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s pályaválasztás gondja.
(m) Még pár nap és az iskolák 

bezárulnak. Az iskolák kapuinak 
becsukodásával egy nagy kérdés, 
ehéz probléma megoldása vár a 

szülőkre és tanulóifjúságra egy
aránt, amelyet szerencsésen, lélek- 
tegnyugvásra megoldani, különö

sen a jelenlegi viszonyok közepette 
fölötte nehéz.

Ez a súlyos probléma, nehéz 
kérdés a pályaválasztás, hiszen 
sem a szülők, sem az ifjúság nin
csenek tisztában azzal, vájjon me
lyik pálya nyújtja a megélhetés és 
emberi boldogulás lehetőségének 
reményét s a magyar ifjúság hol, 
melyik pályán találja leginkább 
biztosítottnak jövőjét, mert a ma
gyar ifjúság elé itt is, ebben is 
egy nagy akadályt állított a mos
toha sors kíméletlen keze.

Hiába az érettségi bizonyítvány, 
hiába a tárulni akarás minden jó 
és nagy szándéka, ha magyar tan- 
yelvü főiskolák hiányában az 

anyanyeiven történő továbbtanulás 
lehetősége nem adatott meg.

Ily körülmények között a kenyér- 
kereseti lehetőség, a megélhetés, 
sőt maga az Élet a tudományos 
pályákon csak akkor nyílik meg a 

agyar ifjúság előtt, ha a magyar 
Tannyelvű középiskolában az állam- 
yelvet elsajátítva, a főiskolákon e 
yelven tanulni s a szükséges is
iereteket, diplomáját ily módon 

megszerezni képes, mert bármilyen 
közpályára óhajt is lépni, a jelen- 

gi viszonyok mellett e feltételt 
.ijesitenie kell, ha itt boldogulni 

akar.
Figyelemmel erre, de számoiva 

zzal is, hogy más nyelvek elsa
játítása a műveltség emelésére bir 
agy jelentőséggel s egyéni érvé- 
yesülés szempontjából is fölötte 

üdvös, hogy az ember lehetőleg 
több nyelven beszéljen, az itt élő 
magyar ifjúságnak saját faja és 
nemzete jól felfogott érdekében is 
Kötelessége, hogy mint gimnazista 
agy más tipusu középiskolás ma

gyar iskolába járjon  s ott nagy 
szorgalommal az államnyelvet el
sajátítsa, mert igaz az, hogy minél 
nagyobb terei tud a magyarság 
betölteni, annál jobban biztosíthatja 
helyzetét és vívhatja ki jogait ab
ban az államban, amelynek nem
zeti kisebbségét alkotja s az állam
nyelv elsajátítása nem ölheti ki 
ifjúságunkból a magyar nemzeti 
szellemet, aminek ébren kell ma

radni minden megpróbáltatások 
között is.

Ez — sajnos — még nem azt 
jelenti, hogy az államnyelvet beszélő 
kisebbségi ifjú azonnal álláshoz is 
jut. Óh nem, mert a többségi ifjúság 
sem tud a mai viszonyok között 
elhelyezkedni s hányán vannak 
diplomás erdő- bányamérnökök, 
jogászok, tanárok, akik évekig ott 
ténferegnek állástalanul a diplomás 
munkanélküliek táborában.

A pályaválasztásnál első irány
adó az ifjú hajlama, valamely pá
lyához való ragaszkodó szeretete 
legyen, mert ez legalább is azt 
biztosítja, hogy a végzett ifjú am
bícióval s a siker reményével in
dul neki az általa választott és 
kedvelt pálya utján az Élet rejtel
mes birodalmának, ami a jelenlegi 
viszonyok mellett már is jóval biz
tató s megnyugtató jelenség lehet.

Ezt vegyék főleg fontolóra a 
szülők és ifjak s akkor bizonyára 
kisebb lesz a szülők gyötrelmes 
gondja s kevesebb a helytelen 
pályaválasztó, vagy éppen kegyet
lenül csalódott, életunt ifjú.

A Magyar Nemzeti Párt 
választmányi ülése Feleden.

Vasárnap délelőtt a feledi mozi zsú
folásig megtelt nagytermében tartotta 
meg választmányi ülését a magyar nem
zeti párt rimaszombati körzete a po liti
kai helyzet és a gazdaadósságok ren
dezése ügyében a parlament elé ter
jesztendő javaslatoknak megbeszélése 
céljából.

A választmányi ülésen, amelyet V. 
Oros János serkei kisgazda, a körzet 
elnöke lendületes beszéddel nyitott meg, 
a párt törvényhozói közül dr. Törköly 
József országos elnök, dr. Holota János, 
dr. G iller János, továbbá Fodor Jenő, a 
pár! mezőgazdasági osztályának einöke 
és Nagy Sándor pártigazgató jelentek 
meg, a körzetbe tartozó községek párt- 
szervezetei pedig kivétel nélkül, népes 
küldöttségekkel képviseltették magukat. 
A betegsége miatt távo lm arad t kény
szerült pártvezért Szent-Iványi Józsefet, 
az elnök indítványára táviratilag üdvö
zölte a választmány.

Az általános politika i helyzetről min
denekelőtt dr. T ö rk ö ly  J ó z s e f  nemzet
gyűlési képviselő, a párt országos el 
nők? adott részletes ismertetést, k iter
jeszkedve a párt munkájának minden 
fázisára és az összetartás fokozottabb 
szükségességét hangoztatva. Majd rész
letesen ismertette a gazdasági helyzetet 
is, valamint az annak enyhítésére eddig 
életbelépte-tett k ormány in téz.kedéseknek 
elégtelen voltára rámutatva hangsúlyoz
ta, hogy a válságon részletintézkedé
sekkel gyökeresen segíteni lehetetlenség, 
éppen e/.ért a magyar nemzeti párt a 
legrövidebb időn belül a parlament elé

terjeszti a lapunkban részletesen ismer- 
(eendő javaslatát az adó és szociális 
terhek, valamint a gazdaadósságok tőke 
és kamatrendezésének megoldása cél
jából.

D r. G ille r  J á n o s , a párt tartomány- 
gyűlési képviselője a szlovenszkói or
szágos képviselőtestület munkájáról szá 
molt be s az adatok tömegével illuszt
rálta azt a szükkebiüséget, amellyel a 
lartománygyülés többsége a magyar tár
sadalmi, kulturális és sportegyesületeket 
és a szlovenszkói magyar színészetet 
és irodalmat a segélyek elosztásánál 
részesíti, egyáltalában figyelemre sem 
méltatva a magyar lakosság számará
nyát és adófizetési kulcsszámát.

F o d o r  Jen ő  igazgató, a párt mezőgaz
dasági osztályának elnöke „A paraszt 
nem játékszer" címen tartott nagyhatású 
előadást, ismertetve a gazdaosztály tel
jesen reménytelen helyzetét és megálla
pítva, hogy a termelés válsága már oly 
méretű, hogy a prosperitás megmenté
sére tervbevett javító intézkedések már 
elégteleneknek látszanak és gyökeres 
segítség csak valóban radikális beavat
kozással érhető el.

D r. H o lo ta  J á n o s  nemzetgyűlési kép
viselő frappáns beszédében ugyancsak 
a pártpolitikai helyzetről adott beszá 
mólót s különösen a kormánytöbbség 
közigazgatási politikáját részesítette éles 
bírálatban.

N a g y  S á n d o r  országos pártigazgató a 
rimaszombati pénzügyi exposiiuránál 
meghonosodott adókivetési gyakorlatot 
kritizálta, amely különösen a forgalmi 
adó, jövedelmi adó és III. osztályú ke
reseti adó kezelése körül jelenti súlyo
san és igazságtalan megterhelését a gö- 
möri gazdaosztályrak, mivel ebben a 
kérdésben a szlovenszkói többi pénz
ügyi expoziturák homlokellenkező gya
korlatot követnek. A választmányi ülés 
az anomáliák megszüntetése érdekében 
a pénzügyminiszternél való interveniálást 
határozta el.

