel 
megesett, azt mind tudta, raktáron tar
totta és alkalomszerűen elmondogatta.

Ha vasárnap a „Gömöri“-ben, a „Há
rom rózsán" megjelent, az ott már egy
begyűltek hangos örömmel fogadták a

költségeinek előteremtésére más lehető
ség egyáltalában nincsen, helyesnek* 
tartanók, ha a rendezőség az előadást 
a nemes cél érdekében alkalmas idő
pontban, megfelelő beharangozás mellett 
megismételné.

Tragikus haláleset a zdichavai er
dőben. Bútor János jómódú tiszolci 
gazda legényfiának társaságában vasár
nap reggel gyalogszerrel indult el a 
Dobsii a közelében lévő Rédovára juho
kat vásárolni. A hátizsákokkal felszerelt 
két utas Muránynál letért az országut- 
ró! és a Kakas nevű hegy aljában fekvő 
Zdichara község mellett rövidítés cél
jából az erdei útra fordult be. Déltáj
ban megebédeltek s rövid pihenő után 
tovább gyalogoltak az erdőben vezető 
utón, elől az öreg Bútor és nyomában 
pár lépésre a fiú. Menetelés közben az 
erdő sűrűjéből lövés hangzott el s a 
következő pillanatban az öreg tiszolci 
gazda golyótól találva, véresen össze
rogyott. A lövés oldalról nyakszirtjét 
találta és az ütőeret szakította el, úgy 
hogy az öreg Bútor a helyszínen elvér
zett. A halálos szerencsétlenség szín
helyére azonnal kiszállt a csendőrség 
és megállapította, hogy a kérdéses idő
pontban több erdővéd vadorzók után 
nyomozott az erdőben s a halált okozó 
lövés Kiszel Lajos zdichavai erdővéd 
fegyveréből származott. A kihallgatott 
erdővédek azt vallják, hogy Kiszel pus
kája véletlenségből sült el és a sors 
kiszámíthatatlan szeszélyéből találta az 
erdei utón poroszkáló öreg gazdát. Az 
eljárás mindenesetre megindult, azonban 
a szerencsétlenséget okozó erdővédet 
nem tartóztatták le.

Angol tanítók az esperantoért. Az 
angol tanítók nagy számban aláírtak 
egy minifesztációs feliratot, melyben 
kérik, hogy egész Nagybrittániában he
lyet adjanak az esperantó nyelvnek. A 
manifesztáció szerint a mai ifjúságnak 
sürgős szüksége van arra, hogy mielőbb 
megtanuljon egy nemzetközi nyelvet, 
mellyel egymásközt érintkezhet.

Szélhámos szófiai vasútépítő csa
lásai. Az utóbbi hetekben sürü egy
másután garmadaszámban érkeztek be 
feljelentések Micseslav M chalsky József 
bolgár állampolgár ellen, aki magát 
szófiai vasút és alagutépitési vállalat tu
lajdonosának kiadva, munkásokat tobo
roz, természetesen csak a holdban lé
tező építkezéseihez és a jelentkezőktől 
személyenként 20 korona előlegeket csal 
ki. A munkanélküliek hiszékenységére 
épitő csalóra a hatóságok ezúton hívják 
föl a közönség figyelmét. Jelentkezéskor 
át kell adni az első rendőrőrszemnek.

mokány „Grassalkovich huszárt" (ez volt 
Bátyiban a vulgója). Az öreg Gömöri 
pedig nagyra becsülte, mert nagy volt 
a Zoli vonzóereje: akárhány vendég, 
aki különben elhaladt volna mellette, 
betért, ha ott látta a mindig vig „Gras
salkovich huszárt."

Nyáron a város értelmisége, főleg a 
fiatalja, délután a kies Széchenyi-kert- 
ben szórakozott. Ha Rácz Jancsi ban
dája ott volt, a fiatalok hamar tánczra 
perdültek. Ilyenkor Zoli volt a kezde
ményező, mert hires táncos volt ő ak
kor Gömörben.

