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Lapzáráí csütörtökön este. — Kéziratok vissza nem adatnak.
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ELŐ FIZETÉSI DIJAK: Egy évre 48 K, félévre 24 K, 

__negyedévre 12 korona. — Egyes szám á ra 5 korona.
A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladó 

hellyel 57,433—111- 21. szám alatt engedélyezte.

Szebb lesz a föld.
(m) Szóljon az ige mindenkihez, 

faji, felekezeti, társadalmi osztály
különbség nélkül: vetkőzzétek le 
magatokról a régi embert, öitsétek 
magatokra az uj embert és szeres
sétek felebarátotokat.

Gyakorta olvasható a hírlapok 
hasábjain, hogy híd itt, hol amott 
bizonyos vad ösztönök nyilatkoz
nak meg a társadalmi élet terén.
E vad ösztönök torzsalkodásban, 
mások lenézésében, sértegetésében 
s nem ritkán gyűlölettől fütött tett- 
legességben törnek elő.

Nem akarjuk itt ismételni vagy 
felsorolni az ilyen esetekben el
hangzó, emberhez nem méltó sza
vakat, kifejezéseket, sértegetéseket, 
hanem inkább orvosolni akarjuk 
ezt e betegséget, mely — mond
hatni — talán az egész emberi 
társadalom testén rágódik. Hiszen 
az összes vezető faktoroknak, de 
különösen a sajtó munkásainak 
egyik legfőbb kötelességük, hogy 
felemeljék tiltakozó szavukat min
den olyan jelenségekkel szem
ben, melyeknek fészke a vad szen
vedély, a gyűlölet, az embertelen- j 
ség. Egyes magában álió, elszige
telt eseteknek, melyek egy állati- 
ságba sülyeut ember vétkének vol
nának betudhatók, nem is tulajdo
nítanánk nagyobb jelentőséget, de 
tény, hogy gyülettől ég a iársada- 
í )m nagy része, amelyben hallgat 
az intellektus, alszik a józan meg
gondolás és megfontolás, nem a 
logika, hanem a vad ösztönök, vak 
szenvedélyek és a gyűlölet vezér
ük cselekedeteikben az embereket.

Nem tud, nem akar begyöke
rezni leikükbe a világbéke gondo
lata. Nem a mindent egyesitő sze
retet, hanem a mindent elválasztó 
gyűlölet él az egymás ellen törők 
szivében. Nem elég memenío még 
előttük a világháború fergetegeiben 
rombadőlt városok, a romboló acél- 
szörnyetegektől feldúlt mezők, a 
rokkantak s az elhullottak milliói.

Nem haladást, de visszaesést 
idéznek elő az ilyen gyűlölködések, 
súrlódások, torzsalkodások.

Pedig hát sohasem volt, de most 
sincs erre szükség, sőt éppen most 
nincs, amikor minden egyes em
bernek minden erejével oda kell 
törekednie, hogy segítsen felépíteni 
azt, amit a világháború tönkre tett.

Mert szép dolog a hazaszeretet, 
magasztos és nemes, embertársam, 
a fajodhoz és nemzetedhez való 
törhetetlen ragaszkodás, de messze 
eltévelyedés az igazi ösvényről, ha 
ezen nemes fogalmaknak fanatiku
sa leszel és annak hirdetése és 
követése közben oly túlzásba csapsz 
át, mely súrlódásokat és ellentéte

ket idéz elő, útját állja a kölcsö
nös megértésnek, békés harmóniá
nak és az emberiség jólétét elő 
mozdító minden nemes munkás
ságnak.

A krisztusi igazság, a keresztény 
emberszeretet: szeresd embertár- ; 
sadat, mint tenmagadat, tiszteletet 
parancsol minden ember számára 
minden kulturembernél, faj és min
den egyéb különbség nélkül. De 
ez a krisztusi igazság parancsoló- 
!ag előírja azt is, hogy mig saját 
emberi, faji vagy nemzeti jogaid
nak tiszteletben tartását megköve
teled, ugyancsak tiszteletben tartsd 
más embertársad hasonló jogait is.

Ha ezt nem feleded el, ember
társam: fényesebben süt le reánk a 
nap és szebb lesz a föld, hidd el.

Iskolázott ifjak jövője.
Végre a legmagasabb helyen is 

feltűnt, hogy sok-sok fiatal intelli
gens, iskolázott fiataiamber él Szlo- 
venszkón állás és kenyér nélkül.

Végre ezeknek sorsa is szóba 
került a miniszteri körökben, végre 
rágondülíak arra, hogy ezeknek 
helyzetét is komoly mérlegelés tár
gyává kell tenni.

így azután Dr. Dérer igazság
ügyi miniszter olyan kijelentést 
tett, hogy tízezer fiatal iskolázott 
embert fog az állam felvenni s igy 
eihelyezni.

Oiyan szépen hangzik ez a ki
jelentés, ha azon miniszteri kijelen
tés után, hogy „az állam tízezer 
iskolázott fiatal embert alkaimaz“ 
— pont következett volna.

Sajnos azonban ezzel a mondat 
nem nyert befejezést, mert az a 
folytatása, hogy ezeket a fiatal is
kolázott embereket az áilam d i j- 
t a 1 a n u 1 szándékozik felvenni. 
Vagyis fizetést nem kapnak.

Ennél a kijelentésnél már meg 
kell állanunk, e felett gondolkod
nunk kell és a lehetőség mérlege
lését kell szem előtt tartanunk.

A gondolat alapjában szép, ne
mes és igazságos. Mert végre is, 
ha a szülő sokszor önmagától meg
vont garason kiiskoláztatja gyer- 
rekét, ha a gyen k az iskola ész
fáradalmait legyőzve diplomát kap, 
ennek a szükségképpeni következ
ményének annak kellene lennie, 
hogy az áldozatot hozók megkap
ják az élethez való jogukat is, ál
lást, alkalmazást, kenyeret is kap
janak.

De az alkalmazás feltétele az 
ingyenesség. Lehet-e, szabad-e va
lakinek testi vagy szellemi mun
káját ingyenesen kihasználni? Le
het-e valakinek, vagy pláne vala
kiknek tömegnyomorát kihasználni

arra, h-’gy ingyen adja munka
erejét?

Megoldás-e ez?
Mi azt hisszük, hogy ez nem 

megoldás, vagy legalább is nem 
megnyugtató megoldás.

Ez nem fogja a munkanélkülisé
get megoldani. Mert ha ez olyan 
egyszerű lenne, hogy akinek mun
kája, elfoglaltsága van, az nem 
munkanélküli, akkor a világon a 
munkanélküliség kérdése gond nem 
lenne, mert ingyenes munkát vé
geztetni, azt hiszem, minden vállal
kozó hajlandó lenne.

Csakhogy ott van ám a munka 
ellenértéke, a kenyeret biztositó 
munkadij. — Ezt is kell ám ga
rantálni, s miután ezt, éppen ezt 
nem tudja a mai társadalom bizto
sítani, ezért van a nagy tömeg
nyomor.

Tagadhatatlan, hogy az ingyenes 
állami alkalmaztatás is valami, mert 
ezzel az iskolázott gyerek mégis 
csak tisztviselői karba kerül és 
előbb-utóbb megkapja majd a kez
dő fizetést is.

Erkölcsileg is pozitívum, mert a 
gyerek az utca zülléséből rendes 
környezetbe kerül, tétlen életét pro
duktív munkával tölti. Ez is sok 
már és értékes.

Azonban hogy bírják ezt el majd 
a szülők, az amúgy is agyonnyo- 
moritoít vagyoni viszonyok között 
tengődő szülők.

Nézzünk csak bele bátor, nyitott 
szemmel a helyzetbe. A szülő ki- 
iskoiáztatta gyermekét és a nyakán 
maradt.

Uram Isten, hát a szülő nyakán 
csak elél a gyerek ugy-ahogy. — 
Ha nincs jó falat, megelégszik a 
rosszabbal is. A lakás kérdése 
sem gond, mert egy zugban csak 
tető alatt van. A ruházkodás kér
dése is megy valahogy, ugy-ahogy.

