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M Á R K U S  L Á S Z L Ó A hlrlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság Rimaszombat feladó 
hellyel 75,433—III—21. szám alatt engedélyezte.

Egységes valuta.
Alig lehetne a sok nyomorúság 

kelevényére hasznosabb és a gyó
gyulást alaposabban elősegítő flas- 
tromot kitalálni, mint amit az a 
gazdasági és pénzügyi kifejezés 
röviden, okos szóval megmond: 
hogy legyen a müveit országoknak 
és népeknek egyforma pénzértéke.

A mindenütt egyforma pénzérték, 
a nemzetközi valuta bámulatos 
gyorsasággal meggyógyítana sok 
nyomorúságot, ami a mai világban 
ránehezedik a szegény emberek tö
megére. A gazdasági válság hamar 
megoldást találna, ha ezt az orvos
ságot általánosan alkalmaznák el
lene mindenfelé. A mai rút, sáros, 
mocsaras, köves, sziklás, hepehu
pás utak szép simaságba kanya
rodnának és meredek válaszfalak 
helyett szelíd lejtők szerpentines, ké
nyelmes iveibe egyenlítődnének ki.

Most ezer meg ezer érthetetlen 
nehézség ádáz akadályként mere- 
dezik a gazdasági élet kibontakozá
sa elé, az a rövid kifejezés: egy
séges nemzetközi valuta — elhárí
tana minden akadályt, megkönnyi- 
íene minden összeköttetést. Evvel 
az ember rátalálna embertársára s 
a megértésnek, szeretetnek szép, 
színes virágai nyílnának ott, ahol 
jelenleg az elzárkózás bűzös béka
nyálai és mérget gőzölgő gombái 
teremnek. A rejtekben termő növé
nyek uralmát átvenné a tarka, 
nyílt, pompás virágok illatos, szi
várványszínű bimbózása és kinyí
lása.

Ezt akarta elérni az angol és a 
francia kormány, amikor a múlt 
év elején Van Zeeland kiszolgált 
belga miniszterelnököt felkérte, hogy 
tanulmányozza a gazdasági válság 
és a pénzügyi berendezkedés rész
letes állapotát és tegyen olyan ja
vaslatot, amely alkalmas lenne a 
vdág gazdasági életének újjászer
vezésére.

A volt belga miniszter alaposan 
tanulmányozta ezt a kérdést és úgy 
találta, hogy a világ országai két 
ellentétes gazdasági politika között 
válogathatnak. Az egyik a gazda
sági autarchia, a másik a nemze
tek együttműködése.

A gazdasági autarchia (az orszá
gok önálló gazdasági működése) 
most nagyon divatban van minden
felé. Minden ország magának akar 
termelni és a többiekre nincs te
kintettel, csak önmagát akarja el
látni a szükséges mezőgazdasági 
és ipari termékekkel. Ezen az utón 
haladnak már egy jó évtized óta 
és ez az eljárás nem tudja meg

szüntetni a nyomasztó krízist, mert 
emeli a termények önköltségi árát 
és igy egyenesen belevezet az élet
viszonyok süllyedésébe és a nyo
morba. Az elzárkózás, az önálló 
gazdasági élet feszült viszonyt te
remt az országok között és politi
kai bizalmatlanságon alapul és azt 
mélyíti ki a nemzetek közt.

Ameddig ez az elzárkózás és 
széttagolás uralkodik, addig lehe
tetlen a nemzetközi együttműködés 
és a kölcsönös megértés.

Van Zeeland azt ajánlja, hogy ál
lítsák helyre a gazdasági egyen
súlyt és biztosítsanak szabad for
galmat a termesztett mezőgazda- 
sági és ipari javaknak.

Ha ez a kettő megvan, akkor a 
világon meg kell teremteni a nem
zetközi valutát. Legyen egységes 
pénzériék és igy nem kell majd 
pénzügyi egyezségekkel biztosítani 
a pénzérmek értékét, nem kell a de
vizaforgalom komplikált szövevé
nyes ellenőrzéséről gondolkozni, 
nem kell a valutacsempészek ezer
féle csalafintaságát ezerféle kiját
szásokkal ellensúlyozni. Szóval: az 
egységes valuta könnyen érthető, 
kényelmes megoldást hoz be, amely 
az egész világot megértéshez, gaz
dasági javuláshoz vezeti. Persze, 
vannak olyan nehézségek, amelyek 
a nemzetközi valuta behozatalát 
akadályozzák. De ezeket a nehéz
ségeket le lehet győzni, a szaka
dékokat át lehet hidalni.

