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A fiatalság tragédiája.
I r t a :  MÁRKUS LÁSZLÓ.

Körültekintő, helyes politikával a 
nehéznek tetsző probléma könnyen 
megoldható s a fiatalság tragédiá
ja likvidálható.
J  __________  i

Az újságok hasábjain nap-nap 
mellett olvashatjuk a szomorú hí
reket, melyek egy-egy fiatalélet 
elpusztulásáról számolnak be. Hol 
itt—hol ott öngyilkossá válik nem 
egy ifjú ember amiatt, mert bár 
elvégezte iskoláit, az életet, a meg
élhetést biztositeni hivatott kenyér 
megszerzéséhez, az álláselnyerés
hez szükséges kvalifikációt is meg
szerezte, oklevele a kezében van, 
elhelyezkedni, állásba jutni, minden 
erre irányuló igyekezete ellenére 
sem tud. Számos diplomás fiatal 
ember évek óta kilincsel, kérvé
nyez egy-egy szerényebb állás el
nyeréséért, eredmény nélkül. Leg
utóbb olvastunk arról is, hogy 
esztendők óta állás és munka nél
kül ténfergő fiatalemberek végső 
elkeseredésükben éhség-sztrájkba 
kezdtek, ehez a végső eszközhöz 
folyamodtak. Munkához, álláshoz 
igy sem jutottak. Kenyeret igy sem 
tudtak a maguk számára süttetni 
az Élet kemencéjében.

A munkanélküli intelligens, dip
lomás emberek kataszterét is hiá
ba fektették fel, nyilvántartásnál 
egyebet ezzel sem nyertek. Ez a 
kataszter-játszósdi csak arra lett 
jó, hogy azok a munkanélküli fiatal 
emberek, akik abba a csalogató- 
hitegető kataszterbe felvétettek, de 
munkához, álláshoz még sem ju-í 
tottak, a mindent megkísérlés ered
ménytelenségének láttára a végső 
elkeseredésbe kergettessenek, ami
kor lelki egyensúlyukat vesztve, 
öngyilkossággal oldották meg a 
nagy problémát.

A fiatalság szörnyű tragédiája 
ez, aminek csak részben okozója a 
rémséges gazdasági helyzet.

A baj főokozóját a helytelen 
tisztviselői-politikában, helyesebben 
abban a felületességben látjuk, ami 
az állások be- illetve be nem töl
tésében, a tisztviselői állások re
dukálásában, a nyugdíjazásra meg
érett tisztviselőknek a törvénysze
rinti korhatár betöltése esetén is 
aktiv szolgálatba hagyásában, sőt j 
a nyugdíjasoknak állásvállalásában 
nyilvánul meg.

Mindezt a cseppet sem észszerű, 
sőt magát megbosszuló takarékos
ságnak, az állások rendszeresítésé
ben és betöltésében követett szűk
markúságnak tulajdoníthatjuk első 
sorban.

A köztisztviselői állásokat a mi
nimumra leszállítván, csekélyebb 
munkaerővel akarják azt a munkát 
elvégeztetni, ami jóval nagyobb az

eddiginél, nagyobb annál, amit a 
régi teljes tisztviselői létszám mel
lett is alig győztek elvégezni a hi
vatalnok emberek. Az állásokat,— 
ha meg-meg is üresednek olykor 
— először csak úgynevezett aspi
ránsokkal töltik be, akik hónapo
kon . át serényen dolgoznak bár, 
semmi javadalmazásban, fizetésben 
nem részesülnek. A mai világban 
ingyen munkát fogadnak el kenyér
félén emberektől!

Az ifjú szlovák agráriusok is
mert szakközlönye, a „Zem“ egyik 
legutóbbi számában hosszabb cikk 
keretében bővebben és részlete
sebben foglalkozik az ifjú generá
ció helyzetével. Ez a cikk megál
lapítja, — amint fentebb ezt mi is 
tettük — hogy a korhatár elérése 
dacára számos öreg tisztviselő tel
jesít még évekig is tényleges szol
gálatot, jelenleg mintegy 158 szlo- 
venszkői köztisztviselő — a jegy
zőket nem is számítva — érett 
meg a nyugdíjazásra.

Ezeket állásban hagyják, mert 
hát takarékoskodni akarva, nem 
szaporítják a semmi munkát nem 
produkáló nyugdíjasok számát, de 
nem gondolnak arra, hogy milyen 
helytelenül cselekesznek és nincse
nek tekintettel a száz- és száz ál
lásért könyörgő, kenyeret, munkát 
esdő, a maga fiatalságának tettere
jével kedvezőbb és értékesebb 
munkaeredményt  produkálható, 
megfelelő képzettséggel biró ifjú
ságra.

A magán, vagy városi tisztvise
lői állásokba is több helyen nyug
díjas köztisztviselők helyezkednek 
el s nem egy esetet tudunk, hogy 
havonként többezer Ké-val nyug
díjazott köztisztviselőt alkalmaznak 
500— 600 korona javadalmazást 
nyújtó állásokban, amelyek hány 
kenyértelen embernek adnának 
megélhetést.

A fiatalság tragédiájának előidé
zője mindez. Hogy pedig ez a tra
gédia elkerültessék, mindenek előtt 
az azt okozó hibák és bajok meg
szüntetésére s ezek között főleg ar
ra kell törekedni, hogy az erre vo
natkozó törvény szellemében a 60 
évet elért sőt meghaladott köztiszt
viselők mindannyian nyugdijaztas- 
sanak. Ez esetben számos állás 
üiesedik meg, a munkanélküli fia
talság jelentékeny része elhelyez
kedést nyerhet, amiben a magyar 
fiatalságot sem szabad, hogy sére
lem, mellőzés érje.

Nagy gondot okoz
mostanában a légvédelmi rendelet vég
rehajtása, amelynek értelmében a házak 
padlásán nem szabad gyúlékony tárgya
kat tartani. Elsősorban is az a kérdés, 
hogy

mit nevezünk „gyúlékony" anyag
nak

és hogy éppen a padláson milyen gyú
lékony anyagokat nem szabad ezentúl 
őrizni ?

Amióta a házakat úgy épitik, hogy 
azoknak padlásuk is van, azóta ezt a 
területet is kihasználják a ház lakói, 
akik minden olyan, rendszerint a hasz
nálatból kivont tárgyakat, amelyeket még 
kár volna eldobni, a padláson helyez
nek el. De a gazdálkodó ember részére 
nélkülözhetetlen is a padlás, mert azon 
szokta ősidőktől fogva tartani nemcsak 
mezőgazdasági terményeit, hanem álla
tai számára is ott szokta felhalmozi ta
karmányát és tartalékszalmáját is. Fa
luhelyt vannak olyan padlások, ame
lyekről egész éven sem fogy le a takar
mány és állateleség, amelyet a gazda 
csak ott, a szeliős és száraz helyen tud 
elartatni, mert arra alkalmasabb hely 
egész háza területén nem található.

Igaz, hogy a padlások éveken át sok 
lim-lommal telnek meg, amelyek nagy
részt könnyen tüzet fogó tárgyak lehet
nek, azonban vannak olyan padlások is, 
amelyeken értékes bútorok, drága köny
vek, sőt ruhák találhatók, amelyek azért 
kerültek oda, mert a lakás túlzsúfoltsá
ga miatt kiszorultak a szobákból vagy 
a szekrényekből. Vannak olyan cserép
pel fedett hatalmas padlások, amelyek 
valóságos kis múzeumok, értékes hol
mik raktára s amelyek évtizedek óta 
tesznek igen jó szolgálatot a padlás tu
lajdonosának vagy bérlőjének.

A kiadott szigorú rendelet végrehaj
tásánál az itt előadottakra kellett buk- 
kanniok az érdekelteknek s elsősorban 
a háztulajdonosoknak kellett zavarba 
jönniök, hogy miként tesznek eleget a 
rendeletnek? Mert senki sem akar el
lentétbe jönni a törvénnyel, melynek 
mulasztás esetén bekövetkezhető meg- 
torlási szankciói igen súlyos büntetést 
vonnának maguk után. Távol áll tőlünk, 
hogy ezekkel a sorokkal fokozni akar
nék a háztulajdonosok kínos helyzetét, 
de éppen, mert számtalan olvasónk for
dult hozzánk az utóbbi napokban ebben 
az ügyben felvilágosításért, kénytelenek 
vagyunk behatóbban foglalkozni a ren
delettel, amely a légvédelem szempont 
jából nagyon fontos s amelyet az állam- 
védelmi törvény értelmében teljes mér
tékben végre is kell hajtani.