Azonban, ha a szülő ingyenes 
állami munkára adja a gyereket, 
már megszűnt az otthon és azt uj 
otthonnal kell felcserélni. A gyerek 
tisztviselősorba kerül, ki kell őt 
valahogy ruházni, hogy le ne néz
zék ! De miből ?

A gyereknek lakás is kell, ez is 
pénz. De honnét? Valami minimá
lis zsebpénz is kell, de miből?

Szóval a szülőkre havonként 
visszatérő nagy pénzbeli teher fog 
háramlani.

A jó szülő megtesz mindent 
gyermeke jobb jövőjéért. Az áldo
zatkészségben hiba a szülőkben 
biztosan nem lesz, de hogy a lelki 
készséget pénzre is tudják-e vál
toztatni, az már más kérdés.

És ebben lesz a legtöbb tragé
dia. Ebben lesz a legtöbb, legke
servesebb csalódás, mert a szülők 
anyagi helyzete sok-sok esetben 
nem fogja engedni azt, hogy a

gyermekük előtt kinyiló igéreíföld- 
jének küszöbét át is léphessék.

Mily rettenetes gond, mily lelki 
kinmarcangolás lesz sok szülőnek 
az osztályrésze, hány szép remény
re jogosító fiatal ember fog ismét 
szárnyszegetten vergődni tehetetle
nül a főidőn.

Ha a kormánynak komoly, ha a 
kormánynak igazán komoly elha
tározása az iskolázottak megsegé- 
lyezése, úgy azt az életnek megfe
lelően is keli megoldani.

Lehetetlennek tartjuk, hogy az 
állam az ő mindenhatóságával ne 
találna módot arra, hogy másoldalu 
megtakarítással ne tudná fedezni a 
sok-sok rászoruló fiatal polgárának 
a létminimum mellett való anyagi 
támogatását.

Végre is elsőrendű államérdek, 
hogy az értékes fiatal szellemi 
munkások a helyükön legyenek az 
államgépezeténél, ne pedig kétség- 
beesés adta utakat keressenek és 
rójjanak.

Ingyen munka, nélkülözés, nem 
ösztökélője az ambíciónak. — Am
bíció, önbecsülés nélkül nincs ér
tékes munka.

Nem szabad tehát takarékos
kodni, hol annak helye nincsen, 
sőt bűn a takarékosság.

Biztosra vesszük, hogy amire az 
ígéret testet is ölt, a legjobb be
látás fogja a kormányköröket ve
zetni az ügy megoldásánál.

A vasárnapi teljes munkasziinet 
érdekében.

Azí olvassuk egy napilapban, hogy a 
csehszlovák kereskedők központi taná
csa azon fáradozik, hogy keresztül ve
zethesse és rendeletileg biztosíthassa a 
teljes vasárnapi munkaszünetet. Ebben 
a fontos ügyben most az összes ipar
társulatokat állásfoglalásra szólították 
fel. Amint értesülünk, az ipartársulatok 
egyöntetüleg a teljes munkaszünet mel
lett foglalnak állást.

Eddig szól a kérdés, amely kétségte
lenül nagy megnyugvást jelent azok 
számára, akik a vasárnapi teljes munka
szünet mellett harcoltak. Akik úgy gon
dolkodtak, hogy ha már munkaszünet- 
röl van szó —  legyen az egységes az 
egész vonalon és szűnjön meg az a le
hetetlen és visszatetsző állapot, hogy 
egyes üzemekben teljes munkaszünet 
legyen vasárnap, viszont a kereskedők 
10 óráig, vagy tovább is nyitva tartsa
nak a hetedik nap, a nyugalom napjá
nak a megcsúfolására.

Ma, amikor az emberek igyekszenek 
mindent felhasználni a kulturális hala
dás javára és a hygiénikus követelmé
nyek kielégítésére —  nem szabad ennek 
a napnak teljes nyugalmát megcsonkítani.

Az egész kulturemberiség csak elég
tételül fogadhatja el mindazokat az in-
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tézkedéseket, amelyekkel a vasárnapi 
munkaszünet teljességét akarják bizto
sítani.

Gondoskodás a keresetüket 
vesztett iparosokról.

Az első fokú politikai hatóságok 
az ipartársulatoknak végzést küld
tek, amelyben elrendelik, hogy azok 
saját hatáskörükben gondoskodja
nak ellátatlan tagjaikról.

A kereskedelmi kamarák köz
pontjának szociálpolitikai bizottsága 
foglalkozott ezzel a végzéssel s a 
lefolytatott vizsgálat eredménye 
alapján megállapította, hogy az 
ipartársulatoknak nincsenek anyagi 
eszközei, amelyeket a szükséget 
szenvedő tagok részére lehetne fel
használni.

De ezen gondoskodás igazság 
szerint az államot illetné meg, ami
nek igazolására azzal lehet érvelni, 
hogy az állam az önállóan gazdál
kodó személyek aggkori és rok- 
kantbiztositásáról szóló törvény 
végre nem hajtása által rendkívül 
nagy összegeket takarított meg. 
Indokolt volt tehát, hogy az állam 
ezeket az összegeket más formá
ban adja oly iparosoknak, akik a 
gazdasági válság, vagy más bajok 
folytán elvesztették a kereseti le
hetőségeket. A fentcitált törvény 
értelmében a járulék összege a 
negyedik évben 3.35 millió Ké., az 
ötödik évben 12 millió Ké. és a 
hatodik évben 20 millió korona.

Minthogy a törvényeknek legké
sőbb 1927. január 1-én kellett vol
na életbe lépni, az állam legalább 
20 milliót takaritott meg eddig is 
az iparosokon. Ehhez még hozzá 
kellene adni azt a kamatmentes 
kölcsönt is, amelyet szintén Ígértek 
az iparosoknak s azt az összeget, 
amibe a közigazgatás adminisztrá

ciója került volna, ha az aggkori 
biztosítás megvalósult volna.

Helyén való lenne, ha a kor
mány ennek a kérdésnek annyi 
figyelmet szentelne, amennyit ez az 
iparosok szempontjából fontos és 
igazságos ügy megérdemel.

A gyermek és a virág.
A kisgyermek anyja azok közé tarto

zik szintén, akiket a mai nyelv n incste
leneknek  nevez. A kisgyermeknek három 
testvére van, ezek mind nagyobbak, 
mint ő, már iskolába járnak, sőt az 
egyik dolgozik is.

A kisgyermek még alig tud járni. Ha 
az anyja nagyobb útra indul vele a vá
rosba —  mert falun laknak —  akkor a 
kisgyermeket felteszi a hátára, valami 
kendőbe s úgy meneteinek. Az anya 
menetel, a kisgyermek nevet, sir vagy 
alszik a batyuban.

Itt laknak a város mellett, nem mesz- 
sze, egy kis faluban. A kisgyermek apja 
csak esténként kerül elő, a vasúti sínek 
mentén dolgozik, ennek most örül a 
család. Mégsem keres azonban annyit, 
hogy elég lenne öt éhes szájnak.

Dolgozik tehát az anya is. Keveseb
bet mint az apa, mert ügyelnie kell a 
családra, s különösen a kisgyermekre, 
aki nagyon kedves jószág ugyan, de 
sokszor éhes, nyűgös, foglalkozni kell vele.

M it tesz hát az anya, hegy mégis 
szerezzen némi pénzt? Olyan kereseti 
forrás után lát, amely elérhető az ö 
számára is könnyen. Télen aszalt szil
vát adott el, most májusban, vadvirágot 
szed a réten, búzavirágot, margarétát, 
pipacsot, aztán behozza, csomóba kötve, 
a városba eladni.

Egész délelőtt szedte. Végighajlongta 
a nagy rétet, egyszer össze is tűzött a 
csősszel, amikor a búzatáblát taposta a 
kék virágok miatt, de gyűlt mégis a 
csomó, szaporodott a virág, már a kö
tény tele volt s úgy indult haza, mint 
egy kopott, trónjafosztott királynő, aki
nek már csak virágai vannak.

A gyermek otthon sirva várta az any 
ját és enni kért gügyögve. Valamit ka
pott, de az anya magyarázni kezdte, 
hogy majd a virágok árából a városban, 
abból vesznek finom süteményt. A kis 
gyermek nem igen értette, csak annak 
örült, hogy az anyja feldobta őt a há

tára, bekötötte őt a kendőbe s útnak 
indultak a város felé azon az utón, a 
melyen annyiszor mentek már, de amely 
mégis olyan érdekességekkel teli a kis 
gyermekek számára...