Ilyen nehézség volna az, hogy 
az országokban nincs egyenlő meny- 
nyiségü arany, nincs egyenlő nyers
anyag és nem egyforma a töke. 
Azután minden országnak külön
böző védvámos rendszere épült ki.

De már eddig is próbálkoztak 
ideiglenes megegyezésekkel ilyen
forma megoldásra. Pl. Franciaor
szág, Anglia és az Egyesült Álla
mok 1936-ban hármas monetáris 
(pénzérmes) egyezménnyel köte
lezték önmagukat, hogy bizonyos 
ideig biztosítják egymás valutájá
nak árfolyamát. De ez csak ideig 
lenes megoldás volt és jónak bizo
nyult.

Most azonban nem azok a ne
hézségek állanak a megegyezés út
jában, hogy nincs egyforma arany
mennyiség, hogy a nyers anyag 
és a tőke aránya különböző az 
egyes országok közt. Ezeken le
hetne segíteni, ha komolyan akar
nák.

Hanem az a baj, hogy a na
gyobb államok nincsenek elragad
tatva Van Zeeland terveitől.

Az egységes valutát inkább el
fogadnák talán, de nem akarják 
annak előfeltételét az angol álla

mokban, Franciaországban. Német- 
és Olaszország is idegenkedik tőle. 
Nem akarnak lemondani az önálló 
gazdálkodásról, az autarchia elzár
kózott rendszerétől.

Az a baj, hogy a nyugati 
államok nagyrészének a gazdasági 
politikája teljes összefüggésben van 
az általános politikával és annak 
csak kielégítő függeléke.

Egyik állam sem akar a politi
kától független gazdasági rendez- 
kedést kiépíteni és a gazdasági 
helyzet az általános politikai céltól 
függ.

Olaszország a szankciók idejé
ben tanulta meg, hogy a gazda
sági függetlenséggel jár az ország 
teljes politikai függetlensége is. 
Németország azért vezette be az 
irányított tervgazdaságot, hogy de
vizákat szerezzen a nyersanyagra 
és a fegyverkezésre.

Ezek erősen akadályozzák a Van 
Zeeland-féle tervek megvalósítását.

Mig a nagy államok támadó és 
védekező berendezése szemben áll 
egymással, addig annak egyik 
alapvető védőeszköze lesz mindig 
a gazdasági autarchia. Ez pedig 
homlokegyenest ellenkezik a nem
zetközi együttműködéssel.

Nemzetközi együttműködés, álta
lános emberi megértés szükséges 
ahhoz, hogy meg lehessen va
lósítani az egységes pénzértéket: 
a nemzetközi va l u t á t .  — Azért 
minden helyes eszközzel, törvé
nyes utón arra kell törekednünk, 
hogy megvalósítható legyen a nem
zetközi gazdasági együttműködés 
és azután megvalósulhat az általá
nos fölvirágzás föltétele is : a nem
zetközi egységes valuta. Y.

A város vízszolgáltatásáról.
Fontos határozatokat hozott a febr. 
11-iki gyűlés.— Leszállítják a vízmé

rőórák használati diját.
A városi vízszolgáltatás közmegelé

gedésre irányuló átszervezése hosszú 
idők óta élénken foglalkoztatja a város 
vezetőségét, a pártokat s a közönséget.

Mindezek hatása alatt folyó hó 11-én 
a városi tanács, magát az összes szám- 
bajöhető vizszakértőkkel kiegészítve és 
előzetes tanulmányok, más városoktól 
bekért vizszolgáltatási adatok ismerete 
mellett ezen fontos ügyben gyűlést tar
tott, ahol minden befolyástól mentes, 
tárgyilagos megbeszélések folytak.

A jelenvoltak minden eshetőséget fi
gyelembe vettek, elsősorban a zavarta
lan vízszolgáltatást, a sok esetben ta
pasztalt túlfogyasztást, az ezzel kapcso
latos gyengébb viznyomást, melynek kö
vetkeztében egyes magasabban fekvő 
házak vizet alig kaphatnak, a még ma 
is sok helyen a vizszabályrendelet elle
nére fennálló pecegödör-anomáliákat, a 
vízfogyasztással kapcsolatos egyenlő és 
minden tekintetben igazságos teher vi

selést és egyhangúlag a következő in
tézkedések megtételére kérik fel a vá
ros tanácsát és az elöljáróságot:

a) A most érvényes szabályrendelet 
átdolgozására, hogy ott, ahol időközben 
vizmérő órák állitatnak be, csakis a 
tényleges és az óra szerint bebizonyít
ható vízfogyasztás lesz számlázva.