A mindvégig nagy figyelemmel kisért 
beszédek sorát R e v o j  G é za  rimaszécsi 
kisgazda felszólalása zárta be, aki a 
gazdaszervezetek kiépítésének szüksé
gességét hangoztatta, hogy a gazda
adósságok rendezésére vonatkozó tö r
vényjavaslat támogatása érdekében a 
pártelnökség a többi ellenzéki pártok 
támogatását is vegye igénybe.

Jul. 1-én Rozsnyón fog választmányi 
ülést tartani a magyar nemzeti párt 
rozsnyói körzete.

Mi okozza a munkanélküli
séget ?

Tagadhatatlan, hogy szép az 
autó és tagadhatatlan, hogy kelle
mes az autó-utazás és gyors. Két
ségtelen, hogy az autóval beren
dezett élet feltétlen kellemes is 
lenne, ha arra az egész társada
lom berendezkedhetnék úgy, ahogy 
egykor a lófogatok korában volt 
az egész társadalom ennek megfe
lelően berendezve.

A lófogattal is lendületes és az 
akkori időknek megfelelő gyors 
volt az élet. A Iófogatgyorsaság mel
lett az azzal való együtthaladás le
hetősége is meg volt, az élet kocsi
járól senki le nem késett, senki le 
nem maradt, mert a társadalom 
megerőltetés nélkül bírta ezt az 
életiramot.

Gyors volt az élet már a lófogat 
idejében is, restségre alkalmat nem 
adott s aki az élet kocsiján akart 
utazni, annak kellő gyorsaságot is 
kellett kifejtenie.

A kocsi mérsékelt gyorsaságát 
az autó mérhetetlen gyorsasága vál
totta fel. Aki ma az élet kocsiján 
akar utazni, annak az autóhoz kell 
mérnie iramát.

Csakhogy baj van, mert mig a 
lófogatos életkocsin mindenki az 
élet étkezőasztalához jutott, addig 
az autóélet kocsija csak a társa
dalom kiválasztottjait juttatja az 
élet étkezőasztalához.

Mig a lófogatos időben minden
ki élvezhette az asztal áldását egy
séges fogyasztással, addig ma az 
élet asztala csak habzsolást, az élet 
habzsolását adja a megkülömböz- 
tetteknek. A habzsolás pedig nem 
étkezés, nem nyújtja az egészsé
get, de csömört okoz.

Azt az élettempót, melyet ma az 
autó diktál, a mai társadalom nem 
bírja, nem bírhatja s innét van az 
a sok-sok lekéső, az a mérhetetlen 
éhes munkanélküli, akiknek az 
autóélet kocsijából csak a benzin
bűz élvezete az osztályrésze, de 
beülésre alkalma soha nem volt s 
ily körülmények között, mint ma 
uralkodnak, soha alkalma se lesz.

A társadalom nagyobbik része 
sohase kerül az asztal mellé, csak 
kivételesen az asztal alá, ahonnét 
esetleg morzsacseppen, de legtöb
ben még a mozsahullató asztal 
közelébe sem kerülnek.

Ma a jelszó a gyorsaság, a gé
pek gyorsasága. Már pedig az em
ber sohasem veheti fel a versenyt 
a gép fáradhatatlan működésével.

Ma odáig jutottunk, hogy az em
beriség kényelmét szolgálni hiva
tott gép az emberiség legnagyobb 
ellensége lett és hovatovább mind
jobban és jobban lenyomja az em
beriséget az emberi nívóról, az ál
lati sorson alulira is.

Nem birja és nem bírhatja a mai 
társadalom azt a gépiramot. Nem 
birja és nem bírhatja a társadalom 
ezt az iramot, mert ugrás, nagy 
ugrás történt a berendezkedésben 
és nem volt és nincs meg annak
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az előfeltétele, hogy ily életiram 
mellett egészséges társadalmi meg
élhetési viszonyok fejlődjenek ki.

Ez a berendezkedés csak akkor 
lehet egészséges és életképes, élet
adó, ha a lüktető gépélethez ido
mul az általános társadalmi beren
dezkedés.

Az ésszerűség azt diktálná, hogy 
ha már tudjuk, hogy mi a mai 
tömegnyomor oka, annak megszün
tetésére törekednénk.

Ma már tiszában van mindenki 
afelől, hogy a géptermelés túlmére
tezése okozza a munkanélküliséget, 
ami abból származik, hogy mikor 
a gépet beállították, nem vetettek 
számot azzal, hogy sok-sok száz
ezer embertől vonják el a munka
lehetőséget és ezzel a kenyeret.

A termelés megmaradt a magán
tőke, a magánvállalkozó kezében, 
kinek önző célja csak az olcsó 
géptermelés lehet s igy nem törő
dik azzal, hogy a munkából kiszo
rult emberekkel mi lesz?

A géptermelés és magánkapita
lizmus érvényesülése okozza a túl
méretezett munkanélküliséget. Eb
ben van az ugrás, mert a tőke és 
munka egészséges kiegészítésének 
lehetősége megszűnt azzal, hogy 
mig a tőke az ő természetes ön
zésével a gép olcsó munkáját veszi 
igénybe, a munka, az emberi mun
ka a munkaasztaltól lemaradt.

A munkás és fizikai személy, 
ember, nem birja az iramot a gép
pel s igy lemaradt.

Ennek az egészségtelen állapot
nak csak úgy lehetne véget vetni, 
hogy vagy a gépüzemet redukál
nák annyira, hogy emberi munka- 
termelés lehetősége álljon be, vagy 
pedig, ha a gépet nem akarják ki
küszöbölni, akkor több munkásnak 
kevesebb órai munkaalkalmazása 
lenne szükséges.

A napi nyolc órai munkát több 
munkáscsoport között kellene meg
osztani úgy, hogy mindenki kenyér
hez juthasson.

Sajnos, a mai tőkeberendezke
désnél az egyik lehetőség sem le
hetséges, mert a tőkés az ő érde
két, az ő jogosnak vélt magánér

dekét egyik irányban sem hajlandó 
feláldozni, mert a tőkéjének jöve
delmezőségét veszélyeztetné.

A tőke és a munka ezen ka
tasztrofális kolliziója az oka min
den bajnak, minden gazdasági krí
zisnek, minden nyomornak.

Ezen a bajon csak állami be
avatkozással lehetne segíteni, mely 
beavatkozás belenyúlna ugyan a 
magántőke ellenőrzésébe, annak 
túlhajtott jövedelmezőségi lehető
ségét iemérsékelné, ezzel tagadha
tatlan sérelmet okozna a tőke sza
badságán, de viszont az emberek 
millióit mentené meg az életnek.

Csak az a kérdés, hogy mi a 
fontosabb államérdek ? A tőkések 
csekély számának jövedelemcsök
kentése, vagy az állam népességét 
nagy részben kitevő munkásmilliók 
életének biztosítása.

Emberi érzés, emberi jog szem
pontjából azt hiszem az utóbbi 
kérdés a fontosabb, mert ennek a 
kérdésnek egészséges megoldása 
vezet az általános jóléthez.

A sérelem kevesebb, mely a tő
kén esik, ha egészségesen korlá
tolt jövedelmezőséggel kénytelen 
dolgozni, mint az a sérelem, melyet 
a tőke szabad használata okoz az 
emberek millióin.

Világos, hogy akinek túlbőséges 
jövedelme van, az igaztalan hely
zetben van azzal szemben, kinek 
még a legszükségesebbje sincsen.

Nem lenne tehát embertelen 
és jogtalan, ha a tulbőséget, csak 
bőségre csökkentve, az embermil
liók is kenyérhez jutnának.

Mikor jön el ennek az igazán 
égető kérdés megoldásának a Mes
siása?