Zötyög a kisgyermek a batyuban, a 
batyu mellé van kötve a teméntelen 
virág, két kézzel fogja mellén a nagy 
csomagot az anya. Ütemesen jár, mezí
telen lába vígan tapossa a gyalogutat. 
A hátán gyermek és virág.

A gyermek szunyókál, majd felébred 
s rácsodálkozik a virágra. Kék, piros, 
sárga, fehér, lila, zöld virágok. Csiklan
dozzák az arcát. Illatoznak. A gyermek 
nevet, aztán utánanyul az egyik szálnak. 
Letépi. Utánanyul a másiknak. Letépi 
azt is. Tetszik neki a játék, egymásután 
tépi le a vlrágfejeket, már ritku l a cso
kor, fogyadozik szépsége s amerre megy 
az anya, meg a gyermek : az utat leté
pett virágszirmok jelzik.

A városban már csak a csonka szá
rak maradnak. Az anya nem látja, vígan 
talpal a piac felé s kiszámítja, hogy 
akár tiz koronát is kereshet a virágon.

—  Virágot vegyenek ! —  kiáltja fél
hangosan a forgalmas utcasarkon.

Egy urihölgy arramegy s nevet.
—  M it mond, jóasszony?
—  Virágot tessék ... —  kezdi leoldani 

a virágcsomót az anya s aztán rámered 
a csonka szárakra. Két szomorú mar
garéta maradt csak meg, a többit letép
te a gyerek. Alszik is a kicsi, parányi 
öklében szorítja az utolsó búzavirágot.

—  J a j! —  könnyezi el magát az anya, 
—  mit csináltál, gyerek ?

De az nem hallja, alszik csendesen.
Leül az anya a batyuval, mellette a 

sok virágszár meg az alvó gyermek. Az 
urhölgy meg ott áll s m egkérdi:

—  Eltépte a gyerek ?
Az anya nem szól, csak int. Tiz ko

rona veszett oda, kárba ment az egy
napi munka. Az urhölgy lesi, mit fog 
tenni az anya.

Az anya hozzáhajol a gyerekhez s 
megveregeti alvó arcát.

—  Nem baj, —  mondja, —  legalább 
jól mulattál. S már nevet az anya. Nevet 
álmában a gyerek is. Az urihölgy most 
előveszi a pénztárcáját s álad az anyá
nak tiz koronát.

—  Fogja, a v irág é rt! —  szól s elve
szi a virágcsonkokat. El is megy rög
tön, hálálkodni sem lehet neki.

Olyan, mint egy mese...
(—thyvi—)

Pósa Lajos költő szobrának 
leleplezése Radnóton.

Régi tartozásunkat akarjuk törleszteni, 
amidőn elhatároztuk, hogy Pósa Lajos
nak, a nagy magyar költőnek Radnóton, 
a költő szülőfalujábrn szobrot állítunk.

E szűk keretek között induló, de ne- 
mescélu mozgalom befejezéséhez kö
zeledik, amennyiben a raduóti P ó sa -  
s z o b ro t fo ly ó  é v i ju liu s  hó l  én fogjuk 
ünnepélyesen leleplezni Radnóton.

Ezen ünnepélyre tisztelettel meghív 
juk Rimaszombat érdeklődő közönségét 
is, hogy ez is növelje az ünnepély fé
nyét, emelje annak jelentőségét és ke
gyeletét a nagy költő emlékével szem
ben. Az ünnepélyt társas ebéd követi, 
melyre folyó hó 15 ig lehet alólirottnáí 
jelentkezni. —  Itt mondok hálás köszö
netét a szives adományokért: Á llam iéi, 
leányiskola Rimaszombat 100 korona, 
Szabó Margitka 20 kor., áll. el. fiúiskola 
tantestülete és növedékei 56 kor., Bá
thory Andor gimn. tanár 50 kor, Dr. 
Kovács László nyug. polgármester 50 
kor., Gazda Pál 10 kor., Dr. Katonáné 
5 kor., Dr. Fórisné t. biró neje 5 kor., 
Szepesházy K. 5 kor., Tóth Béla városi 
mérnök 10 kor., Gsbnay Antal bank- 
igazgató 10 kor., Angyal Gyula 10 kor., 
N ikeltzky N. 5 kor. Kérem egyben azo
kat is, akiknek gyűjtői vet küldtem és 
azt még eddig vissza nem küldték, szí
veskedjenek adományaikkal, esetleg a 
nélkül is mielőbb hozzám visszaküldeni 
elszámolás végett. —  A szoborbizottság 
nevében :

Radnót, 1934. junius 6.
B odon  L a jo s , tanító.

H ÍR E K
N a g y  n á l u n k  a  g ó l y a j á r á s

s vá rosu n kban  a m inap  
kelepelve  h d zró l-h á zra  
s z á ll ta k  a  g ó ly a f ia k .
A k a d t is so k  b dm u ló ja  
a z  itt  r itk a  ven dégn ek , 
g y e rek te len  h á z a sp á ro k  
rá ju k  ep ed ve  n éztek .
N é z te k , n éztek , s ó h a jto z ta k  
s  m ily  b o ld o g sá g , m ily  ö rö m :  
e g y ik ü k n é l g ó ly a m a m a  
m eg je len t a  h ázte tőn .

Jaj de ravasz l e i n  ez a tavasz.
A derültegü május-reggel csendjét 

csak a közeli bükkösből felhangzó ka- 
kukszó töri meg. A többi éneklő madár 
régen elzengte reggeli himnuszát s napi 
munkája után jár. A csípős, orbánnapi 
szél bodzavirág illa tot hoz a nyitott 
ablaku hálószobába. A nappaliból át- 
hallatszik a falióra megnyugtató hangja: 
egy, kettő, három, négy, öt, hat... Reg
geli hat óra. Egy félórácskával még meg 
lehet toldani a hűvös párnák között, 
félálomban eltöltött dolce far nientet. 
A kakuk versenyre kel a vén ketyegő 
skatulyával s három hanggal feljebb 
kezdve, azt alaposan tú llic itá lja . A szün
telen robotban elcsigázott ingaóra alig 
bírja elrebegni a hatot, a tavasz pano
rámájának eme fáradhatatlan kikiáltója 
bezzeg győzi szusszal. Hatvanig együtt 
számolok a kakukkal, azután elködösö- 
dik a szemem, a hetvennél már Álom
ország határán belül járok. Furcsa, bi
zarr álmaim vannak. Az arcom szám
lappá, lábaim ponduszokká deformálód
nak s a nappali kopottfestésü falán ló
gok és ketyegek. A feleségem karjai 
viszont hamvasszürke tollazatú szár
nyakká változnak s ő maga hatalmas 
szárnycsattogással a ház előtti öreg 
bükkfára röpül. Én vagyok a halkszavu, 
vén falióra s az asszony a bükkösben 
hangoskodó kakukmadár. Majd vissza
kapom emberi alakomat, az álomtündé
rek visszalapoznak a naptárban néhány 
esztendőt s a budai hegyek közé röpí
tenek, ahol egy soktornyu villa művé
szi rendetlenségü hálószobájában mint 
Szabó Dezső ébredek. Frugális reggeli 
után besietek a mennyezetig könyvek
kel bélelt dolgozószobába, letelepszem 
a nehéz tölgyfairóasztal mellé s búsan 
a tenyerembe hajtom hatalmas ká lv i
nista koponyámat. Szabó Dezső május 
reggeli hangulatképet ir  a „Gömör" 
számára :

„A reggel szürkés zöldje, mint va
lami piszkos mosóié, becsurgott a

szobába s eloltotta az éjszakát. A 
hálószoba savanyu, lehelletteljes le
vegőjében összelihigtek az alvók. A 
toronyóráról hat hideg ütés hullott le, 
mint valami kísérteties kopogtatás." 
Tovább sajnos nem csorgathattam a 

mosóiét s nem folytathattam a hangu
latos cikk meguását, mert Álomország 
rendőrsége kitette a szűrömet a kecses 
gellérthegyi villából s irgalmatlanul 
hazatolcncolt fehérkuti otthonomba.