b) A vizmérő órák fokozatos üzem
behelyezésére. Erre nézve egy igazságos 
sorrend állapíttatott meg, uj építkezé
seknél azonnal, újabb házaknál foko
zatosan 10 évre visszamenőleg, ipari 
üzemek, kertészetek, mosodák, kertes 
házak, állattartók, husiparosok, vendég
lősöknél lehetőleg egyidejűleg, majd a 
nagyobb lakások, közép lakások s csak 
hosszabb türelmi idő után a kisebb la
kások és házaknál, hogy az akna, eset
leg vízvezeték berendezéséhez szükséges 
tőke előteremthető legyen.

c) A belterületen fokozatos bevezetése 
a csatornázásnak, hogy a pecegödör- 
rendszer véglegesen eltűnjék, itt termé
szetesen nagy figyelmet fordít a város 
arra, mily közelben van a csatorna-ve
zeték és hogy a kisebb vagy igen gyen
ge értékű házak egyáltalában kibírják-e 
az ilyennemü befektetést?

d) A vizmérő órák használati dija 
úgyszólván önköltség alatt állapíttatott 
meg. Az egy közös vezetékre szerelt íöbb 
ág vizmérő órájának egy havihasznáiati 
dija 3 Kö, a most leginkább használat
ban levő 20m/m csőátméröjü vizmérő óra 
használati dija 4'— korona lesz. Az en
nél nagyobb vízmérők dija is igen mél
tányosan lett megállapítva, mindig a ki
sebbekhez viszonyítva. A használati di
jakat éppen úgy, mint a villamos áram
mérődijakat, mindig havonta, a vizdijjal 
együtt szedik be.

t)  Mérlegelés tárgyává tétetett, hogy 
ott ahol vizfogyasztás nincs, p. o. üzlet- 
helyiségek, egy igen méltányos fogyasz
tási kulcs állapíttassák meg.

Nagyjában ezek azon irányelvek, me
lyek alapján a jövőben a város vízszol
gáltatása az egyenlő elbánás és igazság 
elve alapján biztosítva lenne.

A sziklási forrásvíz nagy kincse Ri
maszombat városának, gondoskodni kell 
tehát arról, hogy e nagy kincs minden 
városi lakosnak oly mértékben álljon 
rendelkezésére, amint az szükségeltetik. 
Éppen ezért gondoskodik a város elöl
járósága a vízvezeték fokozottabb ellen
őrzéséről, ahol hibákat észlel, ezek kijaví
tására figyelmezteti a fogyasztót, sőt 
újabb figyelmeztetés után a fogyasztó 
saját költségére kijavíttatja a hibát is, 
erre módot ad a szabályrendelet és pa
rancsoló kötelességévé teszi azon igaz
ság, hogy a város minden lakosának 
egyenlő joga van a vizre, ha ezt meg
fizeti.

50 százalékos vasúti kedvezmény a 
Csehszlovákiába beutazó külföldiek
nek. A csehszlovák vasutiügyi miniszté
rium rendelete szerint az országba má
jus 1-től október 31-ig történő külföldi 
beutazók, akik legalább 6 napig tartóz
kodnak a köztársaság területén, 50 szá
zalékos menetjegykedvezményre tarthat
nak igényt úgy a beutazásnál, mint a 
visszautazásnál is, hosszabb idötartóz- 
kodás esetén pedig a köztársaság terü
letén végzett minden utazásnál. Igazo
lásul kizárólag csak az útlevél felmuta
tására lesz szükség.
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Indiai levelek.
Érik a buzakalász.

Előre kell bocsájtani, hogy január 
végefelé közeledünk, mert júniusban ná
lunk sem újság, ha érik a buzakalász.

Így januárban, ezer méter magasság
ban elterülő fensikon, pontosan a bak- 
téritő alatt, egy árnyas fa tövében dél
ben végigheveredni, igazán elsőrendű 
pihenés. Lenge szellő, se légy, se bogár, 
a közelben búzaföld, most kezd kalá- 
szosodni. Otthoni gondolatok ébrednek 
az emberben....

Júniusban itt az esős évszaknak még 
csak a kezdetén vagyunk, de a föld 
sáros, nyirkos, rajta heverni biztos meg
fázás lenne. Most azonban száraz, me
leg, a szokásos karácsony-újévi kis eső 
a vetésnek jót tett, de a földet annyira 
nem áztatta át, hogy egy hét után is
mét ki ne száradjon. A nap melegen 
süt, a hőmérséklet 25—26 fok, éjjel 
bizony hideg van — már itteni fogal
mak szerint — mert 14—15 fok van 
csupán.