Elmélkedés a fotball 
nevű börlapda fűlött.

E sorok igénytelen Írója nem rajong 
túlságosan ama sportokért, amelyeket 
csak nézni lehet, ápolni azonban nem. 
Legsporttalanabb sportnak ugyan a 
b illiá rdot tartja, de szerény véleményét 
többször merte kifejezni abban az 
irányban is, hogy a foíballból sem sok 
haszna van annak a húszezer ember

nek, aki kimegy és megnézi a huszon
kettőnek harci viaskodását. Többen ar
ról igyekeztek meggyőzni e sorok iró 
ját, hogy már az is eredmény, ha húsz
ezer ember nem a kávéházban tö lti el 
a vasárnapját, hanem a gyöpön szur
kolva. Erre nézve az volna a szerény 
ellenvetése e sorok Írójának, hogy nem 
kellene a húszezer embernek éppen ká
véházban lenni, éppenugy lehetne c ir
kuszban is és szorongva nézhetné a 
késdobálók küzdelmét, avagy elmehetne 
a húszezer akár a week-end kirándu
lásra és akkor szabad levegőn is van, 
sportol is, —  de lehurrogták e sorok 
Íróját. —  Dacára ennek, e sorok Írója 
mégis kételkedik abban, hogy a hely
beli állandó, ezer vasárnapi fotballnéző, 
meccs helyett egyszer is kimenne a 
szabadkai dombokra, —  de nem bor- 
ivás céljából —  vagy a városkertbe 
sétálni —  de nem csárdázás céljából. 
Nem hogy ezer ember nem menne ki, 
hanem tiz sem. A sportrajongót ugyan
az a szenvedély viszi ki a pályára, 
amely kivitte Néró alattvalóit a cirkusz
ba, gladiátori küzdelmeket, vagy ke
resztények mészárlását nézni, vagy amely 
kiviszi a spanyolt a bikaviadal aréná
jába. Tömegszenvedély, amelyet csak 
nagy engedményekkel nevezhetünk el 
sportnak. Mindenesetre érdekes és je l
lemző szenvedély, —  semmiesetre sem 
sport. M ilyen furcsa mégis, hogy e 
tömegszenvedély, amely huszonkét em
ber véres és dühös küzdelmét teszi 
népszerűvé, hogy ez van hivatva arra, 
hogy országok elsőségi sorszámát je
lölje ki s országokat aszerint Ítéljünk 
meg, milyen módon tudott tizenegy em
bere egy bőrlapdát berúgni két kapufa 
közé...

Minden kornak meg vannak a maga 
nagy tömegszenvedélyei, a mi korunk
ban első helyet foglal el a fotball. Ér
dekes és férfias sport, —  mindnyájan 
játszottuk gyermekkorunkban, —  eljön 
az idő azonban, amikor az ember revi
deálja nézetét a fotbaliról is és kény
szeredetten látja mennyi pénz, energia 
fekszik bele ebbe a bőrlapdába. Csak 
azt kell például közelről szemügyre 
venni, hogy nálunk a múlt hetekben is 
súlyos ezresek gyűltek össze egy dél
után, hogy a mérkőzés itt tartassék meg, 
—  ugyanezek az ezresek semmiképpen 
sem gyűllek volna össze egy magyar 
iskolára, egy szoborra, egy falusi könyv
tárra, még talán gazdag vacsorázó asz
taltársaságok altruisztikus nekilendülé
seikor sem... Nem hiszem, hogy Jókai 
szobrára itt egy nap alatt összegyűlne 
ezer korona, —  látom, hogy egy kis 
mérkőzés költségeire egy nap alatt akár 
ötezer koronát is összegyűjt a rajongók 
tömege. M i ez? Jelenti talán azt, hogy 
a kultúra szellemi része csődbe jutott

s csak a testi kultúra él, jelenti a ki
ábrándulást, s közömbösséget s a fá
sultságot? Bizonnyal rengeteg ok ját
szik közre abban, hogy manapság a futt- 
ball, —  ez a föltétlenül nagyon érdekes, 
lendületes, de csakis huszonkétszemé- 
lyes sport, —  vetekszik mindenféle szel
lemi igénnyel. E sorok Írójával együtt 
sokaknak van meg az a tapasztalata a 
magyar glóbuszon, —  akár helyben is,
—  hogy mig futballra megnyílnak a 
pénztárcák, addig a legkörmönfontabb 
magyarázatokkal térnek ki a „jólszituál- 
tak“ egy szellemi igényű krajcáros ké
rés elől.

Korszenvedély ez, amelyet már sokan 
próbáltak magyarázni s valószínűleg 
azoknak van igazuk, akik együtt sód 
ródnak e szenvedéllyel s gyermeki naív- 
sággal adják át magukat a kompliká- 
iatlan, látványos örömöknek.

Nem jó együttmenni az árral, mert 
magával ragadja az embert. Csak mesz- 
sziről lehet ellenkezni : közelről azonban 
okvetlenül belekerül az ember a bűv
körbe, mint mindnyájan, akik a rádión 
keresztül világbajnoki mérkőzéseket hall
gattunk s a hangok által tanúi voltunk 
kétszer tizenegy ember elkeseredett küz
delmének egy börlapda felett. Ezer és 
ezer ember ordított, zúgott, a szenve
dély magával ragadott bennünket is, 
már-már le kellett csukni a rádiót, 
mert talán felborítottuk volna nagy iz
galmunkban.

S miért e nagy izgalom ? Nemzeti 
előny? Bánat? S iker? A nemzetek hul
lanak és emelkednek futball nélkül is,
—  milyen felsőbb hatalom kényszerit 
arra, hogy egy börlapda sorsát figyeljük 
szivszorongva ?

Megmagyarázhatatlan és rajtunk kí
vül álló hatalmak tartanak uralmuk 
alatt bennünket. Megmagyarázhatatlan 
az érzés, hogy miközben a szellemi kul
túra létjogáért viaskodunk, azonközben 
szivszorongva várunk jelentést a bőr 
lapda sorsáról s a szellemi kultúra fa
natikus hívője ezzel a szóval zárja le a 
hangosan beszélőt :

—  Azt a buta bírót pedig legköze
lebb agyon fogom csapni...

A szellemi kultúra emberei két tűz 
közé jutottak. S mig beletörődve a vál- 
tozhatatlanba, egymásután Írják cikkei
ket a szellem uralmának visszatéréséről, 
csendesen kiadják a sportmunkatársnak 
a jelszót.

—  Sok sportot Írjál, mert az érdekli 
a közönséget és sokan csakis azért ve
szik a lapot.

A szellem embere leteszi a tollat s 
kimegy szurkolónak a futballpályára. 
Undorral, beteg kedéllyel, vonakodva, 
de mégis.

Hátha egyszer a futball emberei is 
bejönnek viszonzásul, a szellem palotá-

Az Ipartársulat nyári majálisa julius 15-én a városkertben!
A  hit születése.
Irta : S ze n tm ih á ly in é -S za b ó  M á ria .

Vén barackfánk villám sujtotta üregére 
ráborult a virágok rózsaszínű függönye. 
Méhek döngő raja járta a kert minden 
zugát. De ott volt a leghangosabb ez a 
munkára serkentő ének, ahol még a 
kakukfü lilás virágzása borította az ősz 
óta pihenő földet.

Reggel óta egyre fogyott ez az illatos 
terület. József ásója nyomán fekete föld 
fordu lt a virágokra. Nedves zöld szagot 
lehelve halódtak az apró növények.

Kriska meg én az ásás ritmusára lép
kedtünk. M indig csak egy parányit ha
ladtunk előre, hogy szemben maradjunk 
Kriska hátrafelé mozgó apjával. József 
meg-megállt, hogy ingujjával letörülje 
verejtékét. Ilyenkor megpihent egész 
teste is. De ahogy megindult, a munka 
újra megmarkolta minden izmát. Nagy 
csizmája alatt kövéren omlott a föld. 
Kék szeme derűsen hunyorgatott ránk.

