
Elkobzás után második kiadás
RIMASZOMBAT, 1934. JULIUS 22. 30. SZÁM.XIV. ÉV.

FOTOGÉPEK,
FILMEK,
LEMEZEK,
PAPÍROK,
VEGYSZEREK

G L A S E R - n á l .
D íjta lan  sötétkam ra 

használat.

V A S Á R N A P O N K É N T  M EGJELENŐ PO LITIK AI ÉS TÁRSADALM I H E T IL A P
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

MASARYK-TÉR 9.
Lapzárás csütörtökön este. — Kéziratok vissza nem

FŐSZERKESZTŐ

adatnak. M Á R K U S  L Á S Z
ELŐFIZETÉS! DIJAK: Egy évre 48 K, félévre 24 K,

L Ó
negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

A hirlapbélyeg használatát a kassai p -staigazgatósag rimaszombati feladó 
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A S z e r e t e t  hozza m e g  a  B é k é t .
(in) A Németországban lefolyt 

legutóbbi események minden két
séget kizárólag elsősorban és főleg 
újabban megint csak azt igazolják, 
hogy a világháború vérontásainak 
megszűntével

hitleri belső nagy tisztogatás után

mint amennyit ennek 
a fontos kérdésnek mielőbbi meg
oldása és ezzel a békés állapot 
megteremtése valóban megkívánt
voina.

a szívbe plántálásával kell és lehet 
csak megteremteni az igazi békét. 
El kell tiporni az emberi önzés 
minden álnokságát, amelyek nem 
engedik érvényre jutni a békét 
hozó Szereteíet. Ki kell pusztulni 
a szivekből az emberi gyűlölet fe
kete rémének, amely rátört az em
berek szivére s nem engedte eddig 
helyrehozni a tévedéseket és ki 
kell küszöbölni a békét gátló, az 
igazi béke eljövetelét akadályozó 
hibákat. A humanitás, az Ember
szeretet alvó szikráját lángra kell 
lobbantam', tmgy a nagy tűz mel
lett felmelegedjenek a szivek és 
megteremtődjék a népek boldog
ságát adó szent Béke, mert csak 
a Szeretet hozhatja meg a Békét.

Az uj betegsegélyzői rendelet.
Fontos tudnivalók a betegségi, rok
kantsági és aggkori biztosításra vo
natkozó eddigi törvények megváltoz

tatásáról.

a maguk
által is számtalanszor elismert té
vedéseket

ahoz me
reven ragaszkodjanak és egész te
vékenységük ennek a célnak a 
szolgálatában is merült ki.

A jr bb belátás nehezen tud győ
zedelmeskedni, a Szeretet, az Em
berszeretet nehezen tud a Gyűlölet 
fölé emelkedni, hegy a népek lel
kében elültesse és kinyilassza a 
Béke gyönyörűséges virágát és 
beadhassa a nagybeteg emberiség
nek a megújhodást, gyógyulást 
hozó csodaorvosságot.

Amilyen letarolt a kert, a mező, 
az erdő az őszi hervadás után, 
olyan letarolt, kipusztult a folyto
nos nyugtalanságban, békétlen ke
nyérharcban álló, emberszeretetlen- 
ségben sínylődő mai ember lelké
nek egész világa.

Ha
csak felgyulna is a Szeretetnek egy 
kis halvány gyertyakanóca: a meg
gyötört lélek dideregve húzódna 
feléje.

a z  E m b e r s z e r e te tn e k

Az 1934. évi junius hó 15. napján 
kelt 112/1934. sz., a törvények és ren
deletek gyűjteményében 1934. évi junius 
hó 25. napján kiadott 50. sz. füzetében 
közzétett kivételes kormányrendelet a 
betegségi, rokkantsági és aggkori biz
tosításra vonatkozó eddigi törvényeket 
1934 évi julius hó 1-sö napjától kezdő
dő hatállyal lényegesen megváltoztatta.

Röviden közzétesszük azokat az uj 
! rendelkezéseket, amelyekről mindazok

nak, kiket ezen uj rendelet közvetlenül 
érint, feltétlenül tudniok keli.

1) A rendelet 12. § 5. bekezdése ér
telmében a készpénzjárandóságok sze
rint megállapítandó bérosztályt termé
szetbeni járandóságok általában csak 3 
osztállyal, de a szegődtnényes alkalma
zottaknál csak két osztállyal, a háztar
tásbeli női segéderőknél, a gazdasági 
cselédeknél és az inasoknál pedig csak 
egy osztállyal emelhetik.

A rendelet a gazdasági cselédek fo
galmát akként határozza meg, hogy csak 
azokat tekinti gazdasági cselédeknek, 
akik legalább egy havi időtartamra let
tek alacsonyabb rendű mezőgazdasági 
vagy erdészeti munkák elvégzésére fel
fogadva és a munkálatok tartama alatt a 
munkaadóval közös háztartásban élnek.

2) A bejelentési és kijeientési kötele
zettségi t a rendelet egy nappal megrö 
viditette. Hat nap ugyan most is a be
jelentés és kijelentés megtételére ren
delkezésre álló határidő, de ebbe a ha
táridőbe a munkába lépés, valamint a 
munkából való kilépés napja is beszá
mítandó. (17. §.)

3) A megbetegedés illetve munkakép
telenség esetére járó táppénz kiszolgál
tatásának idejét a rendelet egy nappal 
szintén megrövidítette. Eddig a megbe
tegedés, illetve munkaképtelenség 3-ik 
napjától volt a tagnak táppénzre igénye, 
mig az uj rendelkezés szerint folyó évi 
julius hó 1 tői kezdődően már csak a 
megbetegedés, illetve munkaképtelenség 
bekövetkeztétől számított 4-ik naptól 
kezdve jár napi táppénz. Ha felgyógyu
lás vasárnapra esik, ezen napra táppénz 
már nem jár. (95. §. I. rész 2. p.)

4) A táppénz nagysága általában 
megmaradt a régi törvények által meg
állapított mérvben, azonban azok a 
betegsegélyzők, amelyek az átlagos napi 
kereset 4 8°/o'Hál magasabb járulékokat 
szednek, a munkaképtelenség első 14 
napjára a 95 a) § bán megállapított 
alacsonyabb táppénzt fizetik. A kü
lönbséget, amelyet f. évi julius 1-től a 
helybeli betegsegélyző is fizet, az alábbi
táblázat tünteti fel :

Napi táppénz:
Béroszt. 14 napig 14 napon túl Különbözet

1. 2.50 2.70 0.20
2. 4.— 5.— 1.—
3. 6.— 7.50 1 50
4. 8.— 10.— 2.—
5. 10.— 13.— 3 —
6. 12.— 1 6 .- 4 —
7. 13.50 1 8 .- 4.50
8. 15.— 20.— 5.—
9. 16.50 2 2 .- 5.50

10. 18.— 24.— 6.—
5. Á régi törvény alapján a rokkant

sági és aggkori biztosítás hetenkint volt 
fizetendő. A kormányrendelet 158. §-a 
szerint julius 1-től kezdve ezen járulék 
szintén napokra fizetendők. A rokkant
sági és aggkori biztosítási bérosztályok 
megmaradtak egyébként a régi törvé
nyek által megállapított mérvben.

Az uj rendelet 12. §-a szerint tehát 
ha egy alkalmazott a hét 6 napján dol
gozott, csak 6 nap után fizetendő be a 
járulék, de ha a hét 7 napján dolgozott, 
akkor bérosztályba való sorozása úgy 
történik, hogy egész heti keresete hattal 
osztandó és az igy nyert összeg képezi 
a bérosztály megállapításának és a já
rulék kiszabásának alapját.

A m e z ő g a z d a s á g g a l fo g la lk o zó k ra  kü  
lön leges u j ren delkezések  vannak.

Le kell írni a régi és behajt- 
hatlan adótartozásokat.