Arra persze az a rosszmájú főnök ur 
nem is gondolt, hogy a félreeső pusztán 
hat napon át kemény koponyáju tanu
lókkal és faragatlan béresnéppel ve
sződő fiatal tanárnak közben néha egy 
kis testi-lelki felfrissülésre is volt szük
sége ! Zoltán Bátyiba való kiruccaná
sain ő csak borgőzt szimatolt és ez az 
önáltatás elég volt neki, hogy ennek a 
derék fiatal embernek a pályafutását a 
„minősítés"-be jegyzett, rövid „italos" 
szóval évtizedekre elgáncsolja.

Barátságunk 34 esztendeje alatt, a 
háborút megelőző, gondtalan, rózsás vi
lágban sok pohárcsengéses mulatság
ban volt részem Zoltánnal együtt, sok 
kedves emlékű estét töltöttünk el vi
dám nótázás és kocintgatás között, de 
sohasem tapasztaltam, hogy barátom 
valaha megfeledkezett volna emberi 
voltáról. A kellő mértékeket nem lépte 
túl, nem garázdálkodott, kötelességeit 
mulatozás miatt soha el nem mulasz
totta, nem volt korhely. Ha nem igy lett 
volna, hogyan érhette volna el magas 
korát, tisztes megélhetéssel és egész
ségben? hogyan szerezhetett volna ma
gának közel 2000 kötetes könyvtárt?

(Vége következik.)

Egyházi hír. Diczky Pál divényi káp
lán az ottani plébánia adminisztrálásá
val bízatott meg.

Három nappal hamarabb bocsájt- 
ják haza az 1932. évi katonai kor
osztályt. A prágai A-Z jelentése szerint 
illetékes helyen elhatározták, hogy az 
1932. évi katonai évfolyamot március 
28 án, tehát három nappal a törvényes 
határidő előtt bocsájtják el a katonai 
szolgálatból. A katonai parancsnoságok 
ebben az éveen is akciót indítottak to
vábbszolgáló altisztek megnyerése érde
kében. Azokat a fiatal embereket, akik 
önként több éven át akarnak szolgálni, 
alapos egészségügyi vizsgálatnak vetik 
alá. — A testi alkalmasság kérdésében 
ugyanazokat az igényeket támasztják 
velük szemben, mint az őrmesterekkel 
szemben.

A Rimaszombati Bank előbb Rimaszom
bati T akarékpénztár, várm egyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kam ato
zásra  fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesit.

Ping-pong verseny. A RPS vasár
nap rendezte meg a Tátra szállodában 
ievő klubhelyiségében Rimaszombat vá
ros ping-pong bajnokságáért folyó ver
senyét. A verseny szépszámú közönség 
előtt a következő eredményekkel ért 
véget: Férfi egyes : I. Horváth Elemér 
(RPS), II. Reinitz Zoltán (RPS), III. Gelb 
Tibor (RPS). IV. Klincsák István (RME). 
— Férfi páros; I. Éliás-Klincsák (RME),
II. Reinitz-Havas (RPS), III. Laczkovics- 
Klinczko. (RPS). — Női egyes: I. Szabó 
Nyunci. — A RPS kiváló férficsapata 
folyó hó 10-én Losoncra utazott, ahol a 
LAFC bajnok-együttesével méri össze 
erejét.

Football mérkőzések. A múlt vasár
nap RME a LAFC al annak saját pá
lyáján 4:0 (1:0) dicséretes eredménnyel 
végzett, mig FTC az utekácsi SC-t 7:0 
(3:0)-al verte meg. Mindkét barátságos 
mérkőzés nagyobb érdeklődés mellett 
folyt le.

Filmszínház. Folyó hó 10. és 11-én 
„A titokzatos Gran" cimü énekes film- 
játék kerül szinre. Főszerepben Hans 
Aibers, Olga Tschehcva, A. Bassermann. 
Egy olasz mérnök nagy találmánnyal 
tűnt fel, mely a repülőtámadások elhá
rítását célozta. Merőn asszony megbí
zásából Beppo lesből megtámadja a 
mérnököt, ki halva zuhan autójával a 
mélységbe. Izgalmas hajsza indul a ter
vek megkaparitásáért, melyben a titok
zatos Gran furfangos módon férkőzik a 
tervek elidegenítőihez.