—  Hagyja már abba !
Reggel óta könyörögtem neki Nem 

akartam, hogy felássa ezt a táblát. Fájt 
nekem a földbe forgatott kakukfü. Ke
gyetlenségnek éreztem, hogy igy meg
ölik a lila virágot. Most, hogy megállt, 
újra követelőzni kezdtem

József csizmaszárából kivette a tiszti- 
tófát. Fényesre vakarta vele az ásót.

—  De ha én ezt a sok gazt bele nem 
forgatom a főidbe, nem terem itt semmi. 
Csak a dudva nő ölesre, senkinek sem

lesz haszna belőle. Így meg egy hét 
múlva belevetjük a későbbi krum plit, 

I oszt őszre tízszeresét szedjük ki majd a 
a földből.

V illogott az ásóban a hanyatló nap. 
József vállára vette és kis lánya keze 
után nyúlt.

—  De máma nem ásunk többet. Ve
tünk hamar egy kis korait a másik táb
lába, hogy legyen pünkösdre.

Öröm serkentette táncolóra a lábaimat.
—  Én is ségiiek vetni !
Szándékomtól távoli kocsizörgés téri

tett el. Pedig a kocsizörgést én nem is 
hallottam, csak az öreg Fürge. K ibújt 
szalmával bélelt ládájából. Három lábon 
körülfutotta az udvart. Aztán kaparni 
kezdte a konyhaajtót. Vinnyogva, szű
kölve követelte, hogy nyissák már a 
kaput.

Már át is szökkentem a kerítésen. 
Fehér kalapomat csak a gumizsinór tar
totta a nyakamhoz. Sötét hajam lobogva 
röppent a szélben. Rohantam Kisapám 
elébe. Mire a kocsi az ákácfák közül 
elökanyarodott, én is megtettem a pár 
százméteres távolságot a poros ország
úton. Ujjongva nyúltam a segítő kéz 
után. K ip iru lt arcomat rászorítottam 
Kisapám kabátjára.

—  De jó, hogy haza jö tt!
A lovakat tempós lépésre fogta a ko

csis, hogy tovább tartson az én kocsi
kázásom. Megélénkült a házunk eleje is. 
Az ajtón Kismamám lépett ki. Szemét 
árnyékolva nézett elibünk. Kézen fogva

vezette a kis Julit is. A kapu két szár
nyát szélesre tárta Juicsa dada, meg a 
szobalány. S a csoport körül egyik első 
lábát a levegőbe lógatva, vinnyogva ug
rált a köszvényes Fürge.

A kocsi újra megállt. Kisapám mo
solygása egyszerre viszonozta a sok 
szeretetet. Felvette a kis húgomat is. S 
az ő kedvéért most már csigalassúság
gal lépegettek a lovak az istálló felé. 
Mire a kocsi megállt, a két lány is 
odaérkezett. M ikor mi leszálltunk, az 
egyik felkapaszkodott. Kicsomagolták, 
leadogatták a vásárolt fűszert, húst, mi 
egymást.

Én egy nagy kosarat ragadtam meg. 
Igaz, hogy hátulról Kismamám tartotta, 
de a hordozás öröme mégis az enyém 
volt. Hát még ami azután következett! 
Mert a kosárban k ifli volt meg ropogós 
zsemlye. Hogy ritkán láttuk, omlós ka
lácsunknál is többre becsültük.

A kert felől, ujját szájában tartva, 
Kriska is előóvakodott. M ielőtt még 
más részesülhetett volna a jóból, kezé
be nyomtam egy k iflit. Apa megsimo- 
gatta kerek arcát.

—  Ez a jó, kislány ! Madárlátta kifli.
Kisanyám másodikkal pótolta.
—  Nesze, vigyél édesanyádnak is.
A kislány azonnal beleharapott a ro

pogós süteménybe. Aztán ügetett vissza 
a kertbe. —  Én nem mentem vele. A 
krumplivetés csak alkonyatkor ju to tt az 
eszembe. De, mire a kertbe loholtam, 
József már nem volt ott. Távoli tehén

bőgés hivta uj munkára. Meregeite a 
nagy favedret s zúdult a csobogó viz a 
nagy vályúba a hazatérő állatok szá
mára.

A szürke földtáblán apró halmok du- 
dorodtak. S a kerti szerszámok „alvó
helyéről" Kriska közeledett. Bámulva 
láttam, hogy a nagy kapát vonszolja.

Nem vett észre. Kis karja megrándult, 
m ikor belevágta a nagy szerszámot a 
puha földbe. Aztán felkötött kötényébe 
nyúlt. Belehullatott valamit az idétlen 
gödörbe. Igyekezett ráhúzni a földet. De 
a kapa erősebb volt nála. Félrehúzta 
kezét, vállát.

A kislány lehuppant a földre, Szepe- 
gős sirás buggyant ki belőle. Nőtt ez 
a sirás és erősödött, mint az őszi eső 
cseppek zaja.

—  Melléje térdeltem.
—  K riska ... M i bajod Kriska?
—  Nem birok vetni.
—  Minek is vetnél. Mára elég volt. 

Holnap meg én is segítek nektek.
—  De ezt máma kellene elvetni. Mert 

hátha hónap nem kél k i?O sztán akkor 
mit adok idesnek?

—  M it akarsz, Kriska?
Széttárta derékban megkötött köté

nyét. Sírva pötyögte tovább:
—  Azt m ondta... Azt mondta a maga 

anyja ... Azt mondta, hogy aggyak belőle 
idesnek is. Félre is tettem neki az 
egyiket. De oszt, hogy olyan jó volt, 
hát lecsiptem a végit. Aztán csíptem 
még egy kicsit, meg még egy kicsit.



liba s hozzák a falusi magyar iskola 
tégláit két kezükkel ?

S hátha a hagyományos és sokat 
angoztatott olasz magyar barátság is 

.gyszer valóság lesz? Mert a nápolyi 
Közönség viselkedése a magyarokkal 
zemben, aztán a bolognai olasz biró 
ártoskodása nem mutatják azt, hogy az 

a bizonyos nagy barátság erős lábakon 
1. A tömeg őszinte volt : rászedte egy 

kissé a magyar csapatot azzal a sokat 
ta rtoz ta to tt olasz barátsággal.

Hát erre is jó a futball : megmutatja 
az őszinte érzéseket (s z .  v .)

A rimaszombati áll. reálgimnázium
első osztályába szóló beiratások és fel
vételi vizsgák 1934. junius 28— 30 án 
tartatnak meg. Azok a tanulók, akiknek 
felvételi okmányait az elemi iskolák 
gazgatóságai az előirt időben beküld- 

rék, ezeken a napokon 8 órától kezdve 
jelentkeznek az igazgatóságnál szüleik 

agy azok helyetteseinek kíséretében 
is benyújtják születési bizonyítványukat, 
utolsó isk. bizonyítványukat és a szülők 
llampolgársági igazolványát. 10 órától 
esznek a felvételi vizsgák magyar nyelv
ből és számtanból. —  A felsőbb osz
tályba szóló felvételi vizsgák szintén 
junius 28— 30-án lesznek, az intézet ta
nulói junius 28-án iratkoznak be. Más 
intézetből átlépni óhajtó tanulók ju lius 
5 ig kérjék felvételüket az igazgatóság- 
iái, rendesen felbélyegezett és k iá llíto tt 
kérvénnyel. _______

Beiratások.
a helybeli állami polgári iskolában az 
1934— 35. tanévre f. évi junius 28. és 
30-án lesznek az intézet rajztermében 
(I. emelet) minden nap d. e. 9 órától 
12 óráig és d. u. 3-tól 5 ig.