Kérdés azonban, hogy ez sikerül-e?
Térjünk vissza ahhoz a kérdéshez, 

amelyet felvetettünk:
mit kell gyúlékony tárgyaknak 
vagy anyagnak neveznünk?

Szalmát, forgácsot, tollat, papirost, ron
gyot és egyéb lim-lomot mindenesetre 
ide kell soroznunk. Bekötött vagy fűzött 
könyvek nem tartoznak a könnyen gyú
lékony tárgyak sorába, mert hiszen 
számtalan tüzeset igazolja, hogy a könyv

a legnagyobb tűzben sem ég el teljesen, 
szorosan egymáshoz préselt lapjai közé 
nem igen férkőzik be a tűz. De azért 
nem volna tanácsos, hogy könyveket 
tartsanak továbbra is a padlásokon. 
Hogy a bútorok gyúlékonyak-e, ezt sem 
kell különösebben magyarázni, végre is 
a bútor faanyaga könnyen gyulád, tehát 
azokat is el kellene távolítani a pad
lásról.

A kiürített padláson nem maradna te
hát semmiféle gyúlékony anyag. Igen 
ám, de kérdezhetjük, hogy a padlás fa
szerkezete, a szarufák, lécek nem tar
toznak a gyúlékony anyagokhoz? Vagy a 
fazsindely kevésbé gyúlékony, mint a 
bútor s a fent elősorolt tárgyak ?!

És mit szóljunk azokhoz a falusi há
zakhoz, amelyeknek fedele nádból vagy 
szalmából van s amelyek legelsősorban 
fognak tüzet? Hiszen

akkor ezeket a szalma- és nád
tetőket egyszerűen le keli bontani, 

mert különben a gyúlékonyság vesze
delme százszázalékos s azok légvédelmi 
szempontból egyáltalában figyelembe se 
vehetők í Vagy pedig bekövetkezik az 
az eset, hogy a rendeletet nem lehet 
végrehajtani, ami pedig veszedelmes kö
vetkezményekkel járhat.

íme, ismét egy esc-t, amely arra fi
gyelmeztet, hogy a törvény kodifikáto- 
ráuak nemcsak jogtudósnak, hanem gya
korlati érzékkel biró s a valóság teljes 
ismeretével biró férfiúnak kell lenni, 
aki nem a nagyváros berendezése és 
építkezési rendszere szerint fogalmazza 
meg a törvény paragrafusait, hanem 
számol az egész ország, a messze vi
dék adottságaival is és annak szem
pontjai figyelembevételével alkotja meg 
a rendelkezéseket. A légvédelmi törvény, 
sajnos, nem igy készült, s most, amikor 
végre kell hajtani, ütköznek ki hibái, 
amelyek nemcsak az érdekelt háztulaj
donosoknak, hanem maguknak a végre
hajtó hatóságoknak is nagy gondot 
okoznak. Bizonyos kérdésekben senki 
sem lát tisztán és félreérthetetlen biz
tossággal, ami azután sürü anomáliákra 
ad alkalmat. Pedig egy ilyen nagyon 
fontos törvénynél elengedhetetlenül szük
séges volna, hogy világos és mindenki 
számára érthető legyen.

Mindazonáltal a legnagyobb gonddal 
kell végrehajtani a légvédelmi rende
letet !

Az új kéményseprési rendelet 
és díjszabás.

Az országos hivatal hivatalos közlö
nyének (Krajinsky vestnik) folyó évi 
junius 20 án kiadott 20 ik száma kÖ2Ü 
a 218 és 220. számú rendeleteket, a 
kéményseprési iparról és az uj kémény- 
seprési dijakról.

Ezek szerint a 218. számú rendelet 
világosan megállapítja, hogy a kémény- 
seprés szükségessége függ a kémény 
nagyságától, a tűzhasználattól, sőt még 
a fűtőanyag minőségétől is. Ezek figye
lembevétele mellett:

egyszer havonta söprendők a lakó
házak kéményei, tekintet nélkül a ké
mény átmérőjére,

kétszer havonta söprendők : pékek, füs- 
töldék, mészárosok, szappanfőzők, ven- 

I déglősök, kávésok és egyéb ipari mű-
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helyek kéményei, ahol állandóan tü
zelnek ;

egyszer háromhavonként söprendök a 
központi fűtések kéményei, ha a kazán
ban kizárólag kokszai vagy antracittal 
fütenek és ha a kémény belső mérete 
400—1000 cm!-ig terjed ;

egyszer évente söprendök, ha a ké
mény belső mérete 1000 cm2-nél na
gyobb.

A 220. számú rendelet kimondja, hogy 
a kéményseprési dijakat az tartozik 
fizetni, aki a kéményt használja, tehát 
vagy a tulajdonos, vagy ha nem lakik 
a lakásban, akkor a bérlő. A háztulaj
donos tehát nem felelős a kéménysep
rési dijakért, következésképpen nem is 
tartozik megfizetni.

Kimondja még a rendelet, hogy a 
dijak negyedévenként esedékesek és 
utólagosan fizetendők.

Azt is kimondja a rendelet, hogy a 
kémény hosszára irányadó az, hogy 
hány épületrészen van tényleg keresz
tülvezetve a kémény. Ennek folytán a 
manzárd egy épületrésznek számit; de 
a padlás nem ; a pince is csak akkor, 
ha a tűzhelyből a pincében egyenesen 
a kéménybe torkollik a füstvezeték. 
(Ugyanez áll a padlásra is, péld. mosó
konyha van ott).

A díjszabás nagyjából a következő: 
Közönséges kémény kiseprése földszin
tes háznál 1 korona; minden további 
emelkedés 40 fillérrel több. Tehát kony
hák, lakószobák kéményeire ez a díj
szabás érvényes még pedig akkor is, 
ha orosz vagy mászó kéményről is van 
szó 15—20 cm. belmérette!.

Ugyanilyen belméretii kémények után, 
ha azt pékek, füstöldék, mészárosok, 
szappanosok, vendéglősök, kávésok és 
egyéb iparüzők állandóan használják : 
földszintes házban L50 Ké ; minden to
vábbi emeletért 30 fül.

Gőzüzemű pékmühely kéménye után, 
melynél a rostély a közönséges konyha 
tűzhely rostélyánál (4X3 dm2) nagyobb, 
nincs füstemésztő készüléke s nem ki
zárólag koksszal fül: földszintes háznál 
9 K5, minden további emelett 2 Ki.

Központi fűtésű kémény, ha a rostély 
4-szer nagyobb a közönséges tűzhely 
rostélyánál a profil 400—1000 cm2 ig 
terjed s kizárólag koksszal vagy antra
cittal fütenek : fizet 3 Ke t s minden 
további emelet 80 fill. Kisebb kémény,

H e n r ik  b á c s i .
A magyarhoni evangélikus egyház má

jus 15. és 16-án ünnepelte rangidős 
püspökének, Geduly Henriknek 25 éves 
püspöki jubileumát. Országra szóló ün
nepségek voltak ez alkalomból a tiszai 
egyházkerület püspöki székhelyén, Nyír
egyházán s az ősz főpásztort a ritka 
évfordulón egyházhiveinek, valamint a 
világi és egyházi hatóságok képviselői
nek egész sora üdvözölte. A nyírségi 
metropolisban lefolyt ünnepségről meg
emlékezett úgy az ev. egyházi, mint a 
világi sajtó nálunk, Szlovenszkón is s 
városunk közönsége bizonyára meleg 
érdeklődéssel olvasta felekezeti különb
ség nélkül az érdemes püspökről szóló 
cikkeket és életrajzi beszámolókat, hi
szen a Geduly név oly ismerős és ked
ves csengésű a rimaparti város falai 
között. Ennek a tradíciókban gazdag, az 
evangélikus egyház történetében évszá
zadokon át szereplő családnak három 
férfitagja még néhány évvel ezelőtt itt 
élt a körünkben. Ma már csak kegye- 
letes emlékük s porhüvelyük a mienk, 
s ők maguk abból a boldogabb és szebb 
világból üdvözölték 1936. májusában a 
jubiláló rokont.

A 25 éves püspöki évforduló alkal
mából néhány kedves, intim epizódot 
kisérlek meg papírra vetni a magyar 
evang. egyház fejének életéből, melye
ket rokoni körben oly gyakran elemle
getünk „Henrik bácsival" kapcsolatban, 
melyek azonban a nagyközönség előtt 
bizonyára ismeretlenek.