Folyó hó 14-én „A 13. sz. express" 
cimü német szövegű vasutas film kerül 
előadásra, melyben Charlotte Susa ját- 
sza a főszerepet. A 13. számú express 
nagy veszélyben forog, mert merénylők 
felrobbantották a pályát s alig sikerült 
a vonatot megállítani. Nagy késés tá
mad ebből s egy utas a városba távo
zik s ezalatt egy szőke nő révén ön
kéntelenül veszélyes kalandba kerül s 
izgalmas eseményekben vesz részt.

Folyó hó 15-én „Játék a halállal" c. 
igen érdekfeszitő kép kerül sorra, mely 
a cirkuszvilág életéből meriti tárgyát s 
igen lebilincselő eseménysorozatokat 
tár elénk, melyek során egy oroszlán- 
szeliditö haláltmegvető produkcióját is 
látjuk.

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

1 0 °|o -al olcsóbban készpénzért 
TECHNI KA

V á m o s s y  Bé l a  Masaryk-tér.

A póttartalékosok kérvényei az idei 
sorozásnál. A póttartalékba való beosz
tást kérvényezheti az, aki a családfenn
tartó, u. m. özvegy anya, vagy munka
képtelen atya egyedüli fiúgyermeke; 
egyedüli fiú testvér, ha az atya már meg
halt ; nem férjezett anya egyedüli fiú
gyermeke. Egyedüli fiúnak lesz számít
va az a katonaköteles is, akinek fivérei 
katonai szolgálatot teljesítenek, vagy 
még nem töltötték be 17. életévüket, 
vagy testi vagy lelki fogyatékosság foly
tán munkaképtelenek. Csak azok a kér
vények lesznek figyelembe véve, amelyet 
a vagyoni vagy szociális okok megindo
kolnak. Az okmánybélyeggel ellátott kér
vényt a hadköteles magával viszi a so-

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, március 10 —Il-én szen
zációs németül beszélő film ! Ezen film érdek- 
feszitő történetével és idegrázó tartalmával ele
jétől végig izgalomban tartja a nézőt Hans Aibers 

és Olga Tschechová

A titokzatos Gran
cimü filmben biztosítják a közönség szórakozását.

Szerdán, március !4-én érdekfeszitő vasutas film 
német nyelven. Szenzációs detektív film :

A 13. sz. Express
j Charlotte Susa, Heinz Könecke, Lee Malten p

I
 Csütörtökön, március '5-én francia megrázó cir- m  

kuszi dráma Henry Hirsch regénye nyomán : lg

Játék a haláilal |
Gina Manes, Simona Genevois, Gábriel Gabric. P

rozás helyiségébe és amint arról értesül, 
hogy be lett sorozva, átnyújtja a sorozó 
bizottságnak. Olyan kérvények, amelye
ket az atya, anya vagy rokon nyújtanak 
be, érvénytelenek és vissza lesznek küld
ve. Milyen mellékleteket kell a kérvény
hez csatolni, ebben az irányban a jegyző 
vagy a járási hivatal ad felvilágosítást. 
Azon esetben, ha a besorozandó a soro
zás napjáig nem tudta még beszerezni 
a kérvényhez szükséges mellékleteket, ak
kor a kérvényt melléklet nélkül kell be
nyújtani. A mellékleteket is el kell látni 
okmánybélyeggel. Utólagos kérvényt 
csak akkor lehet benyújtani, ha az okok 
csak a sorozás után állottak be. Az ilyen 
kérvényt az indokok (hálálj stb.) beállta 
után legkésőbb 15 napon belül kell az 
illető járási hivatalnál benyújtani. Azon 
egyének, akik kórházba lettek küldve 
és aztán hozták tudomásukra, hogy be 
vannak sorozva, kérvényüket 15 napon 
belül attól a naptól számítva, amikor tu
domásukra lett adva, hogy be vannak 
sorozva, kell benyujtaniok.