A polgári iskola I. (első) osztályába 
csak azon tanulók vehetők fel, akik 
iskolai bizonyítvánnyal igazolni tudják, 
hogy az elemi iskola 5-ik osztályát si
kerrel elvégezték.

Az I. (első) osztályba beiratkozó, va
lamint a felsőbb osztályokba más is
kolából belépni óhajtó tanulók a beira
tásnál szüleik vagy azok helyettesei 
kíséretében tartoznak megjelenni, amikor 
felmutatják :

1. anyakönyvi kivonatukat (kereszt-
levelet).

2. utolsó iskolai bizonyítványukat
3 személylapot (anyakönyvi lapot) 

az elemi iskola igazgatójától.
4. állampolgársági igazolványukat.
A magántanulók vizsgaengedély iránti 

kérvényeiket folyó évi szeptember 1-ig 
nyújtsák be az iskola igazgatóságához.

A felvételi vizsgák engedélyezése 
ránti kérvényeket az iskola igazgató

ságához f. évi junius 28-ig kell benyúj
tani. Felvételi vizsgák f. évi junius 30-án 
lesznek. —  A tanítás a polgári iskolá
ban ingyenes. Beiratásidij 10 korona.

A beiratkozó tanuló fizet ezenkívül 
1 korona biztosítási d ijat az egész is
kola évre és a vidéki tanulók 20 kor. 
tan. segédeszközök beszerzésére.

Figyelmeztetjük a t. szülőket, hogy a 
beiratások csak ezeken a napokon lesz
nek megtartva és kérjük, hogy ne mu
lasszák el idejekorán beíratni gyerme
keiket, mert az ilyen mulasztásért maga 
a szülő felelős. —  Pótbeiratás sem most, 
sem az uj tanév kezdetén nem lesz.

Elegendő számú jelentkezés esetén 
egyéves tanfolyam (továbbképző) nyílik 
meg az 1934— 35. isk. évben.

Beira tások. A helybeli állami elemi 
magyarnyelvű fiú- és leányiskolákba a 
beiratások az 1934/35. iskolai évre folyó 
junius hó 28. és 30-án lesznek délelőtt 
8— 12 ig és délután 2— 4 óráig. —  Az
I. osztályba iratkozók születési idejüket 
igazoló iratot hozzanak magukkal.

M eteor-hulláskor.
Én nem tudom, érzi-e más 
azt, amit én érzek, 
ha meteor hullásakor 
csillagfénybe nézek.

Keblem szorul, szívem dobog, 
szemem könybe lábad, 
ezer édes gondolatom 
mind életre támad.
Lelkem vidul, arcom pirul, 
reménységem éled, 
hogy egünkön a gyászfátyol 
majd csak szerte széled.
A keservek szinültig telt 
pohara kicsordul, 
a ml szomorú sorsunk is 
talán jobbra fordul.
Ólomszárnyán megérkezik 
majd mégis a béke, 
emberies szeretettel 
egybeforrunk végre.
A gyűlölködésnek magja 
nem hajt csiraszárat, 
a szeretetlenség helyén 
szent megértés támad.
Nem ver tanyát a szivünkben 
a keserű bánat, 
a nagy virradat magára 
óh, vaj’ meddig várat ? . .  .

. . .  Én nem tudom, érzi-e más 
azt, amit én érzek, 
ha meteor hullásakor 
csillagfénybe nézek. . .  .

FRISS 
tenisz - ütők,
labdák,  húrok

legolcfótfcan
K EB CSlK-nél.

Ünnepi szolgálat a postán Péter- 
Pál napján. Rimaszombatban junius 
29 én a posta, távirda és telefon szol
gálat mint ünnepnap.

Doktorráavatás. J c z s a  M ik lóst, Józsa 
Áron polgártársunk fiát folyó hó 21-én 
a prágai Károly-egyetemen a jog- és 
államtudcmányok doktorává avatták.

Tanítónői vizsga. M á th é  ír  énke, 
Fürjess István polgártársunk unokája

a pozsonyi Szt. Orsolya-zárda növen
déke folyó hó 14 én a tanítónői vizs
gát kitüntetéssel letette.

Óvoda vizsga. A rimaszombati kis
dedóvó intézet apró növendékeinek 
vizsgáját a szokásos nyári mulatság 
keretében a városkert köröndjén ma, 
junius 24-én délután tartják meg. A 
kicsi emberpalánták örömös szórako
zásában városunk közönsége megértő 
szeretettel vesz most is részt.

Szinielőadás. Az Iván Sándor igaz
gatása alatt álló keietszlovenszkói ma
gyar színtársulat julius 4-én Rimaszom
batban előadást tart. —  A csupán egy 
estére hozzánk érkező kedves művész
gárdát Rimaszombat közönsége bizo
nyára most is meleg pártfogásába fo
gadja.

A közönség köréből hozzánk jutta
tott kérésnek teszünk eleget, amikor 
arra kérjük a helybeli katonaság pa
rancsnokságát, hogy a reggelenként a 
városon keresztül kivonuló legénység
nek tiltsa meg a város területén a reg
gel 8 óra előtti éneklést, amely a pol
gári lakosságot reggeli álmában és p i
henésében zavarja. Tudomásunk szerint 
mint régen, úgy most is erről felsőbb
parancsnoksági rendelkezés intézkedik is.

A dalárda nyári mulatsága. A r i
maszombati magyar dalegylet ma, junius 
24 én tartja szokásos nyári mulatságát 
a szabadkai erdőben. A délutáni szóra
koztató műsort karénekek, szólónekek 
és egyfelvonásos tréfák képezik. A da
lárda a régi nagy sikert aratott nótáit 
újította fel, köztük : „M i volt nekem a 
szerelem", „Kaialin-pusztai nóták“ -at. 
Almásyné-Magyar Manci sláger-tangók
kal és foxokkal lép a közönség elé, 
mig Pecsők Lajos, a dalárda baritoni 
szólistája magyar nótákat fog énekelni, 
Lali cigányzenekarának kísérete mellett. 
A majális délután 4 órakor kezdődik. 
Esti program : 8 órakor nagy tűzijáték. 
Belépődíj személyenként 6 Kó. Család
jegy három személyig 12 Ke. négy sze
mélyig 18 Ke.

A muzeumegyesület választmányi 
ülését H a n e sz  E m il járási főnök, elnök 
vezetése mellett a múlt pénteken dél
után tartották meg, m ikor is a folyó 
ügyeket intézte el a választmány. Hay- 
nik Gézának a muzeumfelügyelő-válasz
tás ellen beadott felebbezését a köz
gyűlés elé terjesztik s e célból f. évi 
szeptember 11-ére rendkívüli közgyűlést 
hívnak egybe, amelynek D r. K r c s  G yu la  
orvost, az archeológia iránt is érdeklődő 
nagy természetbarátot tiszteletbeli taggá 
választásra ajánlták. Nagy érdeklődést 
keltett Holéczy M iklós titkárnak a sü- 
vetei keramikai kiá llításról előterjesztett 
jelentése. Napirend előtt Márkus László 
főszerkesztőnk, választmányi tag maga 
és a muzeumfelügyelői választásnál vele 
egyvéleményen levő tagtársai nevében 
visszautasította a helybeli szlovák sajtó- 
orgánumnak azon vádaskodását, mintha 
ők a muzeumfelügyelői állás betöltésé-

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, június 2?-24-én mutatjuk 
be a legnagyobb néniéiül beszélő UNIVE-íSAL- 
filmet, amelynek előállítási költségei meghalad
ják az 100000U márkát és Berlinöen 8 hónapig, 
Bécsben 6 hónapig és Pesten 2 hónapig játszották

A KÉMNŐK
A legérdekesebb kémdráma a német haditenge
részet kulisszatitkaiból, !. A németek légi táma
dása London felett- z. Egy dreadnought elsüllyesz
tése a helgolandi partok előtt. 3 Az „U“-flottda 
kifut a nyiít tengerre. 4. Torpedók a viz alatt.