Boldogan eszméltem rá, hogy rekedt 
hangon nem kell elütnöm a hét órát s 
nem fityegek a nappaliban a pohárszék 
fölé vert kampós szögön. Ázon sem 
soká búsultam, hogy nem vagyok a 
nagynevű erdélyi iró. Ezt a pompás má
jus reggelt merő képtelenség Szabó 
Dezső stílusban megírni. A modernek 
helyett inkább a klasszikusokhoz folya
modom s együtt énekelem a latin köl
tővel ;

Prospera lux oritur 
Linguos, animosque favete.

A szobába besurranó első napsugár 
szikrát ver a zavaros álmaiból ébredező 
családapa kopasz fején, azután, nagyot 
csúszva a sima felületen, tovább siklik 
s a legkisebb családtag göndörfürtös 
fejecskéjét aranyozza be. Atyai büszke
séggel gyönyörködöm álmában angya
lokkal játszadozó, glóriás kis szentem
ben. Az álombéli kakuk szapora szavát 
sem hallani még. Boldog, k ip iru lt arccal 
fújja csendesen a kását. Valószínűleg 
azt álmodja, hogy kicsi lányának hüti 
a csokoládéval behintett tejberizst. An
nál hangosabb künn az erdőn az igazi 
kakuk. Újra vele számolok, ez alkalom
mal azonban már a harmincas számnál 
rámboritja a jótékony álomtündér a 
ködfátylat. Az első á lom kép: Családi 
csendélet. A baba rosszul viselte magát, 
a mama félig tréfásan, félig komolyan 
szidja és paskolja a kis tudatlankát. Én 
pedig csodálatoskép kellemes bodza
virág illa tot érzek az egész jelenet alatt. 
A második kép : Nagyvárosi tánclokál. 
Az asszony otthon maradt Fehérkuton,

jómagam jókedvű szalmaözvegyek tár
saságában egy csupaszhátu nőcskével 
vígan járom a foxot. Széles jókedvem
ben dudorászva kisérem a cigányt :

Nincsen pénzem a mozira,
Elköltöttem a Rozira.

Egyszer csak, mint égből jövő szózat, 
felcsattan az asszony hangja :

—  Ne dudorássz. álmodban, hanem 
végy papucsot (Sic, már megint elárul
tam magam) s dobd ki az előszobából 
azt a szemtelen Sárközit. —

A bárpult, a mixer, a pincérek fehér- 
piasztronos hada ködbe vész s gyerek- 
sirásra a fehérkuti hálószobában ébre
dek. Ám a zene tovább szó l:

Pénztárcámnak üres a belseje 
Soká lesz elseje még . . .

Persze, hogy az öreg Sárközi a fiá 
val. Könnyű ráismerni, d lír helyett 
megint mollt fogott a vén roma. Ketten 
vannak, a fiú a prímás, az apa a kon- 
Irás. Akkora zajt csapnak azonban, mint 
egy íizenkéttagu banda, három kontrá
val, két nagybőgővel, két cimbalom, 
klarinét és kisbőgővel.

—  Legédesebb álmából zavarják fel 
az embert —  méltatlankodik tovább a 
házi kakuk —  jobban számontartják a 
születésnapokat és névnapokat, mint mi 
magunk. Az ő jóvoltukból minden har
madik nap jubilá l a család.

Tökéletes igaza van az asszonynak. 
Tegnapelőtt hajnali öt órakor rántott rá 
ajtónk előtt egy vig csárdásra a Sár
közi-banda. Kirohanok a hálóból, dühö
sen rájuk ripakodom a reggeli csend- 
háboritás miatt, mire az öreg titokzato
san a fülembe súgja :

—  Nagy jubilejum van máma, tekin
tetes ur.

—  Micsoda jubileum —  kérdem cso
dálkozva.

—  Hát nem tetszik rá emlékezni, 
csókolom a kezét, lábát. Ma egy éve 
történt, hogy jókedvében egy huszkoro- 
nást nyomott a markomba a tekinte
tes úr.

Most is, miközben a papucsot és

nadrágot magamra rángatom, azon tö
röm a fejemet, micsoda „jubilejum ot" 
fundált ki újra a leleményes öreg.

—  No, Sárközi —  köszöntöm —  hát 
máma milyen nevezetes nap van megint?

—  Mához egy hétre lesz a kis Mái- 
tuskának a születésnapja —  hajlong 
készségesen a cigány.

—  Hát akkor mához egy hétre jöjj, 
te vén dologkerülő —  kiabálok türel
memet vesztve.

—  Kesenem a szives invitálást, tekin
tetes ur —  vigyorog boldogan a furfan 
goseszü Sárközi —  mához egy hétre 
megint itt leszünk.

Nem törődve a hálószobából kihal
latszó, mind hangosabb kakukolássai, 
kedvem szottyan elmókázni egy kicsit 
az öreggel.

—  Jól van, Sárközi —  veregetem meg 
barátságosan a vállát —  ma elsőre rá- 
trafáltál a nótámra. Ujrázd csak meg:

Pénztárcámnak üres a belseje. . .
De a vén kontrás eszén nem lehet 

túljárni.
—  Aj, vaj —  legyint megvetően a ke

zével —  ez csak amolyan magamfajta 
rojtosnadrágu, mezítlábas cigánynak a 
nótája. A tekintetes űré egész máskép 
hangzik.

Már csinálja is :

Százforintos bankó nincs már a zsebemben.
Kérdezi a rózsám, sej, haj hová tettem.
Ne haragudj rózsám, eszem azt a ici, pici

[szádat.
Hisz a banda ingyen mégsem muzsikaihat.

Százforintos bankó helyett ugyan c s a k  
két darab egykoronást kotorásztam k i  
a nadrágzsebből, de Sárközi is tisztá
ban van az idők változásával. Amikor 
ez a szép magyar andalgó megszületett, 
nem az Urnák pénzszükös 1934-ik esz
tendejét mutatta a kalendárium.

Szeretnék könnyűszerrel megszaba
dulni Sárközitől, legjobb őt valami tel
jesíthetetlen probléma elé állítani.

—  No, most a tánczene és magyar 
nóta után halljunk valami klasszikusat 
—  kötődöm vele.
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Egymásra néz a házaspár 
s két szemük könnybe lábad:
„nem lehet az, gólyamadár, 
elvétetted a házat.
Jócskán túl már a hetvenen 
vagyunk én és anyjukom,“

mond a férfi — s öreg párja 
homlokára csőkot nyom.
Tán e neszre, avagy talán 
belátva tévedését, 
gólyamama nagybüszkén a 
szomszéd kémény mellé lép.
„ Hess el innét /“ — dörög egy hang, 
„mi a csoda kéne még, 
tizenhárom gyerek neked 
talán bizony nem elég ?!“
A nagy hangra gólya mámi 
felrebben és tovább áll 
s egek ura! egy szép özvegy 
asszony portájára száll.
„Még mi az ördög nem kéne, 
menj el, inig jó dolgod van!“ 

szól az özvegy — és ruháját 
igazgatja titokban ...

Tovább áll a gólyamama 
s vígan párjához repül, 
a családi jelenetnek 
a sok néző rém örül. 
Összeverődik az egész 
vándor utas gólyahad' 
s megpihenve, új erővel 
frissen délfelé halad.

FRISS 
tenisz - ütők,
labdák, húrok
legolcsóbban

KERCSIK-nél.
Ü gyvédi iroda nyitás. Dr. Tóbik 

László ügyvéd irodáját Rimaszombatban 
Gömöri-utca 1115. ö. sz. alatt megnyi
totta.

Új tanár. Páricska Zoltán a pozso
nyi Komensky-egyetem filozófiai faku l
tásán tanári diplomát nyert. —  Szakja :
francia- magyar.

Szaktanítói vizsga. Kovács József 
mezőteikesi elemi iskolai tanító, a RPS
szeretett Dodója a polgári iskolai szak
tanítói képesítést megszerezte.

Operát tetszik gondolni —  sandít 
rám ravaszul az öreg.

Hát igen, operát —  mondom kissé 
bizonytalanul s kétkedéssel vegyes res- 
p~ktussal nézek a vén cigányra.