*
Geduly Henrik 1866. október 24 én 

Bécsben született, ahol édesatyja az 
Erdődy grófok jószágigazgatója volt. Le
vonva a születési évszámot 1936 ból, 
még a gyengébb fejszámoló is egy-ket
tőre megállapíthatja, hogy az ünnepelt 
a jubileum idején épp 70-ik életévébe 
lépett. Elismerésünk zászlóját pedig újó
lag meghajtva Geduly Henrik előtt, az 
Is könnyen konstatálható, hogy egész

vagy ahol nem koksszal fütenek, ott a 
lakáskéményekre vonatkozó díjszabás 
érvényes.

1000 cm2 belméternél nagyobb ké
ménynél 15 méterig fizetendő 40 K i ; 
minden további méter 3 Kö.

A rendelet ezenkívül megállapítja a 
füstcsőnek, sütők, kályhák tisztításának 
dijait. A kéményégetés dija égetőanyag 
gal (szalmával) 5 Ke, anélkül 4 K5.

Ezen rendelet s díjszabás 1936. évi 
julius hó 1-től érvényes, tekintet nélkül 
az esetleges felebbezésekre.

H ÍR E K
Kánikulai rigmusok.
Hőhullámban fürdik 
ember, növény, állat, 
a hideglelős is 
leveti a sálat; 
mert divatban most az 
Ádámkosztüm járja, 
az Éváknak sincsen 
a strandon szoknyája.
Átlátszó tüllháló 
födi csak a testet, 
ki hord ma kombinét, 
vagy épp csipkés inget ? 
Bugyiban éviekéi 
a strandon a médi, 
meg a sok flörtölő 
tiszteskoru néni.
Barnára pirultan 
napkuráznak bőszen, 
sok-sok puhos bácsi 
hetyke legény, őszen; 
de a nagymamák se 
maradnak dm hátra, 
készek még ők is egy 
csöppnyi hódításra.
Nem fujdogál szellő, 
falevél nem zörög, 
de a strand szarkája 
mégis vígan csörög; 
elemei, amit lát, 
vagy tán a forróság 
hevére olvadt el 
a sok eltűnt jószág.

Fagylaltos ütegek 
csilingelve járnak, 
gyönyörűségére 
a sok szomjas szájnak;

a vénkecskék sem sót, 
hanem jeget nyalnak 
s kevesebben mennek 
neki igy a falnak.

... Szörnyű nagy a hőség, 
alig-alig álljuk 
enyhet adó ősznek 
jöttét várva várjuk; 
mert ha soká igy tart, 
elolvadunk végleg, 
hiába íródott 
meg e nyári ének.

Eljegyzés. Özv. Dr. Neuwalder Ernő
nél (Hoffmann Icát) Miskolcról eljegyezte 
Dr. Friedmann Miksa Osgyán. (M. k. é. h.)

Eljegyzés. Kalocsay Gyula és Gulyás 
Mancika jegyesek. (M. k. é. h.)

Ferdinand volt bolgár cár Gömör- 
ben. Ferdinand, Bulgária volt cárja, 
mint minden évben, úgy az idén is mu
rányi kastélyában nyaral. Ide utaztában 
az excár benzin és gyümölcsvásárlás 
végett Besztercebányán megállóit autó
jával, mikor is a piaci bolgárkertészek 
egyike volt uralkodója elé járult és üd
vözölte őt. A volt uralkodó hosszasab
ban elbeszélgetett régi alattvalójával.

Ref. egyházkerület! szavazás. A
szlovenszkól tiszáninneni egyházkerület
ben lefolyt szavazás eredményeként 
megválasztatott kerületi világi tanácsbi- 
róvá Bodor Gábor varannói földbirtokos 
89 szavazattal, a Boros Zoltán 39 sza
vazatával szemben. Zsinati világi tag 
lett Dr. Batta Pál, feledi ügyvéd 112 
szavazattal, a második zsinati tagságra 
újabb pótszavazás lesz Fekete Miklós 
(55) és Szövérffy Ferencz (32) között. 
Barna Béla 30, Dr. Rácz Lajos 23 sza
vazatot kapott. Zsinati lelkészi póttag 
Böszörményi Sándor homonnai lelkész 
lett 98 szavazattal, a Lenkey Lajos 30 
szavazatával szemben. Zsinati világi pót
tagul Dr. Dapsy Béla 50, Boross Zoltán 
42 és Dr. Kemenczky Kálmán 35 sza
vazatot kaptak. Miután abszolút több
séget senki sem ért el, a két előbbire 
újabb pótszavazás lesz elrendelve. Tiz

szavazat alaki hibák miatt érvénytelen
nek nyilváníttatott.

Felvétel a beretkei ref. árvaházba.
A beretkei ref. árvaházból több távozó 
árva helyébe újabb árvák felvétetnek. 
Első sorban ref. vallásu, apátlan-anyát- 
lan, vagyontalan fiuk és leányok vétet
nek fel. — Bővebb tudnivalók az árva
ház igazgatóságánál nyerhetők.

Steiner Lajos magyar sakkmester 
Rimaszombatban. A helybeli sakkör- 
nek sikerült Steiner Lajos magyar sakk
mestert megnyerni szimultán játék meg
tartására. A mester folyó hó 31-én a 
Podébradi nemzetközi sakkversenyröl 
visszatérő útjában megállapodik nálunk 
és hajlandó bármily nagyszámú játékos 
ellen szimultánt játszani. — Fölhívjuk 
a sakkor tagjait, valamint a város és 
környéke sakkozóit, hogy ezt az alkal
mat használják föl és ezen szimultán 
játékban vegyenek részt. — Jelentkezni 
lehet a kör pénztárnokánál, Ing. Fenyő
nél folyó hó 31-én déli 12 óráig. Jelent
kezési dij 10 korona. A szimultán játék 
a helybeli Tátra szállóban este 8 óra
kor veszi kezdetét, — Egy korona dij 
ellenében a közönség is megtekintheti 
a ritka eseményt képező szimultán já
tékot.

A járási ipartársulat közgyűlése.
A rimaszombati járási ipartársulat a 
múlt vasárnap tartotta meg Valaszkay 
Rezső elnök vezetése alatt rendes évi 
közgyűlését, a szokásos tárgysorozattal. 
Az elnöki jelentés a többek között fog
lalkozott az ipartársulat működését is 
hátrányosan befolyásoló gazdasági hely
zettel s bejelenlette azt is, hogy a reá
szoruló tagok támogatására létesített 
segélyezési szervezkedés alapszabályait 
a kormányhatóság már jóváhagyván, 
arra a járási választmány 300 koronát 
utalt át, mig a társulati költségvetésbe 
500 korona vétetett fel. Megemlítette a 
kontárok elleni erélyes fellépést is az 
elnöki jelentés, mely a továbbiakban a 
szokásos rendes statisztikai adatokat 
sorolta fel. A tagdijhátrálék jelentékeny, 
Szőllősy István volt titkárnak és Németh 
Lajos jár. iparügyi biztosnak köszönetét 
fejezett ki az elnöki jelentés, amelyet 
több hozzászólás után elfogadtak. Jóvá
hagyták és elfogadták a múlt évi zár
számadást, vagyonmérleget és ez évi 
költségelőirányzatoi is. Az államvédtim

fiatalon, alig 45 éves korában érte el a 
püspöki méltóságot.

A korán árvaságra jutott ifjút nagy
bátyja : Geduly Elek, lónyabányai lel
kész nevelte fel s mint az a Geduly s 
a velük rokon Bartholomaeides, Zelenka 
és S. családokban apáról fiúra szálló 
tradíció volt, a selmeci líceum elvég
zése után ő is a papi hivatást válasz
totta s főiskolai tanulmányait a pozso
nyi teológián végezte.

Selmeci diákkorában történt vele az 
alább leirt kedves eset, nyári vakác ó- 
ját nevelőszüleinél, a Losonc melletti 
Lónyabányán iöltve.

Geduly Henriknél a testi és lelki jó
tulajdonságok már korán, zsenge ifjú
ságának idején jelentkeztek. Eleveneszü, 
jó memóriáju fiúcska volt a kis Henrik 
s amikor nevelőszüleinek jóságát egy- 
egy szinjeles bizonyítvánnyal hálálta 
meg, Elek bácsi és Mari néni fejében 
nem egyszer ott motoszkált a később 
valóra vált nagy Ígéret:

— Meglássátok, ebből a Henrikből 
valamikor püspök lesz....