Nyomuk veszett a rozsnyói kassza- 
fúróknak. A rozsnyói kerületi beteg- 
segélyzö pénztár kárára elkövetett kasz- 
szafurás tettesei után több napon át 
lázassn kutatott a csendőrség és nyo
mok alapján egészen Losoncig és Kas
sáig követte a gyanúsítottakat, a kik 
azonban sorra alibit igazoltak. Miután 
a rimaszombati kerületi munkásbiztosi- 
tónál s a tornaijai Róth jenő-féle ke
reskedésben elkövetett kasszafurás pon
tosan ugyanazzal a metódussal leti 
végrehajtva, mint a rozsnyói, a nyo
mozóhatóságok szentül meg vannak 
győződve, hogy a három betörést ugyan
azon banda tagjai követték el A ható
ságok a nyomozás jelenlegi eredmény
telen stádiumban sem mondták föl még 
a reményt, hogy a kétségtelenül szak
emberekből álló kasszafuró társaságot 
ártalmatlanná tegyék.

Uj ezüst 20 koronások. A körmöc- 
bányai pénzverde e napokban készül ei 
a mintegy 20 millió koronát képviselő 
uj 20 koronásokkal, amelyeket a leg
közelebb már forgalomba hoznak.

Nyolc hónapi börtönre Ítélték a 
„Stabjlita" csalóját. Mint annak ide
jén jelentettük, a „Stabilita" nevű szö
vetkezet egész Szlovenszkóí elárasztotta 
hangzatos röpiratokkal, olcsó építkezési 
kölcsönöket ígérgetve a közönségnek. 
A szövetkezetnek Lavrinc János telgárti 
születésű volt rozsnyói járási hivatal
nok is egyik felhajtója volt, aki Komá
romtól—Eperjesig több ezer embertől 
vett fel kisebb-nagyobb összegű előle
get, a folyósítandó kölcsönök költsé
geire s azokat saját céljaira fordította. 
A csaló fölött most ítélkezett a rima- 
szombati kerületi biróság Foukal-taná- 
csa és a járási hivatal tisztviselőjéből 
lett szélhámost, aki különben köztiszt
viselői minőségének megszűnte óta már 
többször volt büntetve, nyolc hónapi 
börtönre Ítélte. Lavrincz János megnyu
godott az Ítéletbe.! s most várja az el
lene még folyamatban lévő, többi közt 
egy leányszöktetési bűnügyben is a bi
róság Ítéletét.

Korai tavaszt jósolnak. Az időjósok 
véleménye szerint ez éven korán fog 
beköszönteni a tavasz, mely kellemes, 
meleg és száraz időt hoz. A nyár eleje 
valószínűleg kissé hűvös és esős lesz, 
de júliusra és szeptemberre szép, meleg 
idő várható. Különben pedig 1934 re jó 
gabona és gyümölcstermést jósolnak.

A prágai mintavásárra szóló 33% os 
vasúti és egyéb kedvezményre jogosító 
igazolványok kaphatók már a városháza 
10. sz. szobájában.
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Esperanto a brazíliai tudományos 
folyóiratokban. A brazíliai földtani in
tézeti Revue-ben, mely Rio de Janerio- 
ban jelenik meg, minden számban hoz 
egy cikket esperanto nyelven. Brazíliá
ban oly nagy elterjedésnek örvend az 
esperantó, hogy még tudományos folyó
iratban is Írnak cikkeket e nyelven.

Halálos szerencsétlenség fadöntés 
közben. Betlér közelében levő henckói 
erdőben halálos kimenetelű szerencsét
lenség történt. Murza András, Gacs Pé
ter és Davecz András több társával 
együtt a hatalmas fenyőszálak kidönté
sével volt elfoglalva a henckói erdőben. 
Az egyik szálfa döntés közben meg
akadt a magasnövésü fenyők ágaiban, 
mire Gacs és Dovecz úgy akarták a 
földre teríteni a faóriást, hogy kereszt
be rádöntöttek egy másik fenyőszálat. 
A nagy robajjal lezuhanó szálfa elől 
Murza András cimborája még idejeko
rán félreugrott, a galytisztitással foglal
kozott társa azonban későn kapta a 
figyelmeztető jelt s a katalmas fenyő 
maga alá temette. Koponyalapi sérülést 
szenvedett s mire lakására szállították, 
meghalt. Két társa ellen az eljárás meg
indult, mert állítólag a szerencsétlen
ségnek ők voltak előidézői a kellő gon
dosság elmulasztása miatt.