Búzát és rozsot termelnek itt ezer 
méter magasságban a fensikon, melyet 
október végén vagy novemberben vet
nek. Aratása február végén, vagy már
ciusban történik. Aratás ! Ne gondoljon 
senki az otthoni nagy munkára. Először 
is egy-egy hindunak csak kis földterülete 
van, negyed vagy félhold csupán. Ezen 
aratni az asszony dolga, ki egy nagy 
kosarat visz magával és egy kis görbe 
sarlóval minden kalászt lenyes. És a 
nagy kosárban bizony sok esetben az 
egész búzatermést még aznap délután a 
fején haza is viszi.

A szalma a földön marad, azt részben 
a tehenek és bivalyok legelik le, mert 
április-május igen forró, száraz, esőtlen 
hónap, minden fű kiég és szalma a ta
karmány csupán. A benszülöttek füvet 
nem kaszálnak, széna tehát nincs.

Júniusban, amint a bő esőzés a földet 
feláztatta, megkezdődik a szántás a rizs 
alá. A hig sárba itt a fensikon korán 
érő rizst vetnek. Ez gyorsan csírázik, 
nem hoz magas növényt és októberben 
már aratható. Ezt is az asszony végzi 
és a termés rizsben sem nagyobb, mint 
búzában volt.

Mélyebben fekvő vidékeken a kiima 
melegebb és szárazabb, mint a fensikon 
és nem alkalmas búza termelésre a téli 
hónapok alatt. Rizst kiszélesített patak
medrekbe vetik március végén és igy 
nevelnek palántát. Az alföldeken termelt 
rizs fejlődési szaka jóval hosszabb ; jú
nius végén, mikor a földeken a sárba 
kiültetik, már két arasztos. A kalászát 
pedig ugyancsak október vége felé 
aratják.

Az indiai termelésnek van egy nagy 
titka. Honnan veszi a növény a tápanya
got, mert a földet soha meg nem trá
gyázzák. A tarlón legelésző tehenek 
után a trágyát gondos női kezek na
ponta összeszedik, otthon szalmatörek- 
kel lepényt gyúrnak belőle és azt kivül 
házuk falára csapják. Mikor a nap ki
szárította és leesett, tüzelőanyagul hasz
nálják föl.

Merész gondolatu angolok a nagy 
szénbányatelepekkel kapcsolatos kok
szolóüzemek gázaiból kivonták az am
móniát és műtrágyát gyártottak, de bi
zony azt itt Indiában nem vette senki. 
Be is zárták üzemüket. Ma csak egy 
ily működő gyárat tudok, műtrágyáját 
azonban Angliának adja el.

Indiában sok még a tennivaló a több
termelés érdekében.

Gedeon Tihamér.

Budapesti nemzetközi vásár hírei.
Nagyarányú utazási kedvezmények 

a budapesti nemzetközi vásár alkal
mából. Máris rendkívül sok igénylés 
érkezik be a budapesti nemzetközi vá
sár nemsokára megjelenő utazási iga
zolványaira, amelyek ismét 25— 50%-os 
utazási kedvezményeket fognak bizto
sítani a vásár látogatóinak 27 európai 
állam 65 közlekedési vállalatának vona
lain. Az utazási kedvezmények érvénye 
Magyarországon s a környező államok
ban tiz nappal a vásár előtt kezdődik 
és tiz nappal a vásár után ér véget, 
mig a nyugateurópai államokban ez a 
határidő 5—5 nap. A vásár április 29.— 
május 9 ig tart. — A vásárigazolvánnyal 
vizűm nélkül lehet Magyarországra be
utazni (utólagos vizűm a vásáron 2’50 P.)i

Pontos felvilágosítást tartalmaz a ked
vezményekről a vásárigazolvány, amely 
e hó végén már az összes utazási iro
dákban kapható lesz.

Az Eucharisztikus világkongresszus 
résztvevőinek figyelmébe.

A kongresszus tájékoztatója megjelent 
és díjtalanul kapható minden plébániai 
hivatalnál. (Pozsonyban a Katolikus Ak
ció irodájában, Primás-tér 1. II. emelet. 
Érsekújváron : Néder János urnái) ahol 
egyidejűleg jelentkezni is lehet.

Akik saját útlevelükkel utaznak s la
kásról maguk gondoskodnak, csak a 
kongresszus igazolványát szerezzék be, 
amellyel önállóan utazhatnak. Igénybe 
vehetik a Szlovenszkón 33, Magyaror
szágon 50%-os vasúti kedvezményt. 
Amennyiben mégis küiönvor.atta! kíván
nak utazni, úgy kivánatukra az utazási 
iroda jegyüket előre beszerzi.