— Még pedig tekintélyes püspök, — 
szinezte ki szülői ábrándképét a lónyai 
pap, mert jóltáplált, tagbaszakadt ne
buló volt történetünk hőse, aki jó ling- 
vista létére hiven tartotta magát a latin 
közmondáshoz: „Ép testben ép lélek", 
s aki a görög és latin klasszikusok 
mellett nem kisebb buzgalommal s 
könnyedséggel f< gyasztotta vakáció ide
jén Mari néni baromfiudvarának büsz
keségeit, jóféle csirkepaprikások és spé- 
kelt kappansültek formájában. Annál ke- 
vésbbé vetette meg az ily csemegét, 
mert a selmeci líceum menzáján bizony 
nem nagyon kényeztették a diákot. 
(Maróthy Jenő nyomán egy alkalommal 
ismertettük már a Selmecbányái alum- 
neum heti étlapját. Hétfő: bableves, 
kedd : batcsuspájz, szerda: bableves, 
csütörtök: babcsuspájz, péntek: bable
ves, szombat: babcsuspájz, vasárnap : 
ebédre bableves, vacsorára : babcsuspájz. 
Ebből a két kezünk ujján kiszámíthat
juk, hogy a változatosnak épp nem ne
vezhető menükártyán az ominózus ele

del hetente nem kevesebb, mint nyolc
szor szerepelt, hol szárazbab, hol zöld 
paszuly formájában). Valahányszor be
kopogtatott Henrik gyerek egy-egy ka
rácsonyi, vagy nyári vakáció elején a 
lónyai paróchiára, Elek bácsi rendsze
rint ilykép kezdte a társalgást:

— No, Henrik ! Mi volt tegnap ebédre 
az alumneumban? Piros bab-e vagy 
fehér bab?

Eme zárójel között letárgyalt, a pil
langós viráguak alcsaládjához s a pa- 
szulyképiiek felekezetéhez tartozó hüve
lyes vetemény csontképző és tápláló 
hatását azonban semmikép sem lehet 
letagadni, igy a kis diák a jó testi kon
díciót nemcsak a lónyai csirkepapri
kásoknak és kappansülteknek, hanem a 
selmeci diákmenzának is köszönhette.

De, hogy a dologra térjek, eseményünk 
napján is paprikás csirke (nokedüvel) 
volt ebédre a lónyabányai papiakon, 
gombalevessel bevezetve s lekváros de- 
ielyével megtoldva. Jól bepakkolt a sel
meci licista mind a három fogásból s a 
dióval és porcukorral vastagon meghin
tett lekváros derelyét meg is duplázta. 
Ritkán maradt vendég nélkül a Mari 
néni vendégszerető háza, hiszen a nóg- 
rád-gömör-zólycmi lutheránus egyházak 
lelkészei úgyszólván mind rokonságban 
álltak egymással s az Isten háta mögöt
ti Berdárkán kezdve, a zsírosabb városi 
stallumon folytatva a turopolyai, kálnói, 
uhorszkai, osgyár.i, klenóci, kokovai, 
breznói stációkat (hogy csak egynéhá
nyat említsek) mind a Geduly, Bartho
lomaeides, Zelenka, Pékár, Frenyó, Hen- 
riczy és S. család tagjai tartották gene
rációkon át megszállva. (Egymás között 
házasodtak az istenadták, ám a degene- 
rációs elmélet megcsúfolására ma is 
akad közöttük egy-egy püspök, kúriai 
biró, avagy nyugalmazott miniszter.) Ló- 
nyabányához legközelebb esett a kálnói, 
szinóbányai és uhorszkai rokonság s az 
Ede bácsi és Jani bácsi népes családjá
ból minden heten jutott valaki a lónyai 
paróchiára.

A kérdéses napon is számosán ültek 
a fehér asztal körül. Ebéd után a lá-

batlankodó és zajongó gyereksereget ki
tessékelték azután a kertbe (A Mari né
ni messze vidéken hires, gyönyörűen 
ápolt kertjébe) bent pedig kezdetét vet
te a férfi családtagok legkedvesebb 
szórakozása, a négyes tarokk. Garasos 
alapon, kvaterkázással, adomákkal s jó- 
izü kiszólásokkal gyakorta fűszerezve, 
melyeknél a házigazda, Elek bácsi volt 
a fő hangadó (Legendás alak a családi 
krónikákban ez az Elek bácsi. Egy-egy 
mondása, ártatlan csinytevése ma is 
közszájon él s a múlt kedves emlékei
nek felidézésénél legkedveltebb be
szédtéma az atyafiság körében.)

Miután Sztik Palyót, a szinóbányai 
kántortanitót másodszor is sikerült pol
gármesternek megtenni, a társaság egy 
kis sziesztára kivonult a gyümölcsösbe. 
Az ifjabb generáció ott hancurozott, ki- 
kopegóst s „komám asszony, hol az ol- 
ló“-t játszva, csak Henrik öcsénk heve- 
részett a jóllakottság boldog érzésével 
egy körtefa árnyékában. Elek bácsinak 
eredeti ötlete támadt (ezekben ő kifogy
hatatlan volt.)

— Nos, Henrik fiam — szólt oda a 
kis gömböcnek — ha átugrod most tüs
tént amott azt a palánkot, bármit is 
kérsz tőlem, megkapod. —- Henrik fel- 
tápászkodott nagy lustán, soká méreget
te szemével az akadályt, azután neki
készült az ugrásnak... A vendégek ap
raja, nagyja kíváncsian leste a produk
ciót. Henrik rántott egyet a nadrágján, 
beleköpött a markába, nekidurálta ma
gát, nagyot lendült és zsupsz... szeren
csésen túljutott a palánkon. Teszeti a 
tömzsi gyerek ügyessége a famíliának, 
nemkülönben Elek bácsinak s a bravú
ros ugrás után most már mindenki azon 
törte a fejét, micsoda kívánsággal ál! 
elő Henrik. Voltak, akik aranyórára gon
doltak, mások megint flóbert puskára s 
a nevelőapa is kezdte már bánni az el
hamarkodva tett Ígéretet.

Geduly Henrik püspököt úgy isme
rik életrajz irói, mint a világos gon
dolatok és gyors elhatározások emberét. 
Mint azt már előbb mondottuk, a lelki 
javak és jó tulajdonságok az élet kora
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kölcsönre egyezer koronát jegyeztek. Az 
irodai segéderői állásra, az annak idején 
a titkári állásra pályázó Kolbenheyer Pált 
választották meg. Több apróbb adminisz
tratív ügy és kevésbbé lényeges köz
gyűlési tárgy elintézése után állást fog 
laltak az önálló iparosok és kereskedők 
országos betegsegéiyző és nyugdíjinté
zetének megvalósítása érdekében, majd 
a déli megszakítással késő délutánig 
tartott terjedelmes közgyűlés az elnök 
zárószavaival véget ért.

Aratóünnepély Balogon. A baiogi 
ref. egyház ifjúsága folyó hó 26 án, 
vasárnap délután 2 órai kezdettel, minta
aratással és táncmulatsággal egybekö
tött aratóünnepélyt rendez. Az arató 
ünnepélyt nagy érdeklődés előzi meg.

A Vöröskő— Margitfalvai vasúti vo
nalat ma, vasárnap adják át az ünne
pélyes megnyitás után a forgalomnak. 
Az utazó és turista közönség figyelmét 
felhívjuk az uj vasútvonalon közlekedő 
vonatok menetrendjére, melyet a pozso
nyi vasutigazgatóság a következőleg ál
lapított meg: Zólyomból hajnali 3 óra 
30 perckor és délelőtt 11 óra 25 perc
kor indul személyvonat Margitfalva felé, 
ahová ezek a vonatok délelőit 10 óra 35 
perckor, illetőleg este 19 óra 18 perckor 
érkeznek meg. Ellenkező irányban Mar- 
gitfalváról délelőtt 9 óra 10 perckor és 
délután 15 óra 58 perckor indulnak 
személyvonatok, amelyek délután 17 óra 
2 perckor és éjjel 0 óra 7 perckor ér
keznek meg Zólyomba.