Gereblyével verte meg haragosát. 
Jarabka József rimazsaluzsányi szlovák 
gazda és hasonlónevü fia nemrégiben 
összeszólalkozott Iván János rimazsalu
zsányi lakossal, akivel már régebb idő 
óta ellenséges viszonyban állottak. A 
szócsatával induló összetűzés rövidesen 
parázs verekedéssé fajult, Iván azonban 
hősiesen védekezett, mire a csetepatéba 
Jarabka felesége is beleavatkozott, még 
pedig egy jókora gereblyével és ahol 
érte, ütötte verte, a háromfelül megtá
madott embert, aki a Jarobka-család 
egyetemes fellépése következtében sú
lyos sérülésekkel hagyta el a csatate
ret. A harcias famíliát a bíróság 8—8 
napi elzárásra és fejenkint 200—200 
korona pénzbírságra Ítélte s az első
fokú Ítéletet felebbezésük folytán a ke
rületi bíróság is helybenhagyta.

Rideg önzés.
Nem hal ki tán soha az emberek szi

szivéből ez a tulajdonság, amely átel
lenes ellentéte mindannak, ami humá
nus, emberi, ami meleg és megértő.

Nem is igen lehet másként a dolog 
mert az emberiség egy része a gyors 
vagyonszerzésbe annyira beiekótyagoso- 
dott, hogy lelki vakság sötétsége veszi 
körül olyan irányban, ahonnan pedig 
meg kellene látnia a nélkülözést, az 
Ínséget, a tömegek nyomorát, a mely a 
mi válságos időinkben igazán az égre 
kiált.

Nem minálunk történt a dolog, hanem 
Amerikában, az óriás föihalmazott va
gyonok és a mesés, gyors meggazda
godás hazájában, ahol mint kiáltó ellen
tét, mint sötét árnyék ül a gazdasági 
válság mai mélyén a sok millió munka
nélküli ember nyomorúsága. Azt mutat-! 
ják a mai állapotok, hogy ott sem fe- ■ 
nékig tejfel a világ. De annál kirívóbb! 
ott a mesés gazdagság és a tömegek 
nyomorának mélységes ellentéte. Ott 
igazi sötét árnyék gyanánt húzódik az 
arany fénye után az önzésnek ember
telen ridegsége.

Nem kevesebbről van szó, mint öt 
millió malacról. Ezt az irdatlan nagy 
számú kis állatot jóformán elpusztítot
ták Amerika gazdag csiszárai.

Most tudtuk meg hollandiai tudósítá
sok nyomán, hogy Amerikában már 
nemcsak a gabonát égetik el, ha sok 
terem, nemcsak a kávét dobják a ten
gerbe és a gyapotot égetik el, ha sok 
termése van a gyapotcserjének. Nem
csak a tejet öntözik ki a földre a gaz
dag farmerek, hogy ne kelljen olcsón 
adniok, hanem most még milliószámra 
elpusztítanak fiatal állatokat csak azért, 
hogy a húst ne kelljen olcsóbban ad
niok, hogy az árát magasabbra tart
hassák.

Magában Chikágó városában több 
százezer malacot végeztek ki villamos
sággal, azután szappant főztek belőlük 
és az egész országban ötmillió malacot 
öltek le gyorsan, szintén szappanfőzésre 
adva testeiket.

És ebből a hitetlen nagy tömegű fia
tal állatból nem juttattak annak a több

millió éhes, nyomorgó munkanélküli
nek, akik keservesen vonszolják napról- 
napra tengetve nehéz életüket.

Az ilyen rideg önzés égbekiáltó pél
dáját olvasni és hallani nehéz a mai 
legmélyebb gazdasági válság örvényes 
sötét forgatagai között, de nem tehe
tünk ellene semmit, már csak azért 
sem, mert nagyon messze, a föld túlsó 
oldalán történt. Csak arra gondolha
tunk sóhajtva, hogy nem lesz ennek jó 
vége. Hogy nem lehet áldás azon a 
gazdagságon, azon a vagyonon, amely 
ilyen embertelen önzéssel gyarapodott! 
És ebben biztosak lehetünk, mert mint 
mondani szokás : az Isten malmai las
san, de biztosan őrölnek s a gondvi
selés nem ver bottal, de annál súlyo
sabban.