Akik közös útlevéllel utaznak, de el
szállásolásukról maguk gondoskodnak, 
a jelentkezési iv „Elszállásolás módja" 
rovatába ezt Írják : „Elszállásolásomról 
magam gondoskodom !“ Előre figyel
meztetünk azonban mindenkit, hogy ro
konaiknál elszállásolásra csak az szá
mítson, aki azt előre bebiztosította. A 
kongresszus lakás-bizottsága ugyanis 
már minden lakható szobát lefoglalt 
Budapesten s igy utólagos lakásbeje- 
leniésre senki se számítson.

A Tájékoztatón az útiköltség csak 
azokról az állomásokról van feltüntetve, 
ahonnan a különvonat indul. Az ilyen 
gyűjtő-állomásokig az induló állomástól 
mindenki saját maga veszi meg a je
gyét az igazolvány alapján 33%-os 
kedvezménnyel.

Aki a jelentkezési lapját a kongresz- 
szusra a rendezőségtől kérte, kitöltve 
(ha közös útlevélre van szüksége köz
ségi bizonyítványt mellékel) ugyanarra 
a címre küldi vissza.

Akik a Plébániai Hivatalon kapták a 
jelentkezési lapot, azok a plébániánál 
adják le jelentkezési lapjaikat. Az ille
ték befizetésére az első esetben min
denki saját címére befizetési lapot kap. 
Az utóbbi esetben résztvevők illetékei- 
keiket a Plébániai Hivatalnál rendezik.

A kongresszus igazolványát március 
15 ig minden jelentkező megkapja és 
annak átvétele után illetékeit befizeti.

Május 15-ig minden jelentkező meg
kapja szállásának cimét, továbbá pon
tos utasítást az indulásra vonatkozólag 
és az utazással kapcsolatos legfonto
sabb tudnivalókat.

Minden további felvilágosítást ad, tá
jékoztatót küld, jelentkezéseket elfogad 
és igazolványokat előjegyez az Eucha
risztikus Kongresszus szlovenszkói ka
tolikus magyar résztvevőinek szervezé
sével megbízott Meggyesy Sándor Ro2- 
nava-Rozsnyó.

A posta hírei. A postaminisztérium 
uj rendelete szerint nem értékes öt 
kgr-ig terjedő súlyú csomagokat nem 
kell összezsinegelni, ha egyébként tar
tósan vannak csomagolva. Öt kilogram- 
nál súlyosabb csomagoknál azonban 
kötelező a zsineggel való átkötés. — 
Postai szállításra január 15-től csak 10 
literig lehet folyadékot feladni, de csakis 
befont üvegekben s ha 5 liternél több 
a folyadék, kétszeres erős fonadék kö
telező. Ki nem forrt folyadékkal nem 
szabad teljesen teletölteni az üvegeket.

Társadalmi naptár.
1938. február 19-én, szombaton a Pol

gárikör batyubálja.
Február 19. A Zsivena szlovák nőegylet 

jelmezestélye a Tátrában. Kezdete 
este 9 óra.

Február 20. este 5 órai kezdettel a Pol
gárikörben Ferenczy István iparos 
cserkészcsapat műsoros táncmulat
sága.

Február 26. A Kát. Olvasóegylet színi- 
előadással egybekötött táncmulatsága.

1938. február 26. A magyar gimnazisták 
zártkörű előadása a „Tátra"-bán. 
Kezdete este 8 kor.

Március 5-6 a Polgárikörben a Luther
kor helyi szerzőjének Pókayné cimü 
előadása.

1938. április 9. és 10. Reformátusok ren
dezése.

Koldusok,
szánalmas, kéregető alakok tévednek be 
hozzánk, vagy állják utunkat nap-nap mellett, 
ha az uccát járjuk.

Beesett szemük ha nem fénytelen, úgy a 
láz tüzében csillog, lesoványodott, mocskos 
kezüket reszketve nyújtják alamizsnáért fe
lénk, akik magunk is koldusai vagyunk a 
nincstelen Mának.

A kéregetők nagyrészét az aggság terhe 
görbítette vánszorgó páriává, nyomukban ott 
ballag a vég kaszása. Életük tüze kialvóban, 
mindannyian meggörnyedt, magukkal tehe
tetlen, összetöpörödött, tipikus koldusok, akik 
felé őszinte részvéttel tárul az alamizsnát 
nyújtó kéz.

A rongyokba burkolt kéregető koldusok 
szánalmas csapata mellé sorakozva ott lá
tunk azonban naponként életerős, munkabíró 
férfiakat is, kiket nem az aggság tehetetlen
sége, de az élet vihara vert a koldusok se
regébe.