A légvédelmi gyakorlatokkal kap
csolatban a csehszlovák köztársaság 
autóklubja (ACRCS) tagjaihoz köriratot 
intézett, melyben minden automobilistát 
a következő előírások pontos betartá
sára hiv fel : Oly járásokban, ahol lég
védelmi gyakorlatokat tartanak, utazá
sait mindenki a legszükségesebb ese
tekre korlátozza. Ha az utazás elkerül
hetetlen, úgy csakis a városi (álló lám
pa) világítás használható, mely sötétkék 
papirossal, vagy sötétkék kelmével bo
rítandó be, a fény tompiiása végett. 
Ezen előírás úgy a városokban, mint az 
országúton való utazásnál szigorúan 
betartandó. Irányjelző, kanyarlámpa és 
keresőlámpa használata tilos, a stop
lámpa (fékjelző-lámpa) pedig olymódon 
borítandó be, hegy annak fénye felülről 
látható ne legyen. — A gyakorlatok za-

reggelén, peiyhedző bajuszánál is előbb 
kiütköztek a reményteljes ifjúnál. Hála 
eme lelki adottságának, a kis Henrik 
most is hamar készen volt a felelettel. 
Úgy látszik még nekifutás közben ki- 
fundálta, mit Írjon rá az elébe tett ta- 
bula rasa-ra.

— Egy köcsög aludttejet kérek, Elek 
bácsi, — hangzott a kívánság, mire ter
mészetesen harsány kacagásban tört ki 
az egész rokoni gyülekezet.

Arra a virágmintás cserépfazékra gon
dolt, mely a spajzablakból már tegnap 
óta oly szemtelenül kacérkodott vele s 
amikor ma reggel mélázva feltekintett 
a spajzablakba, dehogy is gondolta 
volna, hogy alig néhány órán belől övé 
lesz utolsó hörpintésig a fölséges eledel.

A fürgelábu Mari néni már hozta is 
a köcsögöt s annak tartalmát nem ki
sebb étvággyal kebelezte be a jóétkü 
Henrik, mint délben a csirkepaprikást 
és a két megrakott tányér lekváros de- 
relyét.

A családi szájhagyomány igy örökíti 
meg az eseményt. Vannak ugyan a fa
míliában dús fantáziával megáldott, tu- 
dákos leszármazottak, akik esküsznek 
rá, hogy a palánkugratás előtt a kis 
Henriket egy gyümölcse alatt roska 
dozó cseresznyefáról csalogatták le s 
hogy a cseresznye és aludttej között 
később bizonyos nézeteltérések támad
lak. Vannak, akik oly megtoldással em
legetik a történteket, hogy az aludttej
evés után történetünk hőse a tejszin- 
habos kávé mellé négy darab vajaske
nyeret vágott be uzsonnára. Mi azon
ban ne áruljunk egy gyékényen a csa
lád eme Münchhausen báróival, hanem 
maradjunk meg a történeti igazságnál, 
mely nem tud semmiféle cseresznyé- 
zésről s nem emlegeti az uzsonnát. Ne
hogy a végén még magunkra haragít
suk Henrik bácsit, ha véletlenül a ke
zébe kerül ez az irás.

(Vége következik.)

vartalan lebonyolitása érdekében min
denki pontosan tartsa be úgy a közsé
gek, mint a politikai hatóságok előírá
sait és legyen emellett figyelemmel arra 
is, hogy ezen előírások mások által is 
pontosan betartassanak.

Minden gondos háziasszony gyümöcssze- 
zón idején PAPÍRSZALVÉTÁT használjon; 
kapható a Literaturában, Jánosi ucca 6.

A kéményseprői kerületek ujabbi 
beosztása. Az országos hivatal f. évi 
junius 14 én kelt 253269/13/1935. számú 
rendelete szerint a rimaszombati járás
ban az uj kéményseprői működési kerüle
tek a következők : I. Rimaszombati ke
rülethez tartozik : Rimaszombat, Bakii, 
Rimatamásfalva, a telepekkel, puszták
kal, 1510 ház, 10358 lakossal. — II. 
Nyustyai kerület : Nyustya, Tiszolcz, 
Klenócz, Rimakokova, Forgácsfalva, Ri
mabánya körjegyzőségekhez tartozó köz
ségek és telepek, 4402 ház, 22342 lakos.
— 111. Rimaráhói kerület: Rimaráhó, 
Osgyán, Nagyszuha, Alsósziklás, Meleg
hegy, Kőhegy, Balogrussó, Ronapatak 
körjegyzőségekhez tartozó községek és 
telepek, 3091 ház, 13761 lakos.

Közgyűlés. A rozsnyói járáshoz tar
tozó 55 tüzoltószervezet Pelsőcön ren
des évi közgyűlést tartott, amelyen Dr. 
Bartáky János járásfőnököt tiszteletbeli 
taggá választották. A közgyűlés a folyó 
ügyek letárgyalása után 1000 Kő-t sza
vazott meg az államvédelmi kölcsönre.

Kificamította karját fürdés közben.
Folyó hó 19-én Otyepka András, a 
helybeli kerületi bíróság szolgája a Ri
mában fürdőit, amikor is úszás közben 
balkarja a vállában kificamodott.

Nagy vihar vonult keresztül váro
sunkon folyó hó 21-én, amikor is a dé
li órákban a villám lecsapott a váro
sunk szomszédságában levő Szabó Ele
mér puszta egyik pajtájába s felgyújtva, 
az hatalmas lánggal égni kezdett és telje
sen elhamvadt. — A villám ereje kivág
ta a pajta tetején fészkében nyugodtan 
ülő gólya anyát és kirepitette holtan a 
közeli máktáblára. — Két fiókája pedig 
szénné égett. — Önkéntes tűzoltóságunk 
motorfecskendővel sietve a fűz szín
helyén termett s tevékeny részt vett a 
tűz továbbterjedésének meggátlásában. 
Önkéntes tűzoltóságunk egy másik osz
tagát téves telefonértesítés alapján Bakti 
község felé irányították, ahol szerencsé
re a tiizriadalom valótlannak bizonyult 
s tűzoltóink felszereléseikkel vissza 
térhettek laktanyájukba.

A délutáni órákban újabb viharfelle
gek jelentek meg városunk felett s a 
hatalmas szélvihar feldöntötte a Masa- 
ryk-téren elhelyezett gyümölcssátrakat, 
lócákat s a tetőzetekben is nagy káro
kat okozott. Majd hatalmas égzengés 
közepette megeredtek az ég csatornái s 
ontották a vizet, mely patakonként foly- 
dogált az utcákon. — Hatalmas viharo
kat jelentenek folyó hó 20-ról Rima
bánya és Rimabrézó vidékéről is, ahol 
éjjel fél 12 tői 2 óráig dühöngött a vi
har hatalmas villámlás és menydörgés
től kisérve. — A villám több helyen 
lecsapott, szerencsére kárt nem okozott,
— A nagymennyiségű leesett víztömeg 
megduzzasztotta a Rimafolyó leapadt 
medrét, mely zavaros, piszkos színben 
hömpölyög tovább.

Jánosi községben egy csűrt gyújtott 
fel a villám. — A tűzoltóság figyelmébe 
ajánljuk a riadó-kürtszóra való gyors 
gyülekezést s a motorfecskendőnek a 
szükséges benzinnel való állandó ellá
tását.

Halálos bányaszerencsétlenség Vas
hegyen. Folyó hó 18 án, délelőtt 11 
órakor a vashegyi Rimamurány tulaj
donát képező vasbányában halálos sze
rencsétlenség történt. A bányában töb

ben dolgoztak, tőlük távolabb Kristóff 
István 32 éves bányász egyik társával 
az alagutban munkálkodott. A jelzett 
időben Kristóff társa gyanús morajlásra 
lett figyelmes, odakiáltott társának és 
menekülni igyekezett. — Kristóff is fu
tásnak eredt, amikor pillanatok alatt 
hatalmas föld és sziklaréteg szakadt le 
s élve eltemette a szerencsétlen embert. 
Társa megmenekült. — A bányászok 
azonnal a szerencsétlenül járt Kristóff 
István megmentéséhez kezdtek s dél
után 2 órakor sikerült ráakadni össze
tört és eltorzult hullájára. Élet már nem 
volt benne, halálát fulladás okozta. — 
Özvegye és három árva kisgyermeke 
iránt nagy részvét nyilvánul meg.

Hosszú és rövidle járatú kölcsönök állami és 
közalkalmazottaknak. — Hosszúlejáratú köl
csönök bérházakra jutányos feltételek mel
lett. — Előzetes költség nincs. — Postai ér
deklődéseknél 2 Kő válaszbélyeg m ellékelen

dő. — Üzletszerzők felvétetnek. 
Feldmann Bankháza Luéenec YMCA.