5. Kémnők a londoni nagykövet estélyén.
Szerdán, junius 27-én Bolváry és Stolz csodásán 

rendezett gyönyörű muzsikáju operettje

N em  kérdem  k i vagy
Qustav Fröhlich, Liáné Hafd, Szőke Szakáll.

Csütörtökön és pénteken junius 58-29-én e szezon 
legszenzációsabb kalandor filmje, melyben Harry 

Piel játéka lebilincseli a nézők figyelmét

A lá th a ta tla n  em ber
Harry Piel, Lissy Arna.

M M M M M H B B a B g re a S B B H B K i K8BBE
nél politikai szolgálatot akarnának ho
norálni s illetve, hogy ezzel a politika- 
mentes egyesületbe politikát és széthú
zást vinnének be.

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

Köszönetnyiivánitás.
Mindazoknak, kik boldogult felesé

gem, illetve édesanyánk elhunyta al
kalmával nagy fájdalmunkat részvétük
kel enyhíteni igyekeztek, ezúton fejez
zük ki hálás köszönetünket.

Rimaszombat, 1934. junius hó.
Reiniiz Dezső 
és családja.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik kedves halottunk, 

Hermann Béla temetésén részt vettek 
vagy részvétüket másmódon fejezték 
ki, ezúton mondunk hálás köszönetét. 

Rimaszombat, 1934. junius hó.
Özvegye, gyermekei 

és rokonai.

Kárpátegyesüieti kirándulás a dob 
sinai Csimtavára. A Karpathenverein 
rimavölgyi osztálya julius hó 5— 6-án 
(C iril és Methód ünnepe) kétnapos k i
rándulást rendez a dobsinai Csimtavára 
(Csuntava) abból az alkalomból, hogy 
a Karpathenverein dobsinai osztálya 
most adja át rendeltetésének a vadre
gényes fenyvesek közt fekvő menházát 
(1010 m.) A kétnapos kirándulás érde
kességét nagymértékben fokozza az a 
körülmény, hogy azon a rimaszombati 
és dobsinai osztályok turistáin kívül a 
központ elnöksége, a késmárki, poprádi, 
kassai, besztercebányai osztályok is 
részt fognak venni, a nagyszámban ké
szülődő többi gömöri turisták mellett. 
A dobsinai Karpathenverein csuntavai 
menháza nemcsak ideális nyaralási le
hetőséget nyújt, hanem emellett a leg-

Oszt a végén ennyi maradt belőle n i...
A kis rózsaszínű kötényben csak egy 

parányi k iflivég szomorkodott. Kriska 
szivéből uj szomorúság indult.

—  Pedig én nem akartam megenni. 
Én igazán haza akartam vinni idesnek. 
De tuggya...

Megfogta a kezemet és közelebb hú
zott :

—  Ha maga segítene, még vihetnék. 
Ma már nem, de holnap. M ert azt 
mondta idesapám, hogy még a krum pli 
hajából is uj krum pli lehet, ha jó idő 
jár rá. Azt mondta, hogy a föld min
dennek tízszeresét adja. Hát, ha én ezt 
elvetem, lehet ebből még tiz k if li is, 
igaz-e ?

Megragadta a ka p á t:
—  Majd én vágom, maga meg csak 

morzsázza bele. Osztán én majd ráhú
zom a földet.

Egyidősek voltunk. Ötödik évünkben 
jártunk. De most úgy éreztem, hogy 
sokkal okosabb nálam. Erre én niég |

csak nem is gondollam volna. Tanács
talanul morzsolgattani a kezembe nyo
mott k iflivé g e t:

—  Ne hagyjuk inkább holnapra a ve
tést, Kriska? Inkább én adok neked 
még egy k iflit. —  A kislány úgy nézett 
rám, mintha ellensége volnék :

—  Nekem nem kell másik. Én ebből 
akarok vinni idesnek. Hiszen ha min
dennap meglccsolom, lesz ebből tán 
még k iflifa  is !

Végképpen meggyőzött. Elvetettük a 
morzsákat. Hét kupacot csináltunk be
lőle. Vizet is hoztunk az esővizes dé
zsából. Megöntöztük a veteményünket.

S a képzeletem felgyulladt. Ha ez igy 
van, ha csakugyan kikéi a kiflivég, ak
kor a mi házunkban nem lesz többet 
semmi baj. Ha eltörök valamit, elvetem 
a darabját és k in ő ... És...

Szám elé kaptam a kezemet, mert 
ujjongás igyekezett kife lé... Ha kikéi a 
k ifli, akkor szomorúság sem lesz többet 
nálunk. M ert most van. Hiába fordul

félre Kisanyám, csak látom én, hogy 
sokszor sirdogál. Azt már tudom, hogy 
a két kis öcsémet siratja. Eddig azt 
hittem, csak világgá mentek, de a sza- 
kácsné megmondta, hogy a földbe tet
ték őket. De hiszen a k k o r... a k k o r...

Már össze is fűztem a gondolatot 
Kriska elképzelésével. És félálonban 
sok-sok kisfiú t láttam. A falu felől jö t
tek egymásután. Kanyarodtak a kiska
punk elébe. És kisanyám tárt karokkal 
futott eléjük...

Kriska másnapra elfelejtette a k iflit. 
De én mindennap lesurrantam a krum
plitáblához. Figyeltem a bodroslevéllel 
kibújó növényeket. Kerestem a k iflifá t 
is közöttük, de nem találtam.

Mindennap szegényebb lettem egy 
reménységgel. Mindennap csüggedteb
ben öntözgeltem. És éjjelenként felret
tenve hallgatóztam a temető felé.

Így jö tt el a késői husvét. Ezen a 
napon vittek először templomba. S fel
szántott lelkembe édesapám gyönyörű

hangja akkor vetette el a feltámadás 
diadalmas hitét.

*
Sok-sok husvét futott el azóta. Apánk 

áldó keze kis falunk csendes temetőjé
ben porlad, édes Kisanyánk itt zárta le 
örökre aranyszemét, kis húgomat a de
breceni erdőtemető fáinak suttogása al- 
tatgatja. Másik húgom, egyetlen élő csa
ládtagom, a határon túl gondol vágyva 
sírjuk után. S mig én itt, tavaszi nap
sütésben édesanyám örök ágya mellett 
üldögélek, egy friss fuvallat szétviszi 
érzéseimet. Küldöm őket azokhoz, akik 
elmentek s ahhoz, aki utánunk vágyik. 
Egyre erősödő érzéssel zúg fel szivem
ben a feltámadásba vetett hit. Ne bú
sulj kis húgom. Érzéseinkben máris 
együtt vagyunk mi ketten és azok, aki
ket haláluk után is szeretünk. És ahogy 
te lik-m úlik az idő, egyre közelebb ju 
tunk a végleges találkozáshoz is.

Anyánk sírjánál felillatozó ibolyák 
áment lehelnek gondolataimra.
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kedvezőbb és a legolcsóbb központját 
képezi a Hernád áttörés, Ztracenai völgy, 
Dobsinai jégbarlang, Királyhegy, Mu- 
rányvár, Kakas stb. szépségeinek meg
tekintésére készülő turistáinknak. —  A 
kétnapos csuntavai kirándulás a jelent
kezők óhajai szerint 3 esetleg 5 napra 
is meghosszabbítható és a legváltoza
tosabb és legszebb túrákkal is egybe
köthető. Jelentkezni lehet Keresik László 
egyesületi pénztárnoknál, Rimaszombat 
(Masaryk-tér).