M elyikből tetszik parancsolni va
lami szép részletet —  pöcögíeti hence
gésen hüvelykujjával a „g “ és „d “ húrt 
az ifjabb Sárközi.

A fáraók eme kései ivadékának fe
kete, markáns profilja  valahogy a sze 
rencsétlen sorsú Radamest juttatja az
eszembe.

Halijuk az Aidát —  dirigálok.
Szeniségtörő profanizálás, az opera

zene eme csodás alkotását vályogvető 
cigányokkal eljátszatni. Azután meg
nyugtatom háborgó lelkiismeretemet. A 
modern zene művelői sorából hatalma
sabb zenei nagyságok zavarják meg a 
jó öreg Verdi túlvilág! nyugalmát, mint 
ez a két fehérkúti füstös. Mert ha van 
i másvilágon rádió, úgy az olasz mes
ter bizonyára sietve továbbtárcsázik, va
lahányszor Bartók- vagy Kodály-zenét 
iog valamely hullámhosszon

Elmélkedésem közben az apa buzgón 
anácskozik a fiával, azután megszólal.

—  Megengedi a tekintetes ur, hogy 
énekkel kisérjük a zenét.

—  Hogyne, hogyne —  mondom mind
jobban meglepődve s már hallani vé
lem a vén kontrás fátyolos baritonját, 
az etiópjai k irály szerepében.

Sárköziék nekifohászkodnak s rázen
dítik :

Ajda ravasz, dolog ez a tavasz 
Megbolondit ez a szerelem. . . .

Szilveszter.

H a lá lo z á s . Megdöbbentő haláleset 
történt e héten városunkban. Benyo Béla, 
volt vaskereskedő, Gömör- és Kishont- 
vármegye törvényhatóságának és Rima
szombat város képviselőtestületének 
hosszú időn át volt bizottsági tagja, a 
rimaszombati ev. ref. egyház volt pres
bitere munkás életének 87-ik évében 
folyó hó 5-én rövid szenvedés után vá
ratlanul elhunyt. A köztiszteletben álló, 
tekintélyes, idős ember a régi Rima
szombat társadalmának megbecsült tag
ja volt, aki csak nemrég ünnepelte 
szeretett hitvesével gyémántlakadalmát. 
M int tekintélyes vagyon tulajdonosának 
anyagi gondjai nem voltak, családi élete 
boldog és zavartalan volt s éppen ezért 
csak az agg embert végzetes cseleke
detre ragadó pillanatnyi elmezavarnak 
tudható be életének önkezével történt 
kioltása. A tragikus módon elhunyt fér
fiú halála özvegyét: szili. Peiróczy Te
réziát, leányát: Benyo Gézáné sz. Be
nyo Annát, unokáit: Dr. Csontos Józse
fet, Csontos Gézát és Csontos Ernőt és 
szerető rokonságát döntötte gyászba. 
Temetése nagy részvét mellett folyó hó 
7-én ment végbe.

Anyák napja. Az anyák napja Rima
szombatban folyó hó 3-án, a múlt szá
munkban közölt programszerínti keret 
ben, általános nagy sikerrel folyt le.

Köszönetnyilvánítás. A járási gyer
mekvédő egyesület hálás köszönetét fe
jezi ki a helybeli iskolák, ovodák igaz
gatóságainak, tantestületeinek s tanuló 
ifjúságának az e hó 3-án tartott „Anyák 
napja" ünnepélyre szépen begyakorolt 
és sikeresen előadott műsorszámokért. 
Az összes csoportok, korukhoz mérten, 
tudásuk legjavát adták s kedves, szép 
előadásukkal gyönyörködtették a termet 
túlzsúfoló közönséget. A helybeli társa
dalmi lapok megértő erkölcsi támoga
tásáért szintén hálás köszönettel adó
zunk. —  Ünnepet ült a fenkölt szeretet 
gondolata s adja Isten, hogy ez a kis 
elvetetett mag a mindennapi életben is 
jó gyümölcsöt hozzon.

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

Ma vasárnap, elemisták majálisa. 
M int már műit számunkban jeleztük, a 
helybeli állami magyar fiú és leány 
elemi iskolák növendékei ma vasárnap 
rendezik meg ifjúsági majálisukat a sza
badkai erdőben. Gyülekezés délelőtt 9 
órakor a leányiskolánál, ahonnan a fe l
vonulás 7s 10 órakor zeneszó mellett 
fog megtörténni. —  A rendezőség kéri 
a szülőket s az iskola minden jóbarát
ját, hogy a gyermekek felvonulásában 
személyesen is részt venni szíveskedje
nek s velük együtt vonuljanak ki a ma
jális helyére. —  A majálison szórako
zásról, hideg és meleg ételekről, hüsitő 
ita lokról bőséges gondoskodás történt. 
Most már csak a közönség odaadó tá
mogatására van szükség, hogy a majá
lis jó l sikerüljön, reméljük, ebben csa
lódni nem fogunk. —  Legyünk azért ott 
mindannyian s örüljünk, vigadjunk gyer
mekeinkkel együtt.

A gimnáziumi segítő egyesület köz
gyűlése. A helybeli állami reálgimná
zium segitőegyesülete vasárnap tartotta 
meg közgyiitését Urbányi Béla alelnök 
vezetésével. Holéczy M iklós pénztárnoki 
és Fábián Vilmos könyvtárnoki jelen
tése után Benkovits Gyula titká r ter
jesztette elő az elnökség évi jelentését, 
amely szerint az egyesület ma 12 ala
pitó, 131 rendes és 131 pártoló tagból 
áll, a tagok túlnyomó része azonban 
nem tesz eleget tagdíj fizetési kötele
zettségének s igy a munkát a tagdij- 
hátrálékok erősen megbénítják. Az is
kolaügyi minisztérium 1000 kor., a r i
maszombati és feledi járási választmány 
100— 100 korona segéllyel támogatták 
az egyesületet az elmúlt évben. Tan
könyvek beszerzésére az egyesület 3 év 
alat 3824‘ 75 koronát, ruhasegélyre pe
dig 5279 koronát fordított, összesen te
hát 9103 75 koronát juttatott diákjóléti

célokra. Az alapítók befizetéseiből 3010 
koronát munkakölcsönben helyeztek el. 
A tagdíjakat jutalékos inkasszáns igény- 
bevételével fogja az egyesület behaj
tani. A jelentést tudomásulvétele után 
a zárszámadásokat egyhangúlag el 
fogadta a közgyűlés és az elnök
ségnek a felmentést megadta.

Részvétköszöneí.
Mindazon jó  barátainknak, kedves 

ismerőseinknek, testületeknek, egye
sületeknek és m agánosoknak, akik 
váratlanul elhunyt kedves halottunk 
végtisztességén megjelenni és mély 
fájdalm unkat Írásban vagy szóban 
enyhíteni igyekeztek, ezúton is kife
jezzük hálás köszönetünket.

Rimaszombat, 1934. junius 8,
id, dr. Rárósy Gyula 

és családja. 1
A gimnáziumi szülői szövetség év

zárója. Vasárnap délben szomorúan 
mérsékelt érdeklődés mellett tartotta 
meg évzáró közgyűlését a helybeli áll. 
magyar reálgimnázius szülői szövetsége 
Sichert Károly elnöklésével. Az elnöki 
jejenlés sajnálattal emlékezett meg a 
szülők érthetetlen közönyéről, amely az 
egész tanév folyamán megnyilvánult a 
szövetség működésével szemben, és ami 
miatt eredményes munka úgyszólván 
végezhető sem volt. Beszámolt ezután 
a.z elnök az iskolaépület kibővítése 
ügyében tett intervenciók eredményei
ről, ama reményének kifejezést adva, 
hogy a szervezés alatt lévő visszleszá- 
mitoló intézet segítségével talán sikerül
ni fog a hitel kérdés ügyét megoldani 
és ezzel az építkezést végre lehetővé 
tenni. A német nyelv tanítását a szö
vetség okvetlenül szükségesnek tartja 
s, mivel az iskolaügyi miniszter ismere
tes rendeletének visszavonására nem 
hajlandó, az elnökség kellő számú nö
vendék jelentkezése esetén német kur
zusokat fog szervezni a jövő tanévben, 
hogy különösen a kereskedelmi életben 
r,endkivül fontos nyelv elsajátítását az 
ifjúság részére lehetővé tegye. A szün
idei nyaraltatási akció megbeszélése 
során a közgyűlés a Borosznó-fürdői 
megoldás mellett határozott, ahol meg
felelő bérház áll rendelkezésre s ott a 
lakás és élelmezés kérdése kifogástala
nul lesz megoldható és pedig saját ke
zelésben. A nyaralásra jelentkezőket a 
napokban az osztálytanárok fogják ösz- 
szeirni. Az elnöki jelentés kiterjeszke
dett még a szlovenszkói társszövetségek 
működésének ismertetésére, melyek kö
zül különösen a pozsonyi állami ma
gyar reálgimnázium szülői szövetségé
nek széles irányú, intenzív munkája 
emelendő ki.