Ha jószivvel, résztvevő lélekkel beszédbe 
elegyedünk velük, mindannyi a munkanél
küliséggel hozakodik elő, koldussá létét ez
zel indokolja s nein a munkanélküli segély, 
hanem munka az, amire vágynak.

Az amúgy is lesújtó élet szomorúságába 
temetkező lélekkel látjuk a koldusok csapa
tának fogyatkozatlanságát, a munka halódá
sát, az Élet szívverésének kataszirófális hal- 
kulását és önként merül föl agyunkban a 
kérdés: mikor szűnik meg e szomorú álla
pot, a koldusok seregét mikor oszlatja szét 
a kenyeretadó, örömötfakasztó Munka dia
dalmas vezényszava!? . . .

. . .  Mert nem lehet, hogy koldusok szá
nalmas tanyája legyen a Föld! ^

v£?vgus.
Hodzsa Milán miniszterelnök 60 

éves születésnapja alkalmából az agrár
párt járási összes szervezetei a múlt 
vasárnap délelőtt a helybeli járási szék
ház nagytermében ünnepséget rendez
tek, amelyen számosán vettek részt. Az 
ünnepélyről táviratilag üdvözölték az 
életének 60 ik évét elért miniszterelnö
köt. A műsoron szereplő alkalmi sza
valat, ének- és zeneszámok közben, az 
ünnepi beszédek során Gaál István ri- 
matamásfalvai állami tanító ismertette 
magyar nyelven a miniszterelnök életét 
és munkásságát.

Társadalomtudományi előadás. Dr
Leser Lajos, a Szlovenszkón is jól is
mert előadó folyó hó 20-án este 8 órai 
kezdettel a Sport szálló termében társa
dalomtudományi előadást tart „Közép- 
osztály és szocializmus" cimeri. Belépő
díj tetszés szerint.

Krása Márta hangversenye. A gö-
möri Zenebarátok Köre első hangverse
nyét foiyó hó 17-én tartotta meg a já
rási hivatal nagytermében. Ez alkalom
mal Krása Márta, a prágai nemzeti 
színház operaegyüttesének vezelő tagja 
lépett a hangversenydobogóra. A mű
vésznő altja erősen közeledik a mezzo
szopránhoz, ennélfogva bámulatosan 
változatos. Magas hangjai erőteljesek, 
tiszta csengésüek, a melyek színesen 
lágyak. Mint elsősorban operaénekesnő, 
legtökéletesebb teljesítményt a műsorán 
szereplő operaáriákban nyújtotta, igy a 
„Sámson és De!ila“-részletben, kiilörö 
sen pedig Verdi „Don Carlos" ában, 
melynek bel canto ja egyébként is ked
vez Krása Márta temperamentumának. 
A műsor második részét aikotó mű- és 
népdalsorozatban Kriéka Albetros-ában 
mély meditáló képességéről tett tanú
bizonyságot.— A zongorakiséretet Man- 
dée R. látta el kielégítően, de — meg 
kellett volna maradnia feladatánál. Ma
gánszámai kevés önállóságot, kidolgo
zatlan, darabos technikát mutattak. — 
A hangverseny körünkben évek óta az 
első, fővárosi viszonylatokban is maga
san értékes zenei teljesítmény ; szegé
nyes zeneéletünkben különösen felejt
hetetlen élmény marad. — tódor.

Rimaszombat város uj állatorvosa. 
Az ismeretes rimaszombati városi állat
orvosi állás ügyében kedden előírás 
szerint megtörtént a személycsere, Ré
vész Hugó állatorvos a városi tanács 
utasításának megfelelően átadta hivata
lát a helyettesítéssel megbízott Dr. An- 
drik László állatorvosnak, aki a pályá
zat jogerős eldöntéséig fogja ellátni a 
vágóhídi igazgatói teendőket. A hivatalá
ból távozott Révész Hugó állatorvosnak 
a városi tanács jegyzőkönyvi köszönetét 
szavazott, kát évtizedet meghaladó érté
kes közszolgálatáért.

Halálozások. Király Mihály kőműves 
Rimatamásfalán folyó hó 12-én 67 éves 
korában elhunyt. Halálát gyermekei és 
rokonai gyászolják.

Amint részvéttel értesülünk, Gaál Fe- 
rencz magántisztviselő, a pécsi AC ki
tűnő tagja és hírneves teniszversenyző 
folyó hó 11-én életének 38 ik évében 
Pécsen, hosszas betegeskedés után el
hunyt. Halálát özvegye, gyermeke és 
rokonai gyászolják. A megboldogultban 
özv. Gaál Emilné szeretett fiát vesz
tette el.