Hiszen minden emberben megvan az 
a tulajdonság, hogy igyekszik magáról 
gondoskodni és a magáét gyarapítani. 
Okosan is teszi, mert nem tudhatja, 
hogy mit hoz a jövő? Magáról és utó
dairól gondoskodnia kell, amit tisztes
séges munkájával lehet.

De ez a magáról és utódairól való 
gondoskodás nem teszi kötelességévé 
azt, hogy árak felhajtásával és mester
séges magasan tartásával millió ember
nek kárt okozzon. Az önérdek józan és 
becsületes munkája nem vonja maga 
után azt, hogy embertelen rideg önzés
sel elpusztítsa azt, aminek millió más 
ember hasznát vehetné.

A jelen esetben millió és millió éhező 
ember jóllakhatna a sok Ínyenc falat
ból, amit az égbekiáltó embertelen ön
zés inkább szappanfőző üstbe dob, 
csakhogy ne kelljen vele millió éhező 
embertársán segíteni.

Nálunk nincsenek a gyors meggazda
godásnak ilyen borzasztó példái, ame
lyek az emberi sziveket kőnél kemé
nyebbekké teszik. De mi is tanulha
tunk ebből a példából, hogy ne fordít
suk el szivünket kiizködő embertársa
inktól. Mert bizony nagy felelősség ter
heli azt, akinek önző ridegsége miatt 
ezrek és milliók nyomorognak.

l\ t u  állami se ié ly t  a i i o M i  
H a tá s  okozta károkra ?

A kár bejelentése és felbecsülése még 
nem támaszt jogigényt.

Az Országos Hivatal a háboríts 
adósságok és az államfordulat utáni 
egyéb károk állami segélyezésére 
vonatkozó kérvények elintézéséről 
jelentést adott ki, amely többek 
között ezeket mondja:

A hivatalos lapban 1931-ben 
103. szám alatt jelent meg a há
borús és egyéb államfordulat utáni 
károk likvidálására vonatkozó ren
delet, amely többek között az 1919. 
évi magyar kommunista betörés 
által okozott károkra, valamint Ru- 
szinszkó egy részének román meg 
szállás alkalmával okozottt károkra 
terjed ki.

Az előbbinél 1930. január 
20-áig, az utóbbinál pedig 
1921. végéig kellett bejelen
teni az okozott kárt és a 

kártalanítási igényt.
Az Országos Hivatal megállapítása 
szerint a Szlovenszkón több mint 
40000 kérvény közül a mostani 
takarékossági intézkedések követ
keztében viszonylagosan csak ke
veset lehetett még elintézni.

Az Országos Hivatal ezért 
fokozatosan előbb a régi 
károkat, még pedig az orosz 
betörés okozta háborús ká
rokat akarja likvidálni Ke- 
letszlovenszkón, elsősorban 
pedig azokon a helyeken, 
ahol az utóbbi években rossz 
termés is sújtotta a lakos

ságot.
Egyéb károk elintézését, közöttük 
a bolsevista betörés okozta káro

két a jelen időpontban csak akkor 
•lehet rendkívüli utón végrehajtani,

ha méltánylandó körülmé
nyek forognak fenn, például 
az illető személy egziszten
ciáját veszélyeztetik az oko

zott károk.
Az állami hozzájárulás megadása 
fölött végső fokon a Prágában szé
kelő miniszterközi bizottság dönt 
a kérvényező vagyoni viszonyai
nak szem előtt tartásával. A kor
látozott anyagi lehetőségre való 
tekintettel ez a bizottság az állami 
hozzájárulásokat csak sokkal ki
sebb mértékben utalhatja ki, mint 
amekkorára a károkat becsülték, 
avagy a segélyek nyújtását java
solták.