Felhívás az ipari vagy kereskedel
mi pályára lépni szándékozó tanuló
ifjúsághoz. A 259. számú ipartörvény 
a tanonciskolákba való felvételt akként 
szabályozza, hogy a szerződést kötött 
tanulók közül minden tanévben csak 
azok vehetők fel a tanonciskolák egyes 
osztályaiba, kik legkésőbb október hó 
végéig kötötték meg tanoncszerzősdé- 
seiket. A később szerződők már azon 
tanévben nem vehetők fel, csak a kö
vetkező tanév elején. Ebből az a hát
rány származhatik, hogy az október hó 
után szerződött, de nem iskolázható ta- 
noncok egy tanévet elveszítenek, tanonc- 
idejükkel párhuzamosan nem fejezhetik 
be tanonciskolái tanulmányaikat s igy 
felszabadulásuk alkalmával nem jutnak 
tanonciskolái végbizonyítványukhoz, ami 
a fenti ipartörvény értelmében az ön
álló iparjog szerzésének egyik kelléke. 
Ezért ezúton is felhívjuk az ipari vagy 
kereskedői pályákra lépni szándékozók 
figyelmét, hogy tanonczszerződéseiket 
julius, augusztus vagy szeptember, de 
legkésőbb október hó végéig kössék 
meg, hogy a következő tanévben a ta
nonciskolában felvehetők legyenek.

Egészségügyi razzia a piacokon és 
üzlethelyiségekben. A városi tiszti fő
orvos közlése szerint az elmúlt hét óta 
egészségügyi razziákat rendszeresített a 
piacokon és különböző élelmi cikkeket 
kínáló üzlethelyiségekben, tejcsarnokok
ban stb. Ezt a közlést lapunk olvasói 
bizonyára megelégedéssel fogadják. Fő
képen a piaci tej és tejtermékek, vala
mint gyümölcseladás ellenőrzése igen 
fontos, mert szinte hihetetlen, mennyi 
piszkos vajat, tejet, túrót és rothadó 
gyümölcsöt árulnak a piacokon a jó fa
lusiak. Az állandósított razziákkal rendre 
és tisztaságra kell őket szoktatni 1 Ezt 
— sajnos — nem mi közölhetjük, hanem 
eperjesi laptársunk írja. Reméljük, hogy 
közelebb mi is hasonlóképpen Írhatunk.

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

A díjkuglizás talán sehol sem oly 
kedvelt szórakozás, mint Rozsnyón. Nya
ranta alig akad hét, amelyen a jó rozs- 
nyóiak ne dijkugliznának. Kedvelt dijuk 
s valószínűleg falatjuk is a kacsa, a jó, 
gyenge nyári kacsa és hozzá az ízes 
falatokat csúsztató borocska. Szinte ha
gyományos szokás már ez a kacsa- és 
borkuglizás a Drázusparti városkában. 
Julius 12-én a Polgári Társalgási Egy
letben, 19-én a Protestáns Iparosok Egy
letében szórakoztak a rozsnyói kugli
mesterek, aug. 2-án pedig a Kath. Le
gényegyletben rendeznek nők és férfiak
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részére kugliversenyt kedves rozsnyói 
testvéreink.

A temető garázdái állandóan mun
kában vannak. Már nem tarthatjuk rend 
ben kedveseink sírját, nem ültethetünk 
virágokat, mert ismeretlen garázdálkodók 
ellopják a virágokat, vagy ha mást nem, 
hát elemelik a víztartó üvegeket, edé
nyeket. — Ennek az állapotnak egyszer 
s mindenkorra véget kell vetni. A leg
hatékonyabban lehetne a dolgon úgy 
segíteni, hogy ha a temetőt bekerítenék. 
Amig azonban az a kérdés megoldódik, 
mi radikális eszközökhöz nyúlunk. Egy
két érdekelt személy támogatásával meg
szervezzük a legszigorúbb temetőőrséget, 
s akit elcsípünk, nemcsak átadjuk a ha
tóságnak, hanem kíméletlenül kiírjuk a 
nevét az újságba. Mert, sajnos, a virá
gokat, víztartó edényeket nem a szegény 
emberek lopkodják a temetőben, mert 
abból pénzt nem szerezhetnek, hanem a 
lusták, akik maguk vesződni nem akar
nak vele, hanem más sírról szépen el
lopják. Gyanúsítunk olyan személyeket 
— mert okunk van rá, — akikre nézve 
nagy szégyen lesz az, ha a nevük itt 
fog díszelegni az újságban ! De meg
tesszük ! Meg bizony !

A nagybani házalás is tilos. Újab
ban lábra kapott az a szokás, hogy 
nagykereskedők autóra rakják árucik
keiket s azzal felkeresik a falusi keres
kedőket. Miután ez a házalással azonos 
cselekedet, azért tilos és feljelentés ese
tén szigorú büntetést von maga után. 
A keresk. törvény 74. § a értelmében 
nincs megengedve árut a vevőhöz eladás 
céljából vinni.

K Ö L C S Ö N Ö K E T
előnyös feltételek  m ellett nyújt a

T A T R A  B A N K A
rím . so bo ta i fiókja.

Figyelje meg az utcán: mennyire 
megcsökkent a dohányzók száma. Las
san-lassan győzedelmeskedik az antini- 
kotinista propaganda, pedig a dohányzás 
ellenségei ma előadásokat sem tartanak, 
plakátokat sem ragasztanak, újságok 
sem tüzelnek a dohányzás ellen. És 
mégis ! Mert: a szerény Zóra cigaretta 
is szalonképes lett a nagy szegénység
ben__ Pedig volt idő, amikor csak
Egyiptomi volt minden kézben és füstölt 
minden ajakon. Aztán jött a Zóra és 
ma, már az sem bir a szegénységben ! 
A 30 filléres gyufa, a 10 filléres Zóra, 
mintha egyre utolérhetetlen ábrándokká 
válnának!... Vájjon nem lehetne segí
teni, megkönyörülni azokon, akik még 
dohányozni szeretnének?

Hová ragasszuk a levélbélyeget. A
postaügyi minisztérium figyelmezteti a 
közönséget, hogy a postabélyeget a le
vélküldemények címzési oldalának a 
jobb felső sarkába ragassza és hagyjon 
a levélküldemények címzési oldalának a 
a felső szélén szabad helyet a postai 
bélyegző-gép lenyomata számára ; a bé
lyegzőgép a levélküldemények egész fel
ső szélét bélyegezi le, úgyhogy az ott 
feltüntetett adatok olvashatatlanná vál
nak.

A gyümölcsszedés áldozata. Szurek 
Pál 10 éves siketpusztai lakos felmá
szott az egyik gyümölcsfára, hogy gyü
mölcsöt szedjen. A fa ága letört s a 
szerencsétlen fiú mintegy 10 méter ma
gasságból oly szerencsétlenül esett a 
földre, hogy mindkét karját eltörte. Be
szállították a helybeli állami kórházba.

Egyéni határidők az adókérdőivek 
megválaszolására. A pénzügyminiszter 
utasította az adóhivatalokat, hogy az 
adófizetőkhöz intézett kérdőíveknél, me
lyekre terjedelmesebb válaszokat kell 
adni, ne állapítsanak meg sablónszerüen 
8 napi határidőt, hanem a kérdéseknek 
megfelelően hosszabb határidőt. Utasí
tották továbbá az adóhivatalokat, hogy 
a feleket ne fenyegessék mindjárt az el
ső Ízben rendbírsággal. A rendelet rá
mutat arra, hogy terjedelmes válaszokra 
rövid határidő megállapítása törvénybe 
ütköző és az ilyen eljárás elkeseredést 
idéz elő a pénzügyigazgatás ellen.
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1 0 0  °!0 ízlés, 100°|o  minőség, 100°!0 választék
jellemzi divatárúimat!

Figyelmet érdemelnek férfi ing-különlegességeim , pullovereim  
és príma minőségű fürdő-trikóim.

Méret utáni úri öltönyeim jó hirneve mind jobban terjed. 
Kérem kirakataim szives megtekintését.
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Felhívás, Felkéretnek mindazok, akik
nek Rimaszombat régi épületeire s kül
sejére vonatkozó fényképek vannak bir
tokukban, hogy ezen fényképeket a vá
rosi emlékkönyben való megőrzés vé
gett Maros Miklós városi évkönyvirónál 
(Városháza 10. számú szoba) áladni 
szíveskedjenek.