„ E L E G A N T "
finom férfidivatüzlet Rimaszombat 

Gömöri-utca.
Nyakkendők. Harisnyák. Gallérok. Ingek. 
Alsónadrágok, méret szerint is, gyárilag 
készülnek. Nagy választék finom minő

ségekben.

Szülők figyelmébe. A járási hivatal 
9070/1934, sz. a. közli, hogy a Krajinsk^ 
úrad 98627/11/1934 sz. átirata szerint 
a köztársaságban 1920— 1933. évekig 
25325 diftéria, azaz torokgyik-megbeíe- 
gedés történt, amely bejelentett betegek 
közül 5250 beteg halt el, dacára az or
vosi gyógykezelésnek. Minthogy ezen 
betegség az első napokban, különösen 
a 4-ik napon, a legveszedelmesebb k i
menetelű, úgy, hogy a megbetegedések
nek 10'6 °/o-a pusztul el a megbetege
dés 4 ik napján, felhívjuk a nagyközön
ség figyelmét arra, hogy 1— 5 éves 
gyermekeik torokmegbetegedését mindig 
vegyék lehetőleg komolyan, a betegek
hez orvosi segítséget kérjenek, mert ez 
által a korai kezeléssel a betegeknek 
legnagyobb része gyógyítható. —  Az 
újabb orvosi felfogás szerint az egész
séges gyermekek fél évtől öt éves ko
rig beolihatók diftéria ellen úgy, hogy 
ezáltal a védőoltás által majdnem az 
egész életükre szóló mentességet kap
nak ezen betegség ellen. —  Azért aján-

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap jünlus 9-10-én Lengyel 

Menyhért halhatatlan drámája

A T Á JF U N
Liáné Haid, Valery Inkisinov, V. de Kova.

Kedden, juniu3 J2-én gyönyörű csehül beszélő 
film elragadtató természeti felvételekkel 

Sumava szépségei
Az erdők m agányából
J. O. Martin, M. Ginalská, A. Trebovsky.

Szerdán, junius 13-án a világhírű éneklő filmal-
kgtásnak reprize, Gyönyörű elradadtstó felvételek

A Z  É J S Z A K A  D A L A
Jan Klepura, Magda Schneider, Fritz Schulz,

Csütörtökön, junius 14-én világhírű filmoperett
reprize, melyet a n. b. közönség kivánatára hozzuk

Amiről az asszonyok álmodnak
Nóra Gregor, Gustnv Frőhlich, Peter Lorre.

iatos a gyermekeknek 1 —  5 éves korig 
a d ifíé ria-íorokgyik ellen való megelőző, 
úgynevezett preventív oltása, amellyel 
a gyermekek egész életükre ezen be
tegség ellen mentesítve lesznek.

Városbiró.
A házbéradó utáni szavatosság a 

házeladásnál. A legfelső közigazgatási 
bíróság 1933. november 18-án kelt Z, 
19462. Bohuslav 6873. számú döntvé
nye szerint a házbéradót az egész év 
tartamára annak a személynek terhére 
vetik ki, aki az adóév decemb. 31-ének 
napián az adózás alá eső ház tulajdo
nosa volt. Az adóév folyamán beállott 
bármilyen tulajdorijogváitozás nincs be
folyással az adókötelezettségre még ak
kor sem, ha a tulajdonjogban történt 
változás valamely szerződés, vagy a 
végrehajtást elrendelő biróság Ítélete 
alapján történt. M i következik ebből? 
Az, hogy az eladó- és egyúttal az el
adási évre kivetett házbéradóérí járulé
kaival együtt személyileg szavatol és 
azért minden vevő a szerződés megkö
tése előtt állapítsa meg, hogy az eiadó 
eleget tett-e adózási kötelezettségének? 
Mert ha ez nem történt meg és az adó- 
hátrálék az eladónál nem volna be
hajtható, akkor beáll a tárgyi szavatos
ság és a vevő felelős az adóhátralékért 
az adótörvény 265. §-ának 4 ik bekez
dése, továbbá a 266. §. 1. bekezdése 
értelmében.

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

1 0 ° ! o  - a l  o l c s ó b b a n  k é s z p é n z é r t  
T E C H N I K A

V á m o ssy  B éla  Masaryk-tér.

A gimnázium szülői szövetsége ál
tal tervbe vett szünidei üdülő telep cél
jaira a következő készpénzadományokat 
köszönettel nyugtázzuk : Rolnicka vzá- 
jomná pokladnica, Rimaszombati Bank, 
Kardos József borkereskedő, Paál László 
kereskedő és Sichert Károly 100— 100 
korona, Tálra Bank fiókja, Baksay Jó
zsef, Glaser Hugó 50— 50 korona.

Az elnökség.
A rimaszombati magyar dalegylet

majálisa, mint előbbi számunkban kö
zöltük, junius 3-áról junius 24-ére ha- 
lasztatott el. A majálison újra fogjuk 
hallani a régi jó nóták k ö z ü l: A Kata- 
linpusztai nótákat, Wagner Tavaszi da
lát és Petőfi halhatatlan nó tá já t: M i volt 
neken a szerelem, stb. A kártya négyes 
uj darabja a dalegyletnek. Kedves, han
gulatos, kártya-kifejezésekből összeállí
tott szöveggel. A rendezőség szóló ének
számokról is gondoskodott és változa
tosság kedvéért eikerült egyfelvonásos 
bohózatok is szerepelnek a szabadtéri 
színpad műsorán, kipróbált műkedvelők
kel. Jó ételről, ita lró l gondoskodva. (Zsi- 
ványpecsenye, rostonsült.) Biiffé, czuk- 
rászda. Rossz idő esetén a pavillon a 
táncolok rendelkezésére áll. —  A 3-ára 
kibocsátott tiszteletjegyek 24 én érvé
nyesek.

a világ legjobb keserűvize!
Reklám akkor érvényesül, ha mit igér beteljesül.
Aki hashajtóra szorul, IGM ÁNDI viz! s nem jár pórul. ♦ Az IGM ÁNDI vízben ősgyógyerő rejlik, 

mesterséges pótlás nem sikerült eddig,
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Hónapos vásár Rimaszombatban.
Rimaszombat városában a legközelebbi 
hónapos vásár szerdán junius 13-án 
lesz megtartva, amelyre mindenféle hasz
nos állat felhajtható.

Filmszinház. Folyó hó 9. és 10-én a 
„Tájfun" cimii filmdráma kerül színre, 
mely Lengyel Menyhért nagy feltűnést 
keltett hasoncimii szinmüve után készült. 
Bninski hírlapírót gyöngéd szálak fűzik 
egy párisi táncosnőhöz, a kibe belesze
retett dr. Tokeramo, Bninskinek gya
nús üzelmei vannak s megölik. A bíró
ság előtt Tokeramo egy barátja vállalja 
a gyilkosságot, de később Tokeramo is 
hasonlóan vall. A további fejlemények 
elárulják az igazi tettest. Főszereplők : 
L ilian Haid, Valery InkiSino, V iktor de 
Kowa, Bemard Goetzke.

Folyó hó 12-én „Az erdők magányá
ból" cimü film  kerül sorra, mely a ha
zai filmgyártmányok legsikerültebbjei
nek egyike s a sumavai természeti pa
norámát tárja elénk s ebben a miliőben 
játszódnak ie a romantikával telitett je
lenetek.