A kár bejelentésével és fel
becsülésével a károsult még 
nem szerzett jogigényt az 
állami hozzájárulás kifizeté

sére.
Az idejében benyújtott kérvénye
ket a miniszterközi bizottság sor

rendben intézi el és az elintézésről 
kiértesíti az ügyfeleket. — Éppen 
azért nincs értelme, hogy ügyvédre 
bízzák ezen segélykérvények elin
tézését, mivel a kérvényező köny- 
nyen ráfizethet, ha az állami hoz
zájárulást egyáltalában nem kapja 
meg.

A kérvények elintézése bi
zonyos terv szerint történik, 
amelytől egyes személyek 
miatt nem térnek el állan
dóan. A megszavazott ösz- 
szeget mindenkinek kész

pénzben fizetik ki.
Végül az Országos Hivatal figyel
mezteti a lakosságot, hogy a há
borús és egyéb károk állami se
gélyének kiutalásával az illető be
jelentés végleges elintézést nyert, 
úgy hogy

újabb kérvények benyújtá
sával nincs remény kedvező 

elintézésre.
A szerkesztésért és kiadásért felelős:
R á b e ly  K á ro ly  laptulajdonos.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem Rimaszombat 

város hölgyközönségét, hogy fodrász-; 
üzletemet

női fodrászattal
kibővítettem és addig is, amig anyagi 
helyzetem a belső berendezést megen
gedi, külső vendégeket elfogadok.

Pontos és megbízható kiszolgálásról 
mindenkit biztosítva, kérve szives párt
fogásukat, vagyok tisztelettel :

SZŐLLÖSY LÁSZLÓ
borbély és fodrász.

Poloskairtást, féregtelenitést lakások
ban, üzemekben, szállodákban

C Y Á N  G Á Z Z A L
garanciával, 100r/r- os eredménnyel 

elvállalja

Áúóiisyi tanácsadó iroda
hatós. eng.

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

k Phönix Biztositó T ársaság  főügynöksége

Szeplő és Máj folt 
elleni CRÉMEK,
N EO D EN D R IN  fakátrány,

OLTOVIASZK

BOKOR-drogeriában.
t

kezdve készít
Ing. Chem. B. E I S L E R
cyánozó fiókvállalata LE VICE.

Árverés.
Házi bútorok és vendéglői be

rendezések M asaryk-tér 14. sz 
házban folyó m árcius hó 14-én
árverésen eladatnak.

Eladó
Két ház, mely öt szobából áll, két pin
céből, konyhából s mellékhelyiségekből, 

a város belsejében elköltözés miatt. 
Ára: 65000 Ke. — Cim : a kiadóban.

Lábon álló fák
szakszerű kivágására és tisztítására ju

tányos áron vállalkozik
KRAMARIK ANTAL

Rimaszombat Rimapart-utca 31. sz.

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

minden e szakmába vágó munkát.

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 garag;e‘
Tornaiján (Rozsnyói-ut 212-2134
A generál-javítást, hengerfurást, világítás za
varok stb. javítását kizárólag ott végeztesse!
100“/o-os m e g e l é g e d é s  garantálva.

Értesítés.
Alulírott tisztelettel hozom a nagyérdemű közönség tudomására, mi

szerint Rimaszombatban a Jánosi-utca 22. sz. alatt, a régi gimnázium 
épületében levő KUCHTA DÁNIEL-féle

könyvkötő-műhelyt átvettem.
ízléses kivitelben készítek: könyvtári félvászon, egész vászon, 

félbőr, franczia félbőr diszkötéseket, hivatalos félgrádli, egész grádli, 
félbőr angol ugróháías banki könyveket.

Irómappa, passparturákat, manikűr-kazettákat és minden e szakmá
hoz tartozó munkákat a legdíszesebb kiállítástól a legegyszerűbbig pon
tosan és jutányos árak mellett készítek.

Legfőbb igyekezetem oda fog irányulni, hogy mindenben és minden
kor a nagyérdemű közönség teljes megelégedését érdemelhessem ki, miért 
is kérem nagybecsű pártfogásukat. Klí i ,6 ,isztelettel

K U C H T A  D Á N I E L  utóda: 
H A M P E L  J Ó Z S E F  könyvkötő.

Rimaszombat, 1934. Nyomatott R áb ely  K ároly  könyvnyomdájában. (Mas?;yk-tér 9. szám.)