Közgyűlés. A járási ifjúságot gondozó 
egyesület folyó február hó 24-én dél
után fél 5 órai kezdettel tartja rendes 
évi közgyűlését a helybeli törvényszéki 
épület kistermében (emelet 23. ajtó), 
melyre ezúton is tisztelettel hivja meg 
tagjait s az egyesület működése iránt 
érdeklődőket. Elnökség.

A rimaszombati társaskör harma
dik előadóestjén Révész Hugó főállat- 
orvos tartott rendkívül nagy figyelem
mel kisért előadást a „Tudatos és tudat
lan lelkijelenségek" cimen. — A kitűnő 
előadást a kör nagytermét zsúfolásig 
megtöltő közönség szimpátiával fogadta 
és az illusztris előadót zajos tapssal 
jutalmazta.

Választmányi ülés. Az Iparoskor vá
lasztmánya február hó 20-án (vasárnap) 
délután 3 órakor választmányi ülést tart. 
Mivel a tárgysorozaton több igen fon
tos ügy szerepel, az elnökség kéri a 
választmány tagjait, hogy az ülésen ok
vetlen jelenjenek meg.

Nyilvános köszönet. A rimaszombati 
akadémikusok 1937. április havában 
tartott báljuk tiszta jövedelméből 400 
koronát adományoztak az állami magyar 
reálgimnázium segitö alapjának, az igaz
gatóság ez utón hálás köszönetét fejezi 
ki az adományért.

Köszönetnyilvánítás. Mindazon ne
mes adakozóknak — kik szívesek vol
tak a Polgárikör részére székelőjegyzést 
eszközölni, — a kör vezetősége ezúttal 
fejezi ki köszönetét. Egyben közli azt 
is, hogy az előjegyzett székek árának 
fizetését már most minden nemes ada 
kozó megkezdheti, melyet mindenki 
anyagi erejéhez mérten, részletekben is 
teljesíthet. — A befizetéseket Szöllösy 
János köri ellenőrnél lehet bármikor 
eszközölni. A Polgárikor elnöksége.

A Csehszlovák motorosok véderő 
testületé, melynek feladatát képezi az 
autóvezetők elméleti és főleg gyakorlati 
iskolázása és továbbképzése, különös 
tekintettel az állam véderő kívánal
maira, keletszlovenszkón regionális szer
veket szervez és pedig a kassai megye 
főnökségét és helyi főnökséget Kassán, 
Eperjesen, Kisszebenben, Iglón, Breznón, 
Rimaszombatban és Nagymihályon. — 
Mindazon tart. és nyugdíjas tisztek és 
tart. altisztek, akik képességeiket ezen 
szervezetekben mint funkcionáriusok ér
vényesíteni hajlandók, jelentkezzenek a 
Csehszlovák tisztek szöv. alosztályánál 
(OdboékaSvazu Csl.dőstojníctva) Kassán 
Stefanik u. 116. más helyeken pedig az ál
lomásparancsnokságnál, ahol a további 
utasításokat megkapják. — Az elméleti 
rész tavasszal kezdődik, amint a tagok 
szervezése és összegyűjtése befejeződött. 
A részletekre vonatkozólag további uta
sításokat a helyi sajtó fog közölni, 
illetőleg rádió utján fognak közzétenni,
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a m osás nem  já r  tö b b é  veszödséggel 
és nem  fogsz bosszanjcodni a rosszu l 
m o s o t t  ru h á n , ha RÁDIÓN mosószert 
használsz. R Á D I Ó N  majdnem egyedül 
elvégzi a munkát, alaposan mos, a mel
lett kíméletesen, mert mindenféle dör
zsölés és kefélés nélkül, pusztán kifő
zéssel kioldja a szennyet a szövedékből.

A hősök emlékműbizottsága közli,
hogy a folyó hó 6 iki „Gömör“ felhívás 
folytán az emlékmű felállitási költségeire 
a 'következő adományok folytak be: 
Vary János adomány II. részlete 33, 
Rimaszombati Bank 100, Szántó Emil 50, 
Lusztig Menyhért 100, Pausz Bála Kas
sa 20, Bacsák Gyula Pozsony 20, lzr.
• ..kony nőegylet 200, Egyesült magyar 

titkársága Rimaszombat 50, Járási 
/társulat Rimaszombat 100, Lusztig 

\ j  -zió 20, Földmives kölcsönös pénztár 
M itske Gusztáv 100, Braun Sándor 

00, Ing. Dr. Szalvendy Pál 50, Városi 
k .művelődési bizottság 50, Bródy An- 
q. r 20, Biaha Lujza műkedvelő társa- 

az „Egy kis senki" előadás nettó 
bevétele 300, Rimaszombati Polgárikor 
100 korona, összesen 1613 korona.— A 
nemes célra adományozott összegért 
hálás köszönetét fejezi ki