Megtámadott küleilenör. Baksa Gyu
la, a helybeli kerületi betegbiztosiió in
tézet kiilellenőre hivatalos kőrútján 
megjelent ellenőrzés céljából Rimakoko- 
ván egy Farkas nevii betegpénztári tag
nál, aki javában fát fűrészelt és haso
gatott. A küleilenör közölte az illetővel, 
hogy ezért megvonatja a táppénzét. — 
Amint a küleilenör távozott, Farkas 
bosszúból orozva háta mögé került s 
egy seprőnyéllel fejbe vágta. Baksa fe
jén véraláfutásokat szenvedett. — Az 
eljárás a támadó ellen megindult.

Utasítások az adóhótrálékok likvi
dálásával kapcsolatban. A pénzügy
minisztérium azt az utasítást adta az 
adóhatóságoknak, hogy az adóhátrálékck 
likvidálására vonatkozó megegyezések 
megkötésénél közöljék az adófizetőkkel, 
hogy az engedélyezett engedmény elve
szíti hatályát, amennyiben az előirt meg
egyezés feltételeit be nem tartanák, 
avagy a feltételek teljesítése előtt az 
adófizető vagyonát csődtömegzáriat alá 
helyeznék. Egyébként az adóhátrálékck 
likvidálásánál a pénzügyi hatóság dön
tése végleges és az ellen fellebbezésnek 
nincsen helye.

Olcsó német és franczia órákat ad
Özv. Tranovszky Károlyné. 

Rózsa-utca 24. sz. alatt.
Működésben a strand szarkája. F.

hó 19-én a délutáni órákban ismeretlen 
tettes ellopta a helybeli strandfürdő ka
binjában elhelyezett és Maroug Vacláv 
mérnök, trencséni lakos tulajdonát ké
pező ezüst órát lánccal együtt. — A 
mérnök kára 400 korona. A helybeli 
rendőrség erélyes nyomozást vezetett 
be a tolvaj kézrekeritésére.

Lekaszálta a sógorát. Hiodák György 
murányhutai lakos a múlt pénteken reg
gel rétjére kaszálni ment. Közelében 
dolgozott a vele a kaszáló miatt régebb 
Idő óta viszálykodó sógora, Gyurgyák 
András is, aki Hiodák serdülő leányát, 
mikor az a réten gereblyélni kezdett, 
ebben megakadályozta és elkergette, 
mert szerinte az a rét nem a Hlodáké, 
hanem az övé. Emiatt a két sógor előbb 
vitatkozni, majd veszekedni kezdett, mi
közben Gyurgyák fejen ütötte Hlodákot, 
aki feldühödve, a kezében levő kaszá
val sógora felé sújtott s azt térden alul 
súlyosan megsebesitette, átvágván lábá
nak ereit. A sógorát összeesni és vérezni 
látó Hiodák megijedt, a sérült lábat el
kötözni igyekezett, mindhiába : Gyur
gyák András rövidesen elvérzett. Hiodák 
a völgybe cipelte a hullát, majd leányá
val a csendőrségre ment s bejelentette, 
hogy sógorával véletlen baleset történt, 
a vallatás során azonban beismerte tet
tét, kijelentvén, hogy egyáltalán nem 
volt szándéka sógorát megölni. Hiodák 
Györgyöt a csendőrség letartóztatta s 
a nagyrőcei járásbíróság fogházába szál
lította.

A leghatásosabb reklám mégis csak 
az újsághirdetés! A berlini felső tech
nológiai iskola statisztikai adatok gyűj
tése alapján megállapította, hogy az áruk 
kínálatának legeredményesebb formája 
az újsághirdetés. Megállapították ugyan
is, hogy újsághirdetés utján az áruk 
44%-ka, a kirakatreklám utján ennek 
32%-a. a világitóreklám utján 24%-a, 
falragaszok utján 19°/„-a.az autóbuszok 
és villamosokon való hirdetés utján azok 
10Vo-a, a vevőknek személyes megláto
gatása utján 4%-a, a filmreklám utján 
3%-a kelt el. Ennek alapján megállapí
tást nyert, hogy áruk kínálatának leg
eredményesebb formája az újsághirdetés.

Az adókönyvecskéket portómente
sen szállítja a posta. A pénzügymi
nisztérium most kiadott rendelete értel
mében a felek részéről az adóhivatal
hoz az adatok bevezetése céljából kül
dött adókönyvecskéket tartalmazó pos
tai küldemények portomentességi jogot 
élveznek, ha a feladó a címzés alá hoz 
záirja a „Hatósági felszólításra portó- 
mentes" szöveget. Az adóhivatalok is 
portomentes levélben küldik vissza az 
adókönyvecskéket a feleknek.

A r a t á s k o r
hallik a földeken a legszebb nóta; 
az aratók kaszájának szüntelen 
pengése. Az áldott földnek ez a 
szép dala akaratlanul eszünkbe jut
tatja azt a kevésbé örvendetes tényt, 
hogy a földmives osztály helyzete 
sohasem volt valami irigylésremél- 
tó. Ha a történelem lapjait lapoz
zuk, azt látjuk, hogy akármilyen 
jól is ment más társadalmi osztá
lyok sora, a földműves nép mindig 
csak dolgozott és szenvedett. A 
mai nehéz sorban, amikor mindenki 
kénytelen a létért élet-halál küzdel
met vivni, ott látjuk első sorban a 
földműves napbarnitotta, verejtékes 
alakját.

A nemzetközi nagytőke esztelen 
profitéhsége fejtetőre állította a vi
lág rendjét. Mesterségesen lenyom
ta a gazdasági termények árát és 
a földig szorította le az állatárakat, 
hogy a városi embernek olcsóbb 
legyen az élete. Azt hitte, hogy 
akkor majd o l c s ó b b  kenyeret 
és húst kap a gyári munkás, le 
lehet majd szállítani a munkabé
reket és igy nagyobb lesz a vál
lalkozó tőke nyeresége. De rosszul 
számítottak, amikor a földműves 
megkárositásával akartak illeték
telen hasznot huzni. Sikerült ugyan 
az árakat leszorítani, s evvel a föld
művelőt tönkretenni, de elfelejtették, 
hogy ha nincs a búzának ára, ak
kor elvesztik legjobb vevőközönsé
güket, a falusi népet. Ha a gazda 
nem tudja értékesíteni a cikkeit és 
üres erszénnyel kénytelen hazajön
ni a piacról, akkor kénytelen ott
hagyni a piacon vagy a boltban a 
ruhát, a csizmát és más házi és 
mezőgazdasági használatra szüksé
ges cikket.

Vigasztalan az elénk táruló kép. 
A gyárak állnak, pedig volna fo
gyasztó közönség. Elkelne a ruha
nemű és minden egyébb holmi, de 
a falusi népnek nincsen pénze. Az 
egyik oldalon a lezárt gyárak, ren
geteg munka, útépítés és házépítés 
várja a megkezdését, a másik ol
dalon sok millió munkáskéz áll tét
lenül, éhesen és lerongyolva és ez 
mind azért, mert a nagytőke egy 
kissé elszámitotta magát s most 
nincs vállalkozási kedve, úgy mond
ják, hogy „bizalmatlan".

A földműves istállójában szorong 
a tehén, de a városban rengeteg 
anya nem tud tejet adni gyermeké
nek és hús és kenyér nélkül éhen- 
vesznek a munkások.

Teljes igazuk van azoknak, akik 
mondják, felfordult a világ, mert 
ilyen helyzetben nem volt még az 
emberiség.

De talán épp ez a mai vigasz
talan helyzet az, amelyből a föld
művesnek kell, hogy megerősödve 
kerülőn ki. De az iszonyú válság 
megmutatja, hogy a világ tönkre
ment, mert tönkretették a földmű
vest. Ebből világos, hogy az em
beriséget a mai nagy válságból 
más utón nem lehet kivezetni, mint 
a földműves talpraállitásával. A

föld az alapja mindennek, ennél az 
alapnál kell tehát megkezdeni az 
újraépítés munkáját.

Hasznos tudnivalók az állam
védelmi törvényből.