A gazdasági élet megújhodásának el
ső és legbiztosabb etappja lenne az 

adótartozások rendezése.
Régen hangoztatott kívánsága a 

köztársaság kisembereinek, hogy a 
pénzügyi hatóságok Írják ie a régi 
és amúgy is behajthatatlan adó
hátralékot.

Eltekintve ugyanis attól, hogy a 
régi adóhátrálékok adminisztrálása 
sok költséget emészt fel, de semmi 
hasznot sem hoz. Sőt még inkább 
megakadályozza az uj adótételek 
behajtását is. Az az adófizető, aki 
elszegényedett, lerongyolódott, ha 
régi adótartozását követelik rajta, 
csak természetes, hogy uj adójával 
is hátrálékban marad, ami aztán 
megint meggyűlik és folytonos ár
verések folytán végül mégis csak 
tönkreteszi az egzisztenciát.

Ha a régi adókat leírnák, nem 
igen lenne adóalany, aki el ne kö
vetné a legelképzelhetetlenebb erő
feszítést is, hogy adótartozása ne 
legyen.

Kétségtelen, hogy a régi adó- 
hátrálékokban a hiba kétoldalú. Az 
egyik az, hogy az adómorál hiány
zott azoknál, akik hátralékukat

felgyűlni hagyták, a másik pedig 
az, hogy a kivető hatóságok egy
szerre vetették ki az adókat visz- 
szamenőleg hat esztendőre és már 
akkor a konjunktúra múlása idején 
is erősen lehúzták az adóprésnek 
a rudját, amikor az egyes tételeket 
kiszabták.

Minden valamire való ember, 
aki nemzetgazdasági kérdésekkel 
foglalkozik, tudja, hogy az állan
dóan kimutatott és nyilvántartott 
adóhátralékok csak holt számok, 
amiből nem lesz állambevétel soha. 
Mire való akkor a nyilvántartással 
és behajtással járó rengeteg munka 
és kiadás, mire való a tönkrement 
egzisztenciák vegzálása, ha abból 
praktikus haszna senkinek sincs, 
de nagy kára az egész nemzet- 
gazdaságnak.

Egy a segítés módja csak, még 
pedig az, hogy a pénzügyi hivata
lok a régi hátrálékokat Írják le és 
minden rendelkezésre álló eszköz
zel arra törekedjenek, hogy a le
írás dátumától kezdve senki se ma
radhasson hátrálékban. S ha az 
adóvallomásokat a pénzügyi hiva
talok tudomásul veszik, ha a ki- 
vető-bizottságok munkája lelkiis
meretes lesz, akkor meg is fog 
szűnni az adóhátralék.

Legfőbb ideje volna ezen kérdés 
mielőbbi végleges megoldásának, 
mert csak ezen az alapon volna 
lehetséges a reális munka és a 
polgárság munka és vállalkozó ked
vének fokozása. Erre pedig a mai 
pénztelen világban éppen úgy szük
sége van az egyesnek, mint az 
államnak is.

A legfelsőbb közigazgatási bíróság 
döntése szerint az utlevéi kiállítását 
vagy meghosszabbítását csak meg- 

nknlt esetben lehet megtagadni.
Még 1931. évben történt, hogy 

B. G. plébános a komáromi járási 
hivatalhoz beküldte útlevelét meg
hosszabbítás végett. A hivatal a 
kérelemnek nem tett eleget az 1928 
évi 25. sz. törvény 7. §. d. 1 pontja 
alapján, amely az állami biztonság 
fontos érdekeinek veszélyeztetésé
nek okaira vonatkozik. A határo
zatot az országos hivatal is jóvá
hagyta a nélkül, hogy a folyamo
dónak módot nyújtott volna arra, 
hogy ezzel a váddal szemben vé
dekezhessék. A megpanaszolt ha
tározat tehát lényeges formai hi
bában szenvedett.

A közigazgatási bíróság 10243/31 
számú döntésében megsemmisítette 
a hozott határozatokat és megálla
pítja, hogy a panasz érvelése helyt
álló, mert a megtámadott határo
zatok megokolása semmi konkrét
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tényt nem hoz fel a rendelkezés 
alátámasztására. A folyamodó bün
tetlen előéletű, ellene bűnvádi eljá
rás nem volt folyamatban, tehát a 
hivatkozott törvényszakasz konkrét 
megokolás nélkül nem helytálló és 
egyébként is ilyen ügyben már 
1931. szeptember hó 26-án 13787. 
Boh. A. 9397. szám alatt kimondta 
a legfelső bíróság azt a jogsza
bályt, hogy a közigazgatási ható
ság az útlevél megtagadása esetén 
köteles a határozatban a konkrét 
adatokat felsorolni, amelyek alap
ján a megtagadás álláspontjára he
lyezkedik,

Mivel igy a panaszosnak egy
általában lehetetlenné tette a véde
kezést, a megtámadott határozat 
lényeges formai hibában szenved, 
ezért azt hatálytalanítja a legfelső 
közigazgatási biróság.

A döntésben megnyugodhatik 
minden állampolgár, aki arról van 
meggyőződve, hogy az útlevél nem 
kegyelmi aktus, hanem állampol
gári jog. De megnyugodhatik azért 
is minden törvénytisztelő ember a 
legfelső biróság döntésében, mert 
egy nagy elvet mond ki benne, 
a védekezés jogát. Nem lehet tehát 
olyan határozatot hozni, mely meg
okolva nincsen és csak feltételeken 
alapul. A megtámadott polgárnak 
szabadságjogait korlátlanul védeni: 
ez a jól értelmezett demokratikus 
álláspont.

Egy csendes jubileum.
A Grosinger Miksa divatáruház 40 

éves.
A Ma lehangolt életéhez alkalmazko

dó szerény csendben, minden nagyobb 
zaj és lárma nélkül jubileumi stációhoz 
ért Rimaszombat és messze vidékének 
legnagyobb, legszebb kereskedő-cége: 
a Grosinger Miksa divatáruház negyven 
éves lett.

Nem egyszerű, hétköznapján közön
séges esemény ez a mai nehéz gazda
sági viszonyok közepette abban az idő
ben, m ikor világra szóló hirességü

gyári-, ipari-, kereskedelmi vállalatok 
rendülnek meg és minden jó l megala
pozottságuk dacára, egy napról a má
sikra úgyszólván katasztrofális hirtelen
séggel omlanak össze. Fehér hollóként 
ritka ma olyan kereskedői üzlet, amely 
negyven éves fennállással s e nagy idő 
alatt a haladás szellemétől fütött foly
tonos és állandó fejlődéssel s a vásárló 
közönség osztatlan és maradéktalan b i
zalmával dicsekedhetik és éppen ezért 
mi, kezünket a közélet ütőerén tartó 
sajtómunkások e nem mindennapi ese
mény mellett nem vonulhatunk el egy
szerűen csak behunyt szemmel. Nekünk 
meg kell emlékeznünk erről a csendes 
jubileumról s az eseményeket megrög- 
ziíő írásunkkal maradandóvá kell ten
nünk a Grosinger Miksa cég zajtalan 
jubileumi ünnepét.

Negyven évvel ezelőtt, pontosan 1893. 
év december hó elején nyitott üzletet 
Rimaszombatban az Ádám Markusz tu
lajdonát képezett, ma Hizsnyan Béla-féle 
Gömöri-utcai házban Grosinger Miksa, 
egy életkedvvel telitett fiatal kereskedő 
ember, aki Budapesten és Esztergom
ban a legelőkelőbb cégeknél szerzett 
kereskedelmi ismeretekkel jö tt Rima
szombatba s önállósítása előtt itt a 
Landau A. és fia, majd pedig utazói 
minőségben a hírneves F.ngel Adolf cég
nél működött.