Pósa Lajos leleplezendő szobrára
újabban a következő adományok érkez
tek : Nagy Sándor orsz. pártigazgató 50, 
Szabó Elemér 20, Seidner Márton 20, 
Dr. Rárósy Gyula 10, Révész Hugó 10, 
Derekas János 10, Kardos József 10, 
Szántó Emil 10, Bayer Arthur 10, Perecz 
Samu 50, Dr. Reinitz Vilmos 10, Mitske 
Gusztáv 10, Dr. Krcs Gyula 10, Sichert 
Károly 10, özv. Samarjay Jánosné 10, 
Rimaszombati Bank 100, Dr. Zakács 
István 10, Pataky Gyula 5, Schreiber 
József 20, Domov és Slovákia vezériigy- 
nöksége 20 korona, összesen 415 koro 
na. A mélyen tisztelt adakozóknak ez 
utón mond hálás köszönetét a szobor- 
bizottság nevében B o d o n  L a jo s  tanító, 
Radnót.

„ 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.

Filmszínház. Folyó hó 23. és 24 én 
„A kémnők" (A láthatatlan csata) cimü 
német verziós film  kerül színre, mely a 
német haditengerészeti kémhálózat m in
den fázisába enged betekintést s a leg
izgalmasabb jelenetek peregnek le előt
tünk, melyek mindegyike újabb fordula 
tót jelent úgy, hogy visszafojtott iélek- 
zettel követjük a gyors tempóban k i
alakuló fejleményeket, melyek mindig 
meglepően hatnak. Főszereplők : Trude 
Moío, Theodor Loos és Kari Dichl.

Folyó hó 27-én a „Nem kérdem, ki 
vagy" cimü film  reprize kerül előadás
ra, mely Bolváry Géza és Róbert Stolz 
egyik remekműve. A finom zene, pom
pás felvételek s a vonzó jelenetek ösz- 
szesége maradék nélküli sikert fog új
ból szerezni, mit Liáné Haid, Gustav 
Frölich, Szőke Szakáll s a többi kiváló 
együttes szereplő még jobban fokoz.

Folyó hó 28. és 29 én újból Harry 
Piel bámulatos alakításában fogunk gyö
nyörködni „A láthatatlan ember" cimü 
filmben, melyben a modern technika 
minden vívmányait felhasználja nagy
szerű trükkjeinek bemutatására, melyek 
egy lenyűgöző kalandorsorozat kereté
ben tárulnak eiénk,

Héthónapra Ítélték a magtárt dézs
máló szerb dohánykertészt. Jelentet
tük annak idején, hogy Farkas Zcttán 
rimatamásfali nagybirtokos termény
raktárának fosztogatóját a csendőrök 
Pavlovics M iklós rékáspusztai szerb 
dohánykertész személyében elfogta. A 
lép rtkerü lt tolvaj fölött, aki álkulcsok 
segítségével március óta rendszeresen 
fosztogatta a földbirtokos magtárát s 
onnan összesen húsz mázsa búzát lo
pott el, most Ítélkezett a rimaszombati 
kerületi bíróság és a teljes beismerés 
ben lévő vádlottat a vádbeli bűncselek
mény elkövetése miatt hét hónapi fog
házra Ítélte. Az ítélet jogerős.

A régi pereskedés revolveres finá
léval végződött. Róth Pál csetneki 
asztalos évek óta perben áll Kosztelnik 
András és Balázs Júlia csetneki lako
sokkal s a becsületsértésből keletkezett 
háborúskodás az utóbbi hetekben újabb 
feljelentésekkel mégesedett el, amelyet 
hamis eskü címén tettek egymás ellen 
a haragosok. Szombaton délután nagy 
háború kerekedett a per uj fejleményei 
miatt, ami annyira felizgatta Róth Pált, 
hogy revolvert rántott s ráiőtt ellen-, 
feleire. Az egyik lövés Kosztelnik gyom
rába fúródott, másik pedig Balázs Juiia 
mindkét ezombját találta. Kosztelnikot 
életveszélyes sérüléseivel a rozsnyói kór
házba szállították, a merénylőt pedig a 
csendőrök őrizetbe vették.

Bosszúból learatták a tanító éret
len búzatermését. A bosszuszomjtól 
elvakult ismeretlen tettesek bestiális mó
don állottak bosszút Szalai Benedek

csornai tanítón, öt hold búzatermését 
éjnek idején, formálisan learatták és 
ezáltal közel 5000 koronás kárt okoz
tak. A tettesek valószínűleg sarlókkal 
dolgoztak és nem tőből kaszálták le a 
még teljesen éretlen termést, hanem 
csak a kalászfejeket metszették le az 
öt holdnyi búzatábla egész terjedelmén. 
A helyszínre kiszállt csendőrök több 
bakancsnyomot fedeztek fel a búzatáb
lában s a nyomok alapján remény van 
a vandál tettesek kilétének kiderítésére.

A terrortörvény alapján elítéltek 
egy rimaszombati apácát. Nem min
dennapos büntetőügyet tárgyalt a na
pokban a rimaszombati járásbíróságon 
dr. Groisl biró. —  A vádlottak padján 
Mária Agátha 18 éves rózsahegyi ille 
tőségű Szent-Vince-rendnővér ült, akit 
a terrortörvény alapján azért vont fele
lősségre a bíróság, mert a rimaszom
bati állami elemi iskola szlovák tago
zatának egyik hittanóráján a negyedik 
és ötödik osztályos növendékeket a 
vádirat szerint arra figyelmeztette, hogy 
a Sokol-egyletbe ne járjanak, mivel az 
nem katholikus intézmény s ha oda 
fognak járni, szentgyónás után feloldo- 
zásban nem fognak részesülhetni. A nö
vendékek panaszára több szülő feljelen
tést tett az apáca ellen a rendőrségen 
s bár a vádlott kereken tagadta a tér 
hére rótt bűncselekmény elkövetését, a 
bíróság a tanúként kihallgatott gyerme
kek vallomását fogadta el és Mária 
Agátha nővért a 222— 1923. sz. terror
törvény alapján, mivel jogellenesen aka
dályozta meg az iskolás gyermekek 
Sokol-ba járását, 500 korona pénzbün
tetésre ítélte el s a büntetés végrehaj
tásának felfüggesztését sem mondotta 
ki. —  A vádlott és védője a bűnösség 
megállapítása és a feltételesség ki nem 
mondása miatt felebbezést jelentett be 
a járásbíróság Ítélete ellen. Az ügy ér
dekességéhez hozzátartozik az is, hogy 
az elitéit apáca szlovák nemzetiségű s 
magyarul egy szót sem tud.

Felmentették a kémkedéssel vádolt 
borzovai birót. Február utolsó napjai
ban a szilicei csendőrség kémkedés 
gyanúja cimén letartóztatta Rákay Imre 
volt borzovai községi birót, aki azóta a 
rimaszombati kerületi bíróság fogházá
ban ült vizsgálati fogságban és ügyében 
dr. Foukal tanácsa most tartotta meg a 
főiárgyalást és a vádlottat dr. Törköly 
József védelme után, bűncselekmény 
hiányában felmentette. A szabadlábra- 
helyezés a közel négy hónapos fogság 
és a felmentő Ítélet dacára sem követ
kezett be, mivel az államügyész feleb
bezést jejentett be a kerületi bíróság 
Ítélete ellen.

Holtpontra jutott a nyomozás az 
ochtinai gyilkosság ügyében. Beszá
moltunk annak idején arról az újonnan 
megindult nyomozásról, amelyet a hat 
éve meggyilkolt ochtinai juhászbacso 
gyilkosainak kézrekeritésére a rima 
szombati nyomozó csendőrállomás köze
gei kezdtek meg a felmerült újabb nyo
mok alapján s amelynek során Lukács 
János ochtinai lakost és jelenleg Trop 
pauban katonáskodó fiát, valamint Si- 
roky János ochtinai juhászt is letartóz
tatták. A borzalmas tett elkövetésével 
meggyanúsított három egyén a megej 
tett kihallgatások alkalmával elkesere
detten védekezett és miután teljes ár
tatlanságukat bizonyitaniok sikerült, a 
vizsgálóbíró az elmúlt napokban szabad 
lábra helyezte őket. A nyomozás mun
kája ezek szerint újból holt pontra ju 
tott s most már alig van rá remény, 
hogy a bestiális kegyetlenséggel meg
gyilko lt s a tett elkövetése után mág
lyára helyezett és félig elszenesedett 
öreg juhászbacso gyilkosai valaha is a 
hatóságok kezére jussanak.