II Építkezés a határövi járásokban és 
ingatlanokra vonatkozó bejelentési 

kötelezettség.
Előző közleményünket az időközben 

megjelent 155. számú kormányrendelet 
alapján azzal egészítjük ki, hogy a ka
tonai hatósági engedélyhez a következő 
iparengedélyek kiadása van kötve:

Vegyi vagy fizikai módon irodalmi 
vagy művészeti termékeket előállító és 
sokszorosító, valamint ezekkel kereske
dő vagy ilyen termékeket kikölcsönző 
iparok részére, személyek időszaki szál
lítását eszközlő és olyan ipari üzemek 
részére, melyeknek járművei személy- 
szállításra mindenkor készen állanak és 
szolgálataikat felajánlják, ide tartoznak 
a küldöncök és hordárok is, továbbá 
a tűzijátékok rendezésére alkalmas esz
közök előállítására és eladására szol
gáló üzemek, az ószeres ipar, a gyógy
szerek céljaira szolgáló mérgek és egyéb 
készítmények előállítására, valamint el
adására szolgáló üzemek, vendéglő és 
korcsmaiparok, patkány, egér és más 
kártékony állatok irtásával loglalkozó 
iparok, az iparszerü rongykereskedés, 
a hitelviszonyokra vonatkozó informá
ciós irodák, utazási irodák, telefon- és 
távirati ügynökségek, magánnyomozó 
irodák, celluloiddal és annak hulladé
kaival kereskedő ipari üzemek, gyúlé
kony áruk előállításával, nyersolaj fel
dolgozásával és petróleum árusításával 
foglalkozó üzemek, ingatlanforgalmi iro
dák, filmgyártással, valamint rádióké
szülékek és alkatrészeik előállításával 
foglalkozó üzemek.

Az ideiglenes rendelet felsorolja a 
határsávba tartozó politikai járásokat, 
melyeknek száma Szlovenszkón 48 és 
Káipátalján 12. Ezek közé tartoznak a 
rimaszombati, és a szomszédos összes 
járások is.

Ebben a határsávban a katonai ha
tóság előzetes engedélye szükséges bár
mi néven nevezendő állami vagy köz- 
jellegü építkezéshez. Ilyennek tekinten
dő a templom, iskola, színház, muzeum, 
gyakorló-tér, közraktár, kiállítási hely, 
csillagvizsgáló stb. Hasonlóképen elő
zetes katonai hatósági engedélyhez van 
kötve ut, fegyver- és lőszergyár, vegyé
szeti és bányaipari építkezés, villamos 
müvek, gázgyárak, viziművek, magas- 
kéményü vagy tornyu épületek, repülő
terek, szállodák, vadászlakok, turista
bódék, kilátótornyok és jeladásra alkal
mas üzemek létesítése.

Az itt fel nem sorolt más építkezés 
esetében csak akkor szükséges a kato
nai hatóság előzetes beleegyezése, ha 
a tervezett építést a katonai hatóság 
államvédelmi szempontból fontosnak 
minősíti.

A katonai hatóságok állapítják meg 
hogy mely helyek képeznek erődítési 
helyeket. Az erődítési hely körzetéhez 
tariozik az attól 10 kilométernyi távol
ságig fekvő terület is. Az erődítési öv
ben bárminemű építkezést csak a kato
nai hatóság előzetes engedélyével lehet 
végrehajtani. Az engedély ahhoz a fel
tételhez köthető, hogy az építkező pon
tosan be fogja tartani a katonai ható
ság által jóváhagyott tervet és hogy az 
épületet a katonai hatóságok utasításá
ra bármikor saját költségére lebontani 
köteles és pedig minden kártérítés 
nélkül.

Fontos intézkedés az is, hogy a ha 
társávban levő községekben az épít
kezési helyekre szolgáló területek fel
osztásának terveit az illetékes hatósá
gok csak akkor hagyhatják jóvá, ha a 
katonai hatóság a terv ellen államvé
delmi szempontból nem emel kifogást. A 
katonai beleegyezés nem helyettesíti 
azonban az építkezéshez szükséges kü
lön hatósági engedélyt.

A határsávban az erdőgazdálkodásra 
való felügyelettel megbízott hatóságok 
a katonai hatóságokkal egyetértőén kö
telesek eljárni. Ez vonatkozik úgy a 
tervszerinti, mint a tervnélküli fakiter
melésre. Az államvédelmi törvény meg
jelenése előtt jóváhagyott fakitermelési

Pokorágyi-utca 22. sz. a. utcai

ház eladó.
A mai kor igényeinek megfeieiő 1 nagy 
szoba, konyha, kamra, mellékhelyiségek, 
v íz  és villany bevezetve. Ára 20.000 Kó.

Érdeklődni lehet Gyulai István ruha
üzletében Masaryk-tér.

terveket a katonai hatóságok államvé
delmi szempontból utólagosan felülvizs
gálhatják.

A 198. számú végrehajtási rendelet a 
határövben, az erődítési övben és az 
államvédelem szempontjából fontos más 
helyeken levő ingatlanokra vonatkozó 
jogviszonyokat illetően elrendeli, hogy 
a külföldiek és jogi személyek (mint 
kereskedelmi társaságok, alapítványok, 
községek, hitközségek stb.) az ezen te
rületeken levő ingatlanaikat vagy ingat
lanra vonatkozó bármily dologi jogaikat, 
melyek közé tartozik a bányászati, vizi* 
vadászati és halászati jog is, kötelesek 
a törvény életbeléptétől, vagyis 1936. 
évi junius hó 23-tól számított hat hét 
leforgása alatt, vagyis 1936. évi augusz
tus 3-áig az illetékes országos hivatal
nak bejelenteni. A bejelentési kötelesség 
nem vonatkozik két havi időtartamnál 
rövidebb lakásbérletre, valamint közle
kedési eszközök elhelyezésére szolgáló 
helyiségek bérletére.

A bejelentési kötelezettség alóli fel
mentés szintén hat héten belül kérhető 
és pedig a később szerzett jogokat ille
tően a jogszerzés napjától számítva. A 
kérvények bélyegmentesek és ha az or
szágos hivatal a felmentés iránti kér
vényt elutasítja, a bejelentés a végzés 
kézbesítésétől számított 15 napon belül 
megteendő.

A országos hivatal a jogszerzésre vo
natkozó bejelentést közli a katonai ha
tósággal és a bejelentést vagy tudomá
sul veszi, vagy egy éven belül a jog
szerzőnek bizonyos korlátozásokat ir 
elő, vagy pedig elrendeli, hogy az illető 
jog csehszlovák állampolgárra ruház- 
tassék át. Az országos hivatal az ingat
lan fekvése szerint illetékes bíróságnál 
indítványozhatja a dologi jog értékesí
tését, mely indítvány akkor is tehető, 
ha a jog időközben harmadik személyre 
átruháztatott.

Ha a jogosított ellen végrehajtási el
járás van folyamatban, ennek befejezé
séig a hatóság intézkedését felfüggeszti. 
A jog értékesítésére irányuló eljárás 
költségeit a jogosított köteles fedezni. 
Az országos hivatal a jog értékesítéséig 
ideiglenes zárgondnokságot rendelhet el.

Dr. G. J.

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

Beszterczebányai S K — Rimaszom
bati vegyes 4 :2  (3:0). A vegyes csa
pat Besztercebányán szerepelt, megerő
sítve több rimatamásfalai játékossal, s 
a jó besztercebányai csapattól csak kis 
gólarányu vereséget szenvedett. — A 
vegyescsapat a II. félidőben állandó fö
lényben volt s több gólt is rúghatott 
volna.

A szerkesztő üzenetei.
K. P. A megbeszélt ügyben a beígért 

terminusra nem referáltál. Várom ezt.
Lijő. Megbeszélésünkhöz képest ké

rem értesítésedet. Mennyire lehetne ott 
minimum számítani ?

Egy régi előfizető. Küldönc utján 
hozzánk juttatott Írása nagyon szellemes. 
Nem értettük meg azonban a nagy sür
gősséget, valamint az „Ircsi" stb. hason
ló képzésű bece neveket s egyéb szava
kat. Irodalmi sikereihez gratulálunk. 
Várjuk a továbbiakat. Melegen üdvözöl
jük.

Menyegzői üdvözlő vers csak az il
letékes szűkebb kört érdekelheti, ilyet 
nem szokásos lapokban közzétenni s eb
ben — legnagyobb sajnálatunkra — mi 
sem tehetünk kivételt.

Szilveszter. Csak ily módon tudtuk 
hozni. Egyszerre nem lehet. Szives kö
szöntés.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.
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