Az alacsony, földszintes épületben 
elhelyezett női divatüzlet szerény kere
tek között indult meg bár, mihamar is
mertté és szolidságánál, minőség tekin 
tétében elsőrendű áruinál és teljes meg
bízhatóságánál fogva keresetté vált, úgy, 
hogy az üzlethelyiség átalakításával azt 
rövidesen nagyobbitani kellett. Grosinger 
Miksa haladó szellemét és jóizlését iga
zolja, hogy ő volt Rimaszombatban az 
első kereskedő, aki üzlete elé portálét 
építtetett s mert ebben az időben nem 
volt Rimaszombatban kimondott női d i
vat üzlet s mert a divatnak itt ő volt 
a megindítója, ezért a megye úri kö 
zönsége a pesti hírneves Szénássy divat
cég után „K is Szénássy" jeiző névvel 
dekorálta Grosinger M iksát s illetve 
üzletét. 1919 ik évben átköltözött a cég 
a tulajdonát képezett s nagyszerűen át
alakított, a Gömöri- és Koháry-uícák 
sarkán levő, nagyvárosoknak is díszére 
váló jelenlegi üzlethelyiségébe, hol ízlé
sesen diszitett és rendezett kirakatai 
mindig látványosságot képeztek s váró 
sunk és vidéke hölgyközönségére nagy 
vonzerőt gyakorolnak.

Grosinger Miksa városunk és me

gyénk kereskedelmi- és közéletében 
mint városatya és virilista is élénk sze
repet játszott s nejével, Deutsch Szeré
nával együtt, kivel 40 év óta él boldog 
házasságban, társadalmilag is hatható
san tevékenykedtek.

A helybeli volt törvényszék, mint ke
reskedelmi bíróságnál hosszabb ideig 
működött Grosinger Miksa ülnökként, 
a kereskedelmi- és iparkamarának vá
lasztmányi tagja volt s a kereskedelmi 
élet terén szerzett érdemei elismeréséül 
1915-ben kereskedelmi tanácsossággal 
tüntettetett ki.

Üzleti szolidságának iudható be, hogy

a kritikus idő viszontagságait a cég nem 
minden nehézség nélkül, de nagyobb 
megrendülés elkerülésével át tudta élni 
s hogy kereskedelmi életünkben mind
végig vezetőszerepet vitt ez a szelíd 
alapokon dolgozó, előkelő női divatáru
ház : az föltétlenül dicséretet és elisme
rést érdemel.

Ennek az elismerésnek a kifejezője 
akar lenni a közvélemény itteni szó
csövében napvilágot látott ez az irás, 
melynek befejező soraiban a negyven
éves jubileum alkalmából a legjobbakat 
kívánjuk a jubiláns cégnek s érdemes 
tulajdonosának, Grosinger Miksának.

Jogerősen felmentették ifi. Rábely Miklóst.
Nagy feltűnést keltett városunkban 

ifj. Rábely M iklós helybeli tekintélyes 
könyvkereskedőnek folyó évi február hó 
9 én történt letartóztatása. A letartózta
tás egy kémkedés miatt vizsgálati fog
ságban tartott, Ruzsinszky István nevű 
bánrévei voit lakos vallomására történt, 
katonai árulás miatt. Ifj. Rábely M iklós 
a kassai ügyészség fogházába került s 
ügyét első fokon a kerületi biróság 
Móricz-tanácsa tárgyalta folyó évi május 
hó 30-án.

A kerületi biróság felmentő Ítéletet 
hozott azzal az indokolással, hogy a 
feljelentő Ruzsinszky István nem szava
hihető ember. A kerületi biróság egyút
tal elrendelte ifj. Rábely M iklós szabad
lábra helyezését is. A felmentő Ítélet és 
a szabadlábra helyezést elrendelő vég
zés ellen azonban az ügyész felebbezést 
jelentett be. A felsőbíróság a szabad
lábra helyezés ellen benyújtott ügyészi 
feiebbezésnek helyt adott s igy Rábely 
fogva maradt a telsőbirósági tárgyalá
sig, mely folyó hó 17-én tartatott meg 
a kassai felsőbíróság Polacsek-tanácsa 
előtt.

A felsőbíróság szintén zárt tárgyalá
son foglalkozott az üggyel, majd az Íté
letet nyilvánosan hirdette ki.

Szegény ember a nagy írással.
A városháza szociális ügyosztályán 

fordul meg talán a legtöbb ember. Élet
től meghurcolt, szegény, fáradt ember a 
java, kérni jönnek, sohasem adni. Ha 
itt megállunk egy félórára, sorsok mé 
lyére pillanthatunk. Kérvények és írások, 
állampolgárság és illetőség, szegénységi 
bizonyítvány és aggkori segély ... ilyen

A felsőbíróság Ítéletével min
denben helyben hagyta a ke
rületi biróság ítéletét s ifj. 
Rábely M iklóst felmentette a 
kémkedés vádja alól és elren
delte azonnali szabadlábra- 

heiyezését.
A felsőbiróság Ítéletének indokolásá

ban újból kiemelte, hogy a feljelentő 
Ruzsinszky szavahihetetlen ember, aki
nek vallomása különben is annyira in
gadozó, és több helyütt egymásnak el
lentmondó volt, hegy Rábelyt föl kellett 
menteni. Az nem róható Rábely bűnéül, 
hogy Magyarországon járt, mert —  mint 
az indokolás mondja —  ha valaki autót 
vásárol, ahogyan Rábely tette, akkor 
autóját ki is akarja használni és na
gyobb túrákat akar vele tenni.

Az ügyész nem jelentett be felebbe 
zést s igy az ügy jogerős befejezést 
nyert s ifj. Rábely Miklós még aznap 
Rimaszombatba hazaérkezett, hol őszinte 
szeretettel fogadták családtagjai, barátai 
és ismerősei az ártatlanul meghurcolt 
embert.

A felsőbiróság előtt is ifi. Rábely M ik
lóst D r. T á n c ze r  H u g ó  kassai és Dr. 
B ern á th  G y u la  rimaszombati ügyvédek 
védték.

malmot őröl reggeltől estig négy Író
asztalon a toll.

Öreg, hatvanhárom éves bácsi áll az 
egyik íróasztal előtt és aggkori segélyt 
kér. Persze, nem tudja ilyen pontosan 
kifejezni magát, sokáig tart, áruig el
mondja, mi járatban van, nyelve botla
dozik, gondolatai akadoznak, a legtöbb 
kérdésre nem is tud felelni.

Öreg, szürke p-.mutsvetter lóg rajta

Bodó.
Irta: Kellér Andor.

A könyvem az ablak mélyedésben pi- j 
hent, én meg szórakozottan bifláztam, j 
„Remmius docet Aulum qucque". Néha 
ellankadtam és vágyva bámészkodtam a 
nyitott ablakon ki a Városliget friss- 
szagu tavaszába. A fásban már rugdos
ták a rongy-labdát Matoracék és Kul- 
hanekék. Én meg otthon kínlódtam a 
gyötrelmes memoriterrel.

Az ebédlőasztalnál anyám és két 
nagynéni kézimunkáztak. Marcsa néni 
éppen azt mesélte, micsoda darabot lá
tott a Vígszínházban.

—  Iduskám —  fordult anyámhoz —  
meg keli nézned ... Tanay csodás...

—  Albert m indig fáradt este —  sóhaj
tott anyám, —  nincs kedve színházba 
menni. Nincs szivem nógatni, hogy öl
tözzék. Ezért este m indig itthon mara
dunk.

Most csend ereszkedett a szobára. 
Fontoskodva sétáltam körül a szobám 
és fújtam a praepositiókat.

—  Ante, apud, ad ... ad.
Itt belesültem.
Akkor anyám felvetette jóságos fejét 

a kézimunkáról és kedves mosollyal 
folytatta :

—  Ad, adversus...
—  Igaz, —  emlékeztem már ekkor —  

ad, adversus, circum, circa, citra, cis...
Később illedelmesen meghajoltam és 

átvonultam a gyermekszobába. Az ajtót 
—  úgy emlékszem : véletlenül nyitva 
hagytam.

—  Iduska, —  kérdezte benn az ebéd
lőben Irén néni —  honnan tudod te a 
latin szöveget ? Hiszen felsőbb leány-ba 
já rtá l...

Anyám nem nézett fel a készülő asz
talterítőről.