az emlékműbizottság.
A rimaszombati állami magyar reál

gimnázium szülői szövetsége vasárnap, 
február 20-án délután 3 órakor tartja 
meg rendes közgyűlését az intézet má
sodik emeleti rajztermében, amely alka
lommal Dr. Kosiner Dezső orvos fog 
előadást tartani „A tanár, szülő és gyer
mek egymáshoz való viszonya a neve
lésben" címen. Tekintettel az előadás 
és a közgyűlés napirendjének nagy fon 
íosságára, a szövetség elnöksége ezúton 
is kéri az érdekelt szülők minél nagyobb 
számban való szives megjelenését. A 
napirenden szerepel a vasúton bejáró 
növendékek ügye is.

A rimaszombati Polgárikor február 
19 én, szombaton este fél 9 órai kez
dettel rendezi meg farsangi batyubálját 
az egyesületi székház összes termeiben. 
Az élelmiszeres csomagokat délután 4 
órától kezdve veszi át a házfelügyelő 
megőrzés végett. A Polgárikör közis
merten jóhirü konyhája és pincéje tel
jes felkészültséggel várja a mulatság 
közönségét. Kitűnő cigányzenéről ha
sonlóképpen gondoskodás történt s igy 
semmi akadálya annak, hogy a Polgári
kor batyubáija a rimaszombati farsang 
legjobban sikerült s leghangulatosabb 
mulatsága legyen. — Belépődíj tetszés
szerint. ........

A rimaszombati zeneiskola évente 
szokásos növendékhangversenyét márc. 
4 én, pénteken este 8 órai kezdettel 
rendezi meg a járási hivatal székházá
nak dísztermében.

A Kát. Olvasóegylet farsangi tánc
estjét a jótékonyság jegyében rendez
ték meg folyó hó 12 én, a helybeli nép
konyha javára. A mulatság vig hangu
latban, szépszámú közönség jelenlétében 
folyt ie, teljes erkölcsi és anyagi sikerrel.

A „Mirjam" izr. leányegylet február 
12 iki farsangi estjét nagy érdeklődés 
mellett és teljes sikerrel tartották meg 
a ,Tátra" nagytermében. — A nyitó- 
p : k dicséretreméltó teljesítményt vé
gívek s a tapsokban kifejezésre jut
tatott elismerést úgy ők, mint a leány- 
. /let vezetősége valóban megérde- 

ék. — A farsangi est, mely a leány- 
e-yiet által támogatott szegények javára 

• nes összeget eredményezett, a ki
rendezőgárda érdeme, mely Mar- 

. s Imréné leányegyleti einöknő veze
sse alatt jó munkát végzett.

/kedvelői szinielőadások. A rima-
■ ■íbati asztalossegédek szakcsoportja 

i'-'yó hó 12-én a járási ipartársulat
•házának nagytermében nagyszámú
■ őség előtt mutatta be műkedvelő 

. iájával a „Harangvirág" című három
onásos vígjátékot, melyben a mű
velő szereplők : Dobó Aranka, Klin- 

Manya, Pósa Boriska, Szurek Gi- 
Tankó Icuka, Drobka Géza, Durda 

•- ső, Hronec János, Kosina Bandi, 
•ács István, Mokány István, Palocsai 

■•''án, Pekarcsik Andor és Szentpétery 
Vi-3 teljes elismerésre méltó sikerrel 
zoiták meg szerepbeli alakjaikat és 

' gérdemeit tapsokat provokáltak sti- 
i !3os játékukkal. A kitünően sikerült 

adást virradtig tartó kedélyes tánc
mulatság követte.

A Rimátamásfalvai Önkéntes Tiizoltó- 
íkyesület az ottani Iparos Olvasóegylet 
helyiségében folyó hó 13 án este tánc- 
mulatsággal egybekötött szinielőadást 
rendezett, mikor is Rimatamásfalva ne
ves műkedvelői a „Juhászlegény, sze
gény juhászlegény" ismert énekes víg
játék nagyszerű előadásával újból álta
lános sikert arattak. Mindegyik szereplő 
tudása legjavát adta és méltán rászol

gáltak valamennyien az elismerő tap
sokra. Az előadást követő táncmulatság 
vig farsangi hangulatban reggelig lartott.

A helybeli gazdasági iskola növen
dékeinek táncmulatsága folyó hó 12-én 
a legnagyobb siker jegyében s igazi 
gazdászbál-hangulatban folyt le. — A 
táncmulatságot megelőző szinielőadás 
valamennyi szereplője derekasan állotta 
meg helyét és kitűnő alakítást nyújtott