Folyó hó 14-án „Az éjszaka dala" c. 
énekes film játék következik, melyben 
Jan Kiepura, Magda Schneider, Fritz 
Schulz és Ottó W alburg játszák a fő
szerepeket. Kedves ismerősként üdvö
zöljük e filmet, mely telve van a leg- 
hanguiatosabb részletekkel és gyönyör
ködhetünk Jan Kiepura pompás ének
számaiban.

Folyó hó 14-én „A miről az asszo
nyok álmodnak" cimü fiim  reprize zárja 
be a heti műsort. E film  legutóbbi be
mutatása osztatlan sikerrel járt s mél
tán, mert a benne szereplő Nóra Gre- 
gor, Gustav Fröhlich, Ottó W alburg és 
Peter Lorre tudásuk legjavát nyújtják 
ebben.

Újabb letartóztatások az ochtinai 
gyilkosság ügyében. Jelentettük la
punkban, hogy a feledésbemerült ochti
nai rablógyilkosság ügyében nyomozó 
csendőrök újabb bizonyítékokra buk
kantak és annak alapján Lukács János 
idősb, és Siroky János ochtinai lako
sokat letartóztatták és beszáliitották az 
államügyészségre. —  A vizsgálat teljes 
apparátussal fo lyik és a bestiális ke
gyetlenséggel meggyilkolt juhászbacso 
borzalmas halálát rövidesen tisztázni 
fogják a nyomozó hatóságok.

Szabadlábra helyezték a „Munkás" 
két terjesztőjét. A betiltott „M unkás" 
cimü kommunista pártlap pótlására 
házilag előállított lappéldányok terjesz
tése miatt őrizetbevett rimaszombati és 
rozsnyói kommunisták ügyében a vizs
gálóbíró elrendelte Hornyák József és 
Éliás István szabadlábrahelyezését, vi 
szont Kristály József és Róíh Dezső 
ellen elrendelte a vizsgálatot s egyben 
a vizsgálati fogságot is.

Konyhakéssel akart álláshoz jutni.
Szilárd Antal murányi fatermelési-üzem- 
vezetőt múlt csütörtök reggel, irodába 
menet konyhakéssel támadta meg Libics 
János murányi munkanélküli, leszűrés
sel fenyegetve meg, ha alkalmazást nem 
ad neki. Az üzemvezető, miután Libics 
ez év elején egyizben már rendezett 
hasonló támadást ellene, szorult hely
zetében revorverí rántott merénylőjére, 
aki erre elszaladt. A csendőrség letar
tóztatta és átadta a nagyrőcei járásbi 
róságnak, ahol gyilkosság kísérlete cí
mén indult eljárás ellene.

Sósavat ivott és felakasztotta ma
gát. Farkas Andrásné rozsnyói munkás- I 
asszony borzalmas módon vetett véget 
életének. Előbb tömény sósavat ivott 
majd súlyos sérüléseivel mit sem tö
rődve felrohant a ház padlására s ott 
ruhaszárító kötéllei felakasztotta magát. 
Jajveszékelésére a szomszédok lettek 
figyelmesek és még idejekorán levág
ták a kötélről és beszállították a kór
házba. Állapota életveszélyes. Tettét 
családi okokból követte el.

Vizsgálati fogságban vannak a mu
rányi trafikos tolvajai. Beszámoltunk 
annak idején lapunkban arról a tra fik 
fosztogatásról, amelynek színhelye Mu- 
rány község volt, ahol ismeretlen tette
sek 3000 korona készpénzt és 300 ko
rona értékű trafikárut zsákmányoltak 
Berzétei József lakásáról, m ialatt a tu
lajdonos egy lakodalomban szórakozott. 
Súlyos gyanuokok alapján a csendőrök 
akkor azonnal letartóztatták Krstyen 
Pál és Rencsok Géza notórius betörő

ket, akik ugyan semmiről sem akartak 
hallani, alibiigazolásuk azonban siker
telen maradt s igy átadták őket az 
államügyészségnek. A többszörösen bün
tetett előéletű két betörő konok módon 
tagadott a vizsgálóbíró előtt is és már 
úgy látszott, hogy konkrét bizonyítékot 
ellenük nehéz lesz produkálni, amikor 
a véletlen folytán teljes fényt sikerült 
deríteni az egész ügyre. Krstyen Pált 
ugyanis többször igyekezett megláto
gatni a fogházban 54 éves édesanyja s 
miután nem engedték be, a fogházépü
let körül sétálgatott, amelynek ablakából, 
mint utóbb kiderült, fia több Ízben cé
dulákat dobott le. Egy ilyen cédula, 
amelyben a lopott pénz és trafik rejtek
helye volt megjelölve, a fogházőrök 
kezébe került s annak alapján a csend 
őrök azonnal helyszini szemlét tartottak 
a murányi Benyo csűr mellett, "mire 
azonban odaérkeztek, már csak friss 
ásónyomokat találtak, pénzt vagy tra fi
kot azonban nem. A fogházból kidobott 
cédula alapján Krstyennét is azonnal 
letartóztatták és beszállították a rima- 
szombati ügyészségre, ahol ellene is 
megindult az eljárás. —  A vizsgálóbíró 
mindhárom tettestárs ellen elrendelte a 
vizsgálati fogságot.

Részeg korcsmái vendégek botrá
nya. Ungler András és Holéczy Gusz
táv iparoslegények a jolsvai Central 
kávéházban előrehaladt alkoholmámo
rukban fényes nappal nagy botrányt 
rendeztek, mert a tulajdonos a két ré
szeg illum inált állapotára való tekintet
tel megtagadta az italkiszolgáltatást. 
Felforgatták a kávéházi asztalokat, le
verték a likőrös üvegeket és betörték 
a kávéház egyik tükörablakát, úgyhogy 
a garázdálkodás következtében az üzlet
tulajdonosát 1200 korona kár érte. Az 
üvegcserepek mindkét részeget össze
vagdosták, mire a két megvadult legény 
átment a közeiben lakó dr. Demeter 
Géza orvosi rendelőjébe, hogy sérülé
seiket ott bekötöztessék. —  Az orvos a 
déli órákban nem tartózkodott odahaza, 
mire a két részeg legény betörte a ren
delő zárt ajtaját és ott is törni-zúzni 
kezdett. A házvezetőnő segélykiáltásaira 
Masár János csendőrzásziós az orvos 
lakására igyekezett, ahol akkor már 
nagy csődület gyűlt össze, a garázdál
kodó részegeket azonban senki nem mer
te megfékezni. A csendőrzászlóst Ungler 
egy székkel fejbevágta és földre teperte, 
minek következtében a tiszt fején, ke
zén és arcán megsebesült. A csendőrt a 
megvadult Ungler még tovább ütlegelte 
és talán nagyobb baj következik be, ha 
egy mészárossegéd közbe nem lép és 
le nem szereli a hatósági közeggel 
szemben is erőszakoskodó részeget. A 
botrányt okozó két iparosseg.'det átad
ták a rőcei járásbíróságnak.

Lefegyvereztek egy határ vámőrt 
Szilice melleit. Szayer Antal szádalmási 
gazdálkodó nejével együtt b iciklin  lépte 
át a határt múlt csütörtök reggel a 
Szilice közelében lévő Kisfalu-pusztá
nál, ahol történetesen Brindza József 
határvámőr egyedül teljesített szolgá
latot. A határátlépési igazolvány felmu
tatását követelő vámőr felszólításának 
a házaspár nem engedelmeskedett és 
a b ic iklin  igyekezett tovább jutni s mi
után Brindza József ebben meg akarta 
akadályozni őket, Szayer nekiment a 
vámőrnek és felesége közreműködésével 
annak rendje-módja szerint lefegyverezte 
a szuronyos puskával felszerelt őrt és 
alaposan helybenhagyva őt, elbicikliz- 
fek a helyszínről. A furcsán elintézett 
határvámőr futva iparkodott a mene
külők után és a szembejövők segítsé
gével igyekezett azok személyazonos 
ságát megállapítani, ami másnapra si
került is. Szayerékeí igy letartóztatták 
és beszáliitották a rozsnyói járásbíró
ság fogházába, ahol hatóság elleni erő
szak és tilto tt határátlépés címén eljárás 
indult ellenök.