—  Bodó tanított rá —  válaszolt hal
kan.

—  Hja úgy, Bodó...

—  Igen, ő akkoriban fejébe vette, hogy 
műveli menyasszonyát. Megígértem, hogy

j megcsókolom, amint tudok ia tinu l... 
Sohasem tanultam meg latinul és soha
sem csókoltam meg...

—  Pedig szeretted —  vágta ki, mint 
valami szentenciát, Aáarcsa néni.

Több szó akkor erről nem esett.
Még azon a héten Gyuszi, a nagy

bátyám lábsérüléssel tért haza Galíciá
ból. Emlékszem, paprikáscsirke volt a 
vacsora, a galuska bő lében úszott. 
Gyuszi egyhangúan és fáradhatatlanul 
öntötte a harctéri eseményeket. Hirtelen 
anyámhoz fo rd u lt:

—  Hja, igaz ... Bodó már őrnagy ... A 
németektől megkapta a vaskeresztet. 
Igazi hős...

A galuska a torkomon akadt és a 
krémesiepényhez, bár már reggel óta 
csiklandozta 2 z Ínyemet, hozzá sem 
nyúltam.

Szorongatott ez a Bodó ügy. Gyakran 
sírtam ok nélkül. Anyámat nem mertem 
kérdezgetni. Egyszer aztán Irén nénihez 
fordultam és kerlelés nélkül, de alapo
san közömbösitett hangon, megkérdez
tem :

—  Tessék mondani ... Tulajdonképen, 
ki az a Bodó?

Irén néni egész könnyedén fe le lt :
—  Katonatiszt... Am ikor még édes

anyád kislány volt, udvarolt neki.
—  És anyám nem ment férjhez hozzá?
—  Nem.
—  Nem szerette?
Irén néni mosolygott.
—  S ő t... Azt hiszem, igen ... De nagy

apád nem adta hozzá, mert nem volt 
kauciója.

Ez a magyarázat nem elégített ki.
—  És apám? Ö mit szóit az egész 

hez ?
—  Te csacsi ! —  Irén néni elmoso

lyodott és markolt bele tréfásan az 
üstökűmbe —  Apád csak később is
merte meg anyádat.

Égetett a kíváncsiság. Éjszaka felkö- 
nyököitem a párnán, belebámészkodtam 
a sötétbe. M iért nem adott kauciót a 
nagyapám Bodó hadnagynak ? Hiszen 
nagyapámnak volt pénze, anyám hozo
mánnyal ment férjhez. Hányszor hallot
tam, hogy nagyapa a szűk tanítói fize
tésből is tudott takarékoskodni. Talán 
nem szerette a hadnagyot, bizalmatlan 
volt iránta, nem rneríe gondjaira bizni 
anyámat. Abban az időben hallottam 
ezt a fogaimat: cifra nyomorúság... Ahá, 
jöttem rá a titok nyitjára, a cifra nyo
morúságtól féltette anyámat nagyapám, 
Ha anyám férjhez megy Bodó hadnagy
hoz, akkor ... Elborultan gondoltam éjsza 
kánként apámra, aki a harmadik szobá
ban aludt. Apám ... M indig gyöngéd és 
jóságos volt. Soha sem ütött meg. Arany
láncán hordta a bubigailéros, bámész- 
szemü fényképemet. Engem igy h iv o tt: 
„a nagyfiam". Büszke volt rám, a la tin
tudásomra ő a kiskereskedő, aki soha 
nem járt gimnáziumba és a fiában 
akarta kiélni minden becsvágyát. Kivel 
büszkélkedne apám vasárnap délelőtt, 
amikor kivisz minket a városligeti tó
hoz, morzsát szórni a halaknak... M ilyen 
szépek a vasárnap délelőtlök... Félegy- 
kor indulunk haza, ebédhez ülünk, rán
tott csirkét kapunk és krémeslepényt...

Apróságokból, félszavakból, emléke
zésfoszlányokból lassan megvilágosodott 
előttem a Bodó ügy. Bodó hadnagy sze
relmes volt édesanyámba, éjjeli zenék
kel, csokrokkal, préselt virágokkal hó
dolt annakidején a kilencvenes évek 
szokásai szerint. Egy vasárnap délelőtt 
tisztelgett nagyapámnál és összeütöu 
sarkantyúkkal megkérte lánya kezét.

Kosarat kapott.
A kaució miatr.
De ő volt az, aki hosszú időkre elra

bolta anyánk álmait.
Egyszer a könyvek között turkálva, 

barnabőrbe kötött, csattos könyvet ta
láltam. Heine-versek. Mindig szerettem

a finomtapintásu, selymesérintésü könyv
lapokat. Ézek ilyenek voltak. Kedvtelve 
lapozgattam a verseskötetben. Voitak 
versek, amelyeknek sorait energikus 
kézzel aláhúzták piros tintával.

Am ikor anyám megpillantotta a csat
tos könyvet a kezemben, rosszalóan 
csóválta a fe jé t:

—  Nem való neked ez a könyv ... 
Ábrándozó kislányok olvassák az ilyes
mit. Tedd vissza a szekrénybe.

Ez volt az egyetlen eset, hogy anyám 
könyvet kiparancsolt a kezemből.

*
A minap társaságban voltam.
Kelletlenül indultam el. Előre retteg

tem attól, hogy hány új emberrel kell 
majd megismerkednem.

Valóban ... A bemutatkozás fárasztó 
és banális formaságaitól sokat szenved
tem.

A többi között megismertem egy ma
gas, vállas, őszülő halántékú urat is. 
Am ikor bemutatkoztam, látható érdeklő
déssel csillant fel a szeme. Megismétel
tette a nevemet. Majd csendesen így 
szólt:

—  Bodó, nyugalmazott alezredes va
gyok.

Láthatóan örült, hogy megismerhetett. 
Rögtön tudta, kinek vagyok a fia. Für
készően nézett végig, veregette a vállá
mát és kérdezősködött.

—  Mondd, fiam ,—  mosolygott később 
rám, —  megvan még anyádnak az a 
barnacsattos Heine-je ? Ahogy eddigi 
pályádat hírből hmerem, könyvmoly 
vagy. Bizonyára gyakran turkáltál köny
vei közölt. Nem emlékszel arra a ver 
se-könyvre?

Várakozva leste a válaszomat. CDtze 
vont szemöldökkel, ráncolt homlokkal 
mímeltem az emlékezést.

—  Barnabőrkötés? Hm ... Nem emlék
szem ... Egyáltalán. Csattos könyvet so
ha nem találtam a könyveink között. 
Nem ,.. nem emlékszem ...
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posztóval foltozva. Vájjon ki viselhet 
gondot az öregre? Mert felesége nin
csen már neki. Nem is tudja pontosan, 
mikor halt meg. Általában keveset tud
önmagáról,

Minden kérdés külön probléma neki, 
nehéz, fogas feladat, amelyre legtöbb
ször nem sikerül a jó felelet. Már a 
nevénél is baj van, nem lehet pontosan 
érteni, ahogy kie jti. Születési dátuma 
meg éppen nincs neki.

—  M ikor született?
H á t... —  gondolkozik egy kicsit —  

pünkösd előtt két héttel.
De sok pünkösd van, melyik pün

kösdkor ?
Tudja Isten ...V an  pünkösd má

jusban is, júniusban is. Az enyém talán 
májusban volt.

—  Hány éves?
Lehetek úgy hatvanöt-hatvanhat. 

Talán több is. Vagy kevesebb. Már nem
emiékszek...

—  M ikor esküdtek meg? Törvénye
sen voltak-e házasok a feleségével?

—  Mindszentkor esküdtünk.
—  Mióta van itt?
—  A nagy viz óta...
Persze, a feleletek nem követik olyan 

gyorsan a kérdést, ahogy az itt olvas
ható. A bácsi nyög, a kalapját forgatja, 
erőseri gondolkodik. Kis, töpörödött em
berke. Katona nem volt. Az apja nevét 
nem tudja. Azt se tudja, hová való az 
apja, —  ha pedig a maga esküvőjére 
nem emlékszik, hogyan emlékezhetik az 
apjáéra? Elcsodálkozik, amikor tőle ilyet 
kérdeznek. Testvéreiről se sokat tud. 
Volt valahol egy bátyja, talán meghalt.