Tűzharc a családirtó jelölt és a 
rendőrség között. Barczy István rozs
nyói lakos régóta különválva élt fele
ségétől, aki háztartási alkalmazottként 
szolgált különféle helyeken s úgy tar
totta fenn magát. A napokban állását 
vesztve, hazajött és férjéhez költözött, 
számítva arra, hogy kibékülnek és Bar
czy gondoskodni fog eltartásáról. —  A 
hazatért asszonyt az exférj nagy patá- 
liával fogadta és a lakásán őrzött ka
tonai karabéllyal fenyegetőzve, kénysze- 
ritette távozásra, mert különben agyon
lövi. Barczy nem sokat gondolkozott, 
hanem a lakás udvarán lövöldözni kez
dett, úgy hogy a szomszédok kénytele
nek voltak a rendőrség védelmét igény

be venni s az őrszobáról Harlinger Ist
ván őrmester és Pavlik Gyula közrendőr 
azonnal ki is szálltak a helyszínre, hogy 
a csa lfd irtó  jelöltet még idejekorán 
megfékezzék, ez azonban szép szerével 
nem sikerült, mire a rendőrök a szom
széd ház kerítésénél közelítették meg a 
karabélyos férjet s mikor újból tüzelni 
akart, az őrmester egy jólirányzott re 
volverlövéssel felsőkarjába lőtt. A sebe
sültet erre leszerelték és első segélyben 
részesítés után előállították a járásbíró
ságra, ahol megindult ellene az eljárás.

A fegyliázviselt rablógyilkos garáz
dálkodása. Aleva József 29 éves heő- 
kereszturi illetőségű rablógyilkos tízéves 
fegyházbüntetését ez év januárjában tö l
tötte ki a lipótváti fegyintézetben, a 
honnan jómagaviselete folytán szokás 
szerint feltételes szabadságra engedték 
a büntetés kétharmadrészének letölté
sével. Aleva József, aki a betyárvilág
ban Antal Pista nevet viseli, a szabad- 
lábrahelyezés után azonnal ki is lett 
utasítva a köztársaság területéről s mi
vel magyar állampolgár, áttették a ha
táron. A fogházlevegőtől megszabadult 
gonosztevő rövidesen visszaszökött cseh
szlovák területre és itt a legkülönfélébb 
bűncselekményeket elkövetve, a napok
ban újból a csendőrök kezére került. A 
keczegei úgynevezett Ocskovszki-erdő- 
ben a múlt napokban megiámadott egy 
13 éves cselédleányt, aki ott csalánt 
gyűjtött és revolverrel fenyegetőzve er
kölcstelen merényletet követett el ellene. 
A jajveszékelve hazaérkező leány el
beszélésére a falubeliek fejszékkel fel
fegyverkezve utánaeredtek a bestiális 
merénylőnek. Aleva azonban egérutat 
nyert, amennyiben az üldözőkre négy 
lövést adott le s azok ilyenformán le
mondtak a kergetésről, a nyomban ér
tesített csendőröknek azonban sikerült 
őt ártalmatlanná tenni. Letartóztatása 
után derült ki, hogy Arímann János ke

czegei, Bobko József varbóci és Brindza 
János susányi lakosok kárára elkövetett 
legutóbbi betörések is az ő lelkét ter
helik. A notórius bűnözőt átadták a r i
maszombati államügyészségnek.

S P O R T .
F O O T B A L L .

KSC (Kassa)—RPS 3:2 (2:1). Meg
nem érdemelt tizenegyessel kapott ki 
városunk egyik csapata Kassán. A mér
kőzés sima és szép lefolyású volt, a 
RPS góljait Páricska és Schwarz rúg
ták. Pohodszky a mezőny legjobb já
tékosa volt.

RSK (Utekács)—RME 3:1.
FTC—Ligeti (Pozsony) 2:0 (0.0) Az

FTC Fischl góljaival biztosította magá
nak a sokat jelentő győzelmet. Remél
jük, hogy a revanche mérkőzésen meg
tudja tartani kerületünk bajnok csapata 
az eredményt és ezzel biztosítani a to
vábbjutást az országos bajnokságokban.

Helyesbítés. M ült heti számunkban 
tévesen csúsztak be a góllövők nevei a 
kerületi válogatott mérkőzésről közölt 
cikkünkbe. A gólokat ugyanis Márkus 
és Bicsiste FTC játékosok rúgták.

Ma délután az RPS vendégül látja 
barátságos mérkőzésen a Losonci AFC 
csapatát. A mérkőzés fél 6 órakor kez
dődik. Ez a mérkőzés revanche lesz a 
tavasszal Losoncon elszenvedett 10:1 es 
vereségért és elvárjuk, hogy csapatunk 
be fogja váltani a hozzá fűzött remé
nyeket és megmutatják fiaink, hogy a 
tavaszi vereséget meg nem érdemelten 
szenvedtük el. A mérkőzés iránt sport 
közönségünk körében érthetően nagy 
az érdeklődés.

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

Értesítés.
Tisztelettel hozom a n. é. közönség 

szives tudomására, hogy néhai férjem : 
Benyo Béla elhalálozása után is áru 
siíom saját termésű boraimat. 

Tiszte le tte l: ö zv. Benyo Bé!áné

A legújabb foto-apparátok
és m indenféle bel- és 

külfö ld i k e llék ek  a 
legjutányosahhan  

beszerezhetők

BOKOR-drogeriában
Á tkö ltözés m iatt

mélyen leszállított áron
k iá rű s i t

a K ovács-áruház.
Kiadd lakás nagy kerttel
P T  Fér enczy* u tca  34.

Értekezhetni :
KEREKES DEZSŐ tulajdonossal.

3 s z o b á s  la k á s  k ia d ó
(parkett, fürdőszoba.)

Bővebbel : Tam ásfalat-út 3. sz.

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.

Kiadó üzlethelyiség.
Rim. Sobota, Stefanik-ucca 3. szám 
alatti házamban levő üzlethelyiség folyó 
1934. évi julius 1—tői kiadó. Feltételek 
nálam megtudhatók.

Dr. Weinfcerger Rezső

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

Kiadó istálló.
A Nagyhid-utca 4. szám alatti ma

gános udvarban levő istálló 12 darab 
szarvasmarha részér, szénatartó, kocsi
szín, kút az udvarban, augusztus hó 
1-től bérbe kiadó. —  Cím megtudható 
e lap kiadóhivatalában.

E L A D Ó  H Á Z .
Rimaszombatban, a Kmetty-ucca 7 sz. 
alatt lévő ház, mely áll 3 szoba, konyha, 
éléskamra s a hozzá tartozó mellék- 
helyiségekből szabadkézből eladó.

w

| Értesítés. A nagyérdem ű közönség szives tu 
dom ására hozom, hogy

é é„L IT E R  ATURA
könyv- és papirkereskedésem  Jánosi-u. 6. sz alatt megnyílt. 
Midőn szives pártfogásukat és tám ogatásukat kérem, biz- 

' i kedves v e v ő i m e t ,  hogy legfőbb törekvésem 
ínyül, hogy l e g s z o l i d a b b  árak mellett minden 
<et kielégíthessem. Kiváló tisztelettel

L egifj. R Á B E L Y  MIKLÓS.
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R im a s z o m b a t ,  1 9 3 4 . N y o m a to t t  R á b ely  K ároly  k ö n y v n y o m d á j á b a n .  ( M a s a r y k - t é r  9 . s z á m .)