Hurokrakerült fajbaromfitolvaj. A
csetneki csendőrségen az utóbbi hetek
ben sűrűn egymásután tettek feljelen
tést fajbaromfitenyésztők, hogy baromfi
aikat ismeretlen tettes rendszeresen dézs- 
málgatja. A titokzatos baromfitolvajt a 
legszorgosabb csendőri nyomozás elle
nére sem sikerült lefülelni, mig most a vé
letlen szépen nyomravezette a hatósá
got. Rokos János csetneki kerékgyártó 
zárt udvarából ugyanis éjnek idején el
loptak egy kétkerekű taligát s az áruló- 
keréknyomok alapján, a csendőrök Ma

iina Pál csetneki hadirokkant kamrájá
ban szétszedve rá is találtak a lopott 
jószágra. —  A házkutatást foganatosító 
csendőrök azután egy hatalmas zsák 
baromfitollat is találtak a lakásban, sőt 
az ól deszkái alól nagyobb mennyiségű 
véres rongyot és tollat is előkotorász
tak. A tolimaradványok fajbaromfiktól 
származtak s a károsultak azokból fel 
is ismerték eitünt állatjaikat. Maiina 
miután alibi igazolása nem sikerült, 
beismerte, hogy Michalik Márton, Sza
bados Árpád, Sztringer Pál és Gál And
rás tyúkóljait valóban rendszeresen 
fosztogatta és a lopott tyúkokat, kacsá
kat és libákat részint elfogyasztotta, 
részint a piacon értékesítette. Átadták 
a rozsnyói járásbíróságnak.

Cigányháboru Kuntapolcán Karala 
János (hoiuga) 25 éves kuntapolcai ci
gány múlt szombat este összeveszett 
cimborájával, Zajdó Ádám ugyancsak 
kuntapolcai cigánnyal és a vita hevében 
birokrakeltek egymással. A közelharc 
nak az egész kuntapolcai Sereg nézője 
volt és ez a körülmény csak mégjobban 
tüzelte egymás elien a küzdő feleket. 
A győzelem érdekében Zajdó vasvillát 
ragadott és azzal sújtotta fejbe partne
rét, aki viszont kést rántott elő zsebé
ből és habozásnélkül hasbaszurta Zaj
dót, aki harcképtelenné téve, véresen 
rogyott össze a porondon. A súlyos se- 
besiilieí előbb Pelsőcre szállították or
voshoz, majd annak utasítására a rozs
nyói kórházba vitték, ahol azonnal mű
tétet végeztek rajta s igy lehetséges, 
hogy megmenthető lesz az életnek. —  
Karala a tett elkövetése után elszökött 
Kuntapolcáról, a csendőrök másnap 
azonban kézrekeritették és átadták a 
rozsnyói járásbíróságnak.

Orvvadász kalandja a hatóságok
kal. A rimaszombati jövedéki ellenőrző 
hivatal közegei április hó folyamán ház
kutatást tartottak Buday István zellerjei 
gazdálkodó házánál és ottan egy frissen 
elejtett őzet találtak és a kerítésnél el
dugott kosárban elrejtve egy kétcsövű 
vadászfegyvert. Miután ifj. Buday István 
beismerte, hogy a fegyver saját tu la j
donát képezi és az özet azzal ejtette el, 
a pénzügyőrök a húst és a fegyvert el
kobozták, mivei Buday sem fegyvertar
tási engedélyt sem vadászjegyet felmu 
tatni nem tudott A léprekerült orvva
dászt a pénzügyőrök eljárása annyira 
felbőszítette, hogy nem a iegválcgalot- 
tabb kifejezésekkel kergette ki őket az 
udvaráról és megfenyegette őket, hogy

ha az egész dolgot vissza nem csinál
ják, baj érheti őket az erdőben. A jö 
vedéki ellenőrző hivatal feljelentésére 
vadászati kihágás és tilto tt fegyvertar
tás cimén eljárás indult Buday ellen, 
amelynek során a járási hivatal 1150 
kerona pénzbüntetésre el is Ítélte ; ez
zel egyidejűleg pedig az államügyész
ség büntető eljárást is indított hatósági 
közegek elleni erőszak cimén.

S P O R T .
FOOTBA1L.

M últ vasárnap a RPS kombinált csapata 
Rimabrézón kirándulással egybekötött 
propaganda-mérkőzést játszott, melyet 
fényesen 6 :0  arányban nyert meg.

Á RME csapata vasárnap pihent.
Folyó hó 10-én, vasárnap játsza le a 

RPS elmaradt utolsó bajnoki mérkőzé
sét az Apátfaiusi SC. ellen. A mérkő
zés kezdete —  tekintve az olasz-cseh
szlovák mérkőzés közvetítését (5.10) —  
3 órakor lesz.

A RME Rozsnyón játszik barátságos 
mérkőzést.

A Középkerület válogatott csapata 
10-én Érsekújváron a Déli kér. váloga
tottja eiien játszik Herczog-serleg mér
kőzést. Jager kér. kapitány a szerdán 
Füleken megtartott triálmérkőzés után 
a következőképen állította össze Közép 
csapatát: Andrásik (RPS), Simon (RME), 
Felföldy-Lukács (FTC), Trojka (RME), 
Simon II (LAFC), Schwarz (RPS), Ha- 
ber (RME). Márkus, Bicsiste (FTC), 
Járosi (RME).

A RME a válogatottba adott négy já
tékosát nagyon meg fogja érezni Rozs
nyón.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
R ábely  K ároly laptulajdonos.

NYÍLT TÉR .)

A kontárságra való tekintettel.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű kö

zönséget, hogy Kovács Géza festő segéddel 
semmiféle társas viszonyba nem vagyok, 
ennél fogva nevembe munkát nem vállalhat 
és igy érte semmiféle felelőséget nem vál
lalok.

Rimaszombat, 1934. junius hó.
Habanek István

szobafestő mester.
*)E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele

lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

w

| Értesítés. A  n a g y é r d e m ű  k ö z ö n s é g  s z i v e s  t u 
d o m á s á r a  h o z o m ,  h o g y

:
i

i  „ L I T E R  A T U R A “  J
J  k ö n y v -  é s  p a p i r k e r e s k e d é s e m  J á n o s i - u .  6 .  s z  a l a t t  m e g n y í l t ,  
g  M i d ő n  s z i v e s  p á r t f o g á s u k a t  é s  t á m o g a t á s u k a t  k é r e m ,  b i z 

t o s í t o m  k e d v e s  v e v ő i m e t ,  h o g y  l e g f ő b b  t ö r e k v é s e m  
o d a  i r á n y u l ,  h o g y  l e g s z o l i d a b b  á r a k  m e l l e t t  m i n d e n  
i g é n y ü k e t  k i e l é g í t h e s s e m .  K i v á l ó  t i s z t e l e t t e l  g

Legifj. RÁBELY MIKLÓS, j
M N

■
Fürdő-dressek, sap-g 

kák, czipők, 
S tran d -k en őcsök , 

labdák, táskák
olcsó áron beszerezhetők a

BOKOR-drogeriában.

szabad kézből eladó.
Értekezni lehet S z ijjá rtó -u tca  87. sz a.

Bérbeadó lakás.
Kiadó emeleti lakás a Masaryk-tér 6. 
szám alatt. 4 szoba, fürdőszoba, konyha, 

éléskamra stb. —  Érdeklődni lehet: 
Dr. Löcherer Tamásáénál Masaryk- 

tér 6. sz. alatt.

Átköltözés miatt
mélyen leszállított áron
k iá rú s i t

a Kovács-áruház.
Hölgyek figyelmébe!

Tisztelettel értesítem a n. é. hölgy
közönséget, hogy női ruhák valamint 
fehérnemüek varrását jutányos árak 
mellett vállalok. Szives pártfogást kér: 
özv. Czakóné, Rimapart-ulca 285. szám. 
Ugyanitt egy bútorozott szoba kiadó.

3 s z o b á s  la k á s  kiadó
(parkett, fürdőszoba.)

Bővebbet: Tam ásfalai-út 3. sz.
R im a s z o m b a t ,  1934. N y o m a to t t  R áb ely  K ároly  k ö n y v n y o m d á já b a n .  ( M a s a r y k - t é r  9. s z á m .)