A hivatalos kerekek megindultak a 
szegény öreg feje fölött, —  mennyi rub
rikát kell kitölteni, amig a rovatokból 
segély lesz...

Huszonöt pontja van a hivatalos kér
dőívnek, némelyik pontnak alpontja is, 
három-négy darab. Rengeteg időbe te
lik, amig az öreg feleletet ad ezekre a 
pontokra, De a papir, a toll s a hivata
los ember türelmes.

Végül jön a nagy kérdés: hogy hív
ják a nagyapját, hol volt illetékes, mi
vel foglalkozott?

Erre az öreg csak nagyot néz. Nem 
elég, hogy a saját születési éve körül 
bajok voltak, hogy az apjáét elfelejtette, 
most még a nagyapjáéra is kiváncsiak? 
Kis, türelmes m ivolíja csendesen, düny- 
nyögve kifakad :

Ejnye, hát nem elég maguknak,
hogy élek ?...

Aztán megijed, hogy ilyen nagyot 
mondott, pedig mindenki mosolyog s a 
megviselt emberek hivatalos szobájában 
egy pillanatra derű ömlik el.

Engedelmesen hajtja a fejét a tilónak, 
akarom mondani, a tolinak : alá kell 
írni a nevet.

—  Tud irni ?
Gondolkodik a fontos kérdésen.
—  Talán...
Tehát, fel vitézek ! Óvatosan emeli 

föl a tollat, kétszer is végigméri bizal
matlanul, leteszi, újra felveszi, megnyom- 
mintja óvatosan, azután nekifog a kö
rülményes műveletnek. Leir egy betűt, 
kettőt, az „n “ -betünél hosszasabban 
tűnődik, aztán merészen rávág, —  bi
zony az öreg régebb idő óta nem irt 
már, minden betű különös gondot okoz 
neki. Végre meg van a nehéz munka, 
sóhajtva teszi le a tollat. Veszi gyűrött 
kalapját, kimegy. Lassan ballag az ut
cán, előveszi a dohányzacskóját s ag
gódva tömi a szutykos kis pipát. Valaki 
most egy 50 fillérest hullajt a zacskóban, 
:jedten néz föl s úgy nézi a kerek kis pénz
darabot, mintha az égből hullott volna.

Megindultak körülötte a hivatalos ke
rekek, először jöjjön az illetőség, aztán 
a további vizsgálat, vájjon m ikor lesz 
ebből segély?

Nagy, jó, hivatalos uraim, bizony, ad
jatok is neki ! Mert, ha nem is tudja 
apja nevét, nagyapja foglalkozását, ha 
nincs is talán illetékessége sehol : a szi
vekben, a segélyben s a szánandóság- 
ban mindenképen illetékes, Isten és em
ber előtt... (— th y v i—) $

Itt—Ott.
Itt kétségek teremnek 
lélek televényben 
s mindig sötétebb 
napot hoz a hajnal;
Ott az előrenézésben 
meredtek a szemek, 
célokért futnak 
lázas életszomjjal.

Itt megnemértés hangja 
zúg az embererdőn, 
fejeket őszitő, 
sivárabb az élet;
Ott szelíd szó muzsikál 
testvérszájon, 
ölelésre hajtják 
karokat a szivek.

FR IS S  
tenisz-ütők, 
labdák,  húrok
legolcsó bban

KERCSIK-nél.
Dr. Kabina József ju lius 15— 31-ig 

szabadságon van. Megszokott rendelését 
augusztus 1-én kezdi meg.

Pályadíjnyertes munka. A Munkás- 
szinpad drámai pályázatán Szokolay 
János itteni betegsegélyző intézeti tiszt
viselő „A lázadó “ cimű egy felvonásos 
drámájával dijat nyert. A pályadíjnyertes 
szerző darabját közelebb fogja a Mun- 
kásszinpad bemutatni.

Külföldi tanulmányutak. A Reformá
tus Egyház és Iskola Ír ja : Skót bará
taink jóindulata folytán két ifjú  s.-lel- 
késznek lesz alkalma a jövő isk. évben 
külföldi tanulmányútra menni. K o v á c s  

J ó z s e f  és B a tta  P á l, akik tanulmányaikat 
a losonci teol. szemináriumban befejez
ték és a s leikészi szolgálatra kibocsát
tattak, Edinburghban fogják tudásukat 
gyarapítani. Az előbbi a Church of Scot- 
land az utóbbi a Free Church of Scol- 
landtól nyert stipendiumot. M indkettő
jüknek szerencsés utat és jó munkát 
kívánunk.

Megnyugtató kijelentés. Sokan kér
dezősködnek, hogy mi lesz a temetői 
kútta l?  Illetékes helyről, a város birá- 
jától nyert értesülés alapján közölhet
jük, hogy a temetői kút készítését foly
tatják és be is akarják végezni.

A kassai színészek staggione társa
sága nagysikerű turnéjáról hazatérőben 
július 25 én, szerdán este fél 9 órai kez
dettel s teljesen új darabok bemutatásá
val városunkban, a Tátra színháztermé
ben előadást tart. Az előadás iránt nagy 
az érdeklődés s reméljük, hogy most is 
telt ház fog gyönyörködni a lelkes szi- 
nészgárda előadói művészetében.

Kirándulás a tresztyei menházhoz. 
A Tresztye-tetőn folyó menházépitkezé- 
sek megtekintésére julius 22 én (vasár
nap) társaskirándulást rendez a Karpa- 
thenverein. Indulás a hajnali 5 óra 33 
perces vonattal. Vendégeket is szívesen 
látnak.

Hónapos vásár Rimaszombatban.
Rimaszombatban a legközelebbi hóna
pos vásár szerdán, folyó julius hó 25-én 
lesz megtartva, amelyre mindenféle hasz
nos állat felhajtható.

A rimaszombati egyéves magyar 
gazdasági iskolán október 1-től uj is
kolai tanév kezdődik, amelyik 1935. jú 
lius 31-ig tart. Elméleti s gyakorlati ok
tatást nyújt gazdák fiainak. Szegénysorsu 
tanulók ösztöndíjban részesülnek. A ta
nulónak legalább 15 évesnek s legalább 
elemi iskolai végzettséggel kell bírnia. 
A beiratás már megkezdődött s tart az 
iskolai év megkezdéséig. Beiratási díj 
az egész évre 50 Ke. Lakás és étkezés 
az iskola internátusában kapható havi 
150 koronáért. A tanulók iskolán kivül 
is lakhatnak avagy vonaton is bejárhat
nak. Beiratkozásokat személyesen avagy 
posta útján is lehet eszközölni az iskola 
igazgatóságánál. Beiratáshoz szükséges 
az utolsó iskolai bizonyítvány, kereszt- 
levél s a beiratási dij lefizetése. Köze-

A jövő iskolai évtől kezdve a 
sz. Vincéről nevezett Irgalmas 
Nővérek vezetése alatt álló

Széman- intézetben
internátus nyilik leányok számára.
Ugyanezen intézetben állandó szlovák, 
német és angol nyelvórák tartatnak. 
Bővebb felvilágosítást nyújt a nevezett 

Intézet Vezetősége.
lebbi információkkal szívesen szolgál az 
iskolai igazgatósága.

A villanyáram hullámzása, a villany
fény pislogó vibrálása miatt érkezett 
újabban ismét panasz hozzánk, miért 
is felhívjuk a helybeli üzem vezetőségét 
a panaszolt baj megszüntetése iránti 
sürgős intézkedéstételre.

Pósa Lajos szoboralapzatára utóbb 
a következő adományok érkeztek : Ri
maszombat városa 100, Báthory Andor 
reálgimn. tanár (másod Ízben) 20, Rima- 
szombati Polgárikör 100, Dr. Zehery 
István ref. egyházmegyei gondnok 20, 
Rozsnyói művelődési egyesület 50, Var
ga Imre ref. lelkész gyűjtő ivén 40, 
Farkas Ábrahám földbirtokos Bodolló 
100, Dr. Csák Géza ügyvéd Feled 50 
korona. —  Hálás köszönettel adózunk 
ez utón is a szives adakozóknak, hogy 
a nemes és nekünk Gömörieknek lel
kűnkhöz forrott gyermekköltő Pósa La
jos szoboralapzatának létrehozásában 
segítségünkre jönni szívesek voltak, de 
azoknak is tolmácsoljuk mély hálánkat, 
kik megjelenésükkel ünnepélyünk fényét 
emelték és elfáradtak hozzánk, hogy ta
núi legyenek egyszerű bár, de igaz sze
retetünk és kegyeletünk megnyilvánulá
sának falunk szülötte, a nagy gyermek
költő soha el nem múló emlékével 
szemben. —  Mély tiszteletünket fejezzük 
ki az összes ünnepi követek, közöttük 
Rimaszombat városa, a Magyar Tár
sadalmi Egyesületek Szövetsége, Kér. 
Szocialista Párt és az Áll. Reálgimná
zium küldöttségeinek lelkes hangú be
szédeikért úgyszintén koszorúikért is. 
Amidőn még egyszer hálás köszönetün- 
ket küldjük a mélyen tisztelt adakozók
nak és résztvevőknek, szivünk mélyéből 
kívánjuk, hogy a radnóti ünnep emléke 
sokáig éljen a lelkekben és még több 
ilyen nemes és szent ügynek áldozni 
kész sziveket szerezhessenek a jövőben 
is. —  A szoborbizottság nevében hálás 
tisztelettel : B oáon  L a jo s  tanító.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik felejthetetlen fele

ségem, illetve drága, jó édes anyánk 
temetésén megjelentek, vagy részvé
tüket egyébként kifejezték, ezúton 
mondunk szívből fakadó, őszinte, hálás 
köszönetét.

Rimaszombat, julius hó 20
Róth Géza és gyermekei.

A gyümölcs piaci árának hatósági 
megállapítását kérjük, mert lehetetlen 
állapot az, hogy amikor Isten jóvoltából 
rég nem látott bő gyümölcstermés van 
mindenfelé s nálunk is a gyümölcsfák 
gallyai a termés súlya alatt töredeznek, 
a pénz vásárlóereje pedig erősen foko
zódott, ugyanakkor a barack kilója 5— 6 
korona s a többi gyümölcsár is erősen 
kitartott, túlmagas legyen.

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

Menetdijkedvezmény autóbuszokra.
A vasutügyi minisztérium elhatározta, 
hogy a nyári menetrend bevezetésével 
az évi és félévi bérletjegy tulajdonosok
nak az állami autóbusz vonalain 25 szá
zalékkos menetdijkedvezményt engedé
lyez. Ezen kedvezmény egyelőre próba
kép lesz bevezetve és az év végéig ér
vényes. További 33 százalékos kedvez
ményt óhajt a vasutügyi minisztérium az 
állami autóbusz vonalain bevezetni a ke
reskedelmi utazók részére.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap augusztus 4-5-én 
a világhírű olasz filmcsoda, amely a vi
lágvárosokban sok millió embert teljesen 
meghódított. Grandiózus filmremek, nagy 
olasz repülőfilm, amely Budapesten a kö
zönség és sajtó egyhangú elragadtatását 
vívta ki és Bécsben, Párisban, Prágában, 
Londonban, New-Yorkban hónapokig ment 
ez a film nagy siker mellett. — Megnyitó 
előadásul igen nagy meglepetést okozunk 
ezzel a filmmel. — Az olasz táj minden 
szépsége és lángoló pompája, 3000 re

pülőgép csodálatos légi bravúrja :

ÉGI HADSEREG
IArmata Azura, Alfredo Moretti, Germana 

Paulieri, Léda Glória.

Fokozottabb védelem a jogtalan
iparűzések ellen. A kereskedelmi mi
nisztériumból leirat érkezett az iparka
mara utján, mely arra szóllitja föl az 
ipartársulatokat, hogy a leghatékonyab
ban legyenek segítségére az elsőfokú 
politkai hatóságoknak a jogtalan ipa
rűzők elleni eljárásoknál. A járási főnö
köket ugyanis szintén utasították, hogy 
ad personam a jogosulatlan iparűzés 
üldözésére a legnagyobb gondot fordít
sák. Most már csak az ipartársulatokon 
a sor, hogy a pontos adatszolgáltatás
sal és mindenben a felső hatóságok ke
zére játszva előmozdítsák, hogy ilyen 
esetekben minél gyorsabban és hatéko
nyabban. intézkedhessenek és szükség 
esetén a jogtalan iparűzőket súlyosan 
megbírságolhassák.

„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.

Mennyit kaptak a szlovenszkói vá
rosok a munkakölcsönbői. A szlovensz
kói önkormányzati testületek a munka
kölcsönbői invesztíciókra 24,242,500 ko
ronát kaptak, ami a Szlovenszkóra eső 
összegnek egyötödét képezi. —  A szlo
venszkói városok a munkakölcsönbői a 
következő összegekkel részesedtek : Po
zsony 4,500.000. Eperjes 2,400.000, Kas
sa 2,260.000, Pöstyén 2,100.000, Turóc- 
szentmárton 1,800.000, Poprád 1,400.000, 
Nagyszombat 1,060.000, N agy-M ihály
1.000. 000, Losoncz 801.000, Homonna
800.000, Nyitra 774.000, Zsolna 700.000, 
Bánovce 600.000, Nagy-Bitse 593.000, 
Alsó-Kubin 550.000, Csacza 559,000, 
Igló 500.000, Aranyosmarót 400,000, Zó
lyom 300000, Párkány 300.000, Beszter- 
czebánya 300.000, Rózsahegy 500.000, 
Breznó 209.000 koronát. Amint látható, 
Rimaszombat egyáltalában nem szerepel 
a névsorban, holott a Rimaszabályozás 
és a gimnázium épületének kibővítése 
valóban a sürgős közmunkák közé tar
tozna.

Halálozás. Lapzárta után vesszük a 
szomorú hírt, hogy B en yo  B élán é  szül. 
Petróczy Terézia, néhai Benyó Béla r i
maszombati volt tekintélyes vaskeres
kedő özvegye 78 éves korában pénte
ken, julius 19-én, délután elhalálozott. 
Holttestét vasárnap délután 5 órakor 
temetik.

A kassai felsőbíróság felemelte a 
házasságszédelgő volt rozsnyói járási 
hivatalnok büntetését. Laurinc János 
36 éves telgárti születésű, csalások és 
sikkasztások miatt állásából elbocsájtott 
volt rozsnyói járási hivatalnok bűnügyé
ben most hozott másodfokú Ítéletet a 
kassai felsőbíróság és a rimaszombati 
kerüleli bíróság által kiszabott hat hó
nap és 14 napi fogházbüntetést másfél
évi fogházra emelte fel. Laurinc ügyei
vel sűrűn foglalkoztak az utóbbi időben 
a lapok, különösen, amikor a jóhang- 
zásu „Stabilista" nevű szövetkezet fel- 
hajtói minőségében elkövetett csalásait 
leplezték le, olcsó építkezési kölcsönök

a világ 1
Ha nincs étvágya, a nyelve sem tiszta, 
néhány korty IGMÁNDI étvágyát meghozza. ♦ Az IGMÁNDI gyógyvíz, soh’ sem hagyja cserben, 

kitűnő hatása mindig gyors és enyhe.
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ígérgetésével ugyanis Komáromtól-Eper
jesig végigsarcolta az egész terepet, pár 
száz koronás előlegeket felszedve a hi
székeny áldozatoktól, akik közül termé
szetesen senki sem kapott egy fillé r 
kölcsönt sem. Ezekért a csalásokért 8 
hónapi börtönt kapott Laurinc, csupán 
azért ily keveset, mert az áldozatok 
többsége, a költséges bírósági eljárástól 
félve, egyáltalában nem tett feljelentést 
a szédelgő ellen. —  A csalásokért már 
többszörösen büntetett volt járási hiva
talnok a múlt nyár folyamán Kassáról 
Rozsnyóra utazott egy hónapos fogház- 
büntetésének letöltése céljából s útköz
ben összeismeikedetí Göndör Anna 
szepsii hajadonnal, kinek mint a rozs- 
nyói járási hivatal tisztviselője mutat 
kozott be. A fiatal leány örömmel fo
gadta a szimpatikus hivatalnok udvar
lását és anyja is szívesen beleegyezett 
a tervbe vett házasságba, mert Laurinc 
állandóan egy hatvanezer koronás betét
könyvecskét mutogatott előttük, s a jó
módú köztisztviselőt ilyenformán az 
anyós tárt karokkal fogadta, napokon 
át íraktálta, sőt apró kölcsönökkel is 
kisegítette. A vőlegény sürü autóuíakat 
tett a környékre, fizetni azonban elfe
lejtett, a taxis mégis bizalommal hite
lezte a közei 1000 koronás viteldijat, 
mert a betétkönyves járási tisztviselő
ben feltétlenül megbízott. Egyik szép 
napon a vőlegény megszöktette meny
asszonyát Nagyszlabosra, ahol néhány 
napig tejben-vajban fürösztötte s m ikor 
megelégelte a nászutat, a becsapott 
leányt beszállította a rozsnyói kórházba, 
ő maga pedig, mint aki a dolgát jól 
elvégezte, bevonult a rozsnyói járásbíró
ság fogházába, egyhónapos büntetését 
leülni. Csak ekkor derült ki, hogy a 
szélhámosnak már régen semmi köze a 
járási hivatalhoz és a hatvanezres betét
könyvből is csak 100 korona igaz, a 
többit Laurinc ur sajátkezüleg irta hoz
zá az „alaptőkéhez", hogy azzal széde- 
leghessen. Természetesen az is kisült, 
hogy nős ember s felesége éppen csa
lásai miatt válópert ind ító it ellene. —  
A mozgalmas életű volt járási tisztvi
selő az elsőfokú bíróság tárgyalásán 
töredelmesen bevallotta bűneit, azzal 
mentegetőzött azonban, hogy az okozott 
kárt szándékában volt megtéríteni s vá
lóperének befejeztével menyasszonyát 
elvenni, közbejött letartóztatása miatt 
azonban nem maradt ideje szándékának ; 
valóra váltására. A hat hő és tizennégy 
napi börtönbüntetésre vonatkozó Ítélet 
ellen Laurinc felebbezést jelentett be s 
most, hogy a felsőbíróság Ítéletét k ih ir
dették előtte, ugyancsak felebbezéssel 
élt. —  Az országosan ismert csaló ügyé
ben ezek szerint a legfelső bíróság fog
ja az utolsó szót kimondani.

Arcok a nyilvánosság előtt.
Göthe is foglalkozott, mint korában 

mindenki, az arckutatás tudományával, 
amelynek lényege az volt, hogy bizo
nyos szabályok szerint meg lehet álla
pítani az arc vonásaiból, az orr és az 
áll arányosságából vagy aránytalansá
gából a jellemet. Az ajak husossága, 
vastagsága vagy keskenysége is fe lvilá
gosítás volt a lélek titkaira. A múlt szá
zad elején Lavater tanításai nyomán 
egész komoly stúdiumok foglalkoztak az 
arckutatással, legalább annyi embert 
izgattak az arc megismerésének kérdé
sei, mint ahányan ma grafológiával fog
lalkoznak és meglehet, hogy nagyon 
sok igazság volt azokban a megállapí
tásokban, amelyeket ezek a kutatók ta
láltak.

Ma, amikor a hírességeket nem raj 
zokból és festményekből ismerjük, ame
lyekben a művész akarata és meglátása 
szerint elváltozik egy-egy karakteriszti
kus vonás és egész más jellegzetességet 
kaphat az arc, hanem hűséges, kímélet
len, alig leplező fotográfiák állnak a 
rendelkezésünkre, érdekes volna végig
nézni a hírességek galériáját Megke
resni az arcból a lelket és megtalálni az 
arc jellegzetességeiben a karaktert. Ér
demes volna kutatni azt, hogy mit je
lent Hitlernek különös pemzli-bajusza, 
amelyről a rossz tréfacsinálók azt mond
ják, hogy a régi időkre való emlékezés. 
A bajusz változtatható, tetszés szerint 
formálható és van valami oka annak, 
ha valaki ilyen feltűnő egyéniséget mu
tató és mimeiő bajuszformát talál ki. 
Száz évvel ezelőtt az arckutatás tudó

sai azt mondották volna, hogy ez az 
ember akaratos és a feltűnést keresi. 
Valószínű, hogy ezek lettek volna a leg
fontosabb jellembeli tulajdonságok, 
amelyeket arcából kiolvasnak, mert ha 
a különös bajusztól eltekintünk, ezen a 
százszor látott aicon nem találunk sem
mit, nem látjuk a vezért, az apostolt, 
akit hívei beteg túlzással már uj Krisz
tusnak akartak kikiáltani.

A másik vezér, Mussolini arca, nem
csak az érzés, hanem az értelem sze
rint is az akaratember lelkét tükrözi 
vissza. Ebben az arcban minden vonás 
szinte megfeszített és az áll vonalaiban 
a régi arckutató szabályok szerint még 
a brutalitást is meg lehet találni, de a 
homlok, az arcközép és az áli arányos
sága valami imponáló és mégbüvölő 
erőt ad az egész arcnak.

Ez az erő nem volt meg Briaud ar
cában. Briand vonásaiban az öregség 
és az eihasznájtság titokzatos jelei sem 
tudták eltakarni az eredeti alapvonáso
kat, a megegyező és mindent valamilyen 
közös nevezőre hozó léleknek jellegze
tességét. Briand arca nem az erős, ha
nem a jó ember arca volt és sokkal 
több jóság látszott vonásaiban, mint a 
másik nagy európai államférfi arcán, 
aki még leginkább hasonlít rá, talán a 
tömött és kissé elhanyagolt bajusz miatt. 
MacDonaldén. MacDonald arca az intel
ligens és jó parasztarc. Ezt valahogyan 
közelebbről magyarázni sem lehet, nem 
is keli. Egyszerűen az az érzése az em
bernek, hogy itt egy nagyon intelligens 
és nagyon jóindulatú paraszt néz vele 
szembe a fényképről.

Parasztarc Staliné is. Egészen bizo
nyos, hogy Síalin nem közönséges in
tellektus, azonban a vonásai annyira 
durvák, hogy semmi intelligencia nincs 
ezen az arcon és a leginkább szembe
tűnő, szinte kiabáló valami alattomos, ami 
a száj vonalaiból és a szemeknek külö
nös elhelyezéséből árad a néző felé. 
Lenin arca egy különös tatárarc, ame
lyen a boltozatos koponyarész imponáló 
erővel trónol, érthetetlen, felfoghatatlan, 
talán azért, mert túlságosan mongol je l
lege van és a ferde szemek mögött a 
különös orrvonalban az ázsiai lelket 
érezzük meg, amelyet nem tudunk fel
fogni. Bizonyos, hogy Lenin, akiben volt 
ázsiai vér, inkább voit ázsiai, mint euró
pai ember és így az arcnak ez a titok
zatos és éríhetetlenségében félelmetes 
hatás egész természetes okokkal magya
rázható meg. Amit nem ismerünk, attól 
félünk.

Ha az utcán megyünk, néha megragad
ja a képzeletünket egy arc, mely nehéz 
sorsokat árui el és ha aztán érdeklődünk 
a különös, ahogy mondani szokás, érde
kes arcú ember felől, akkor megtudjuk, 
hogy nincs semmi érdekes az életében, 
kis nyárspolgár, aki mint valami különös 
díszruhát viseii a jellegzetes, esetleg fé
lelmetes arcot. Ertöl könnyű volna arra 
a következtetésre jutni, hogy az arcok 
még sem mondanak semmit, csakhogy 
nem szabad könnyelmű következtetése
kig eljutni, mert nem szabad elfelejteni 
azt, hegy a legtöbb ember tulajdonké 
pen nem a maga életét éli, nem azt az 
életet, melyet a lelke parancsolna, hanem 
a körülmények, a megszokások és aküi 
sőségek vezetik, úgy hogy tulajdonkép
pen kettős élete van. Egy, amelyet a 
cselekedeteiben látunk és egy, amelyről 
sejtelmesen és megzavaróan az arca 
beszél. Az az élet tükiöződik vissza az 
arcában, amelyet szeretne élni, amelyre 
tulajdonképen a vére és az ösztönei 
hajtják, amelyet azonban nem lehet és 
nem szabad megpróbálnia.

Feltűnő az, hogy milyen sok csúnya 
arc van. Milyen a közönséges, ostoba, 
semmitmondó ábrázat és milyen sok az 
olyan arc, amelyre ezerféle bélyeget 
ütött az élet. Mennyi visszataszító, kel
lemetlen arc szaladgál körül és ha az
után megnézzük a gyermekeket, a 4— 5 
esztendősek arcát, akkor nem tudjuk 
megérteni, hogy változhatik el a nagy 
szobrász, az élet kezén az az üde, ró
zsás anyag, annyira, hogy végül kelle
metlen és kínzó látványosság legyen. 
Szép arc csak egy van: a gyermekarc, 
azért, mert a gyermekarcon még nem 
látszik semmi abból, amit az élet vés 
be az ember vonásaiba. Aki meg akar 
pihenni az élettől, aki el akarja felejteni 
azt a sok csúf arcot, amelyet az élet 
nemcsak a képeslapok hasábjain, hanem 
az uccán is eléje dob, az menjen vala
melyik játszótérre és ott üljön le a gyer

mekek közé, nézze a gyermekarcokat, 
de ne nézze őket sokáig, mert egy játék 
miatt ráül a gyermemekarcokra is a bí
rás vágya, a kapzsiság fájdalma és a 
kielégített felsőbbség érzése, úgy hogy 
már a játszótéren is láthatjuk, hogy mi
ként csúfítja el az embernek Isten képé
re teremtett arcát.

S P  O E T .
F O O T B A L I .

S. K. Slavia Lucsenec—RME 2:0. A
szombat délután megtartott mérkőzésre 
a RME három válogatottja nélkül (T ro j
ka, Háber és Járossy) volt kénytelen ki- 
állani, de igy is megnyerhette volna a 
mérkőzést egy kis szerencsével. —  Le- 
hoczky biró elég gyenge volt.

RPS—SK Banská Bystrica 5:3 (3:2). 
Értékes győzelmet aratott a RPS vasár
nap Besztercebányán. Az S K. Banská 
Bystricát előző nap az S. K. Bratislava 
csak 4:3 ra tudta megverni s igy a RPS 
eredménye annál többre értékelhető. A 
gólokat 2 Kovács II. és 2 Hercsuth rúg 
ták. A RPS bán megint Markos nyújtott 
kiválót.

Meghívó.
A Rimaszombati Polgárikor Sportszak
osztályának football alosztálya julius hó

22-én délelőtt fél 11 órakor tartja

rend k ívü li közgyű lését
a Tátra szálló nagytermében, melyre a 
t. tagokat ezúton is meghívja az

E ln ökség .
Tárgysorozat:

Uj tisztikar választása.
Az alapszabályok értelmében, atneny- 

nyiben a kitűzött időben nem volna az 
határozatképes, egy félórai várakozás 
után, tekintet nélkül a megjelentek szá
mára, a közgyűlés meg lesz tartva.

Rimaszombat, 1934. julius hő.
Brünner Sándor, Bokor Dezső,

főtitkár. ügyv. elnök.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Róbel y  Károl y laptulajdonos.

E gy  üzlethelyiség,
teljes masamód-berendezéssel
Rimaszombat egyik legforgalma- 
;;;;;;;;;;;;; sabb helyén kiadó.

Czim : e lap kiadóhivatalában.

Kemény Dávid
vegytisztító intézete a legszeb
ben fest, mos és vegyileg tisztit.
1S&* L eszá llíto tt árak ! 
Gyűjtőiéi ep Rimaszombat és vidé
ke számára: GÉMES BÉLA cég
nél Rimaszombat Masaryk-tér 19.

Suifam yl-készitm ények.
Összes bel- és külföldi

fotoczikkek a legjutányosabban
beszerezhetők a

BOKOR- drogériában.
Díjtalanul sötét kamara használata.

emeletes ház
szabad kézből eladó. — Cint : meg

tudható e lap kiadóhivatalában.

Gömörmegye egyik nagyobb városában
forgalmas helyen

F Ü S Z E R -Ü Z L E T
berendezéssel és áruval, esetleg anélkül, 
minden elfogadható árért, elköltözés vé
gett, sürgősen eladó. Komoly érdeklődők 
Írjanak „B iz to s  m e g é lh e té s“ jeligére e lap 
kiadóhivatalába.

Kiilönbejáratú bútorozott
utczai szoba

magános ur részére azonnal kiadó

Uzletáthelyezés. wmmmsm
Folyó évi julius hó 1-től üzletemet M asaryk-tér 13. szám alól 
Gömöri-utca 20. szám alá (volt Rábely M.-féle könyvkereskedésbe)

HP*** helyeztem át. *!P1
Kérem a n. b. vásárló közönséget, hogy az eddig irántam tanú

sított bizalmával továbbra is megtisztelni szíveskedjék.
Teljes tisztelettel:

Átköltözés m iatt
mélyen leszállított áron
k iá ru s í t

a Kovács-áruház.
Rimaszombat város Tanácsától. 

7473.—1934. sz.

Hirdetmény.
Rimaszombat városa az 1934. 

évi julius hó 25-én délelőtt 9 
órakor Rimaszombatban a város
háza tanácstermében megtartandó

nyilvános szóbeli árverésen
bérbeadja 1934. évi julius hó 
1-étől kezdődőleg 6 évre a volt 
pénzügyigazgatósági épületben levő 
„Gazdasági szövetkezeti" üzlet- 
helyiséget.

Kikiáltási ár: 8000’— Ke. 
Bánatpénz: 800 — Ké.
Közelebbi felvilágosítás a hiva

talos órák alatt a városháza 3. sz. 
hivatalos helyiségében nyerhető. 

Rimaszombat, 1934. julius hó 18. 
Vester s. k. Dr. Eszenyi s. k.
vezető jegyző h. városbiró.

jegyzői adj.

Altm ann Sámuel.

Budikovany község elöljárósága. 
854—1934. sz.

Árverési hirdetmény,
B udikovany község nyilvános 

árverés utján bérbe adja a tulaj
donát képező

községi korcsmát
1935. január hó 1 -tői kezdődőleg 
3 évre. — Az árverés 1934. év 
julius 30-án lesz m egtartva dél
után 2 órakor. — Kikiáltási ár: 
4000'— Ke. — A vádium ennek 
10°/0-a, mely összeget a legtöbbet 
Ígérő az árverés lezárása előtt kö
teles lesz a félévi bérlet összegére 
kiegészíteni, egyéb feltételek a me- 
lechedi jegyzői hivatalnál áttekint
hetők.

Az épület az országút mentén 
fekszik és áll 1 korcsma, 1 üzlet
helyiségből, 3 szobából, 1 konyha,
1 kamra, 1 előszoba, 2 verenda,
2 pince, 1 mészárszék, 1 istálló, 
1 fatartó, 1 kert és nagy udvarból.

A községből autóbusz-járat van 
mindennap Rim. Sobotába. 

Budikovany, 1934. julius hó.
A községi tanács.

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 .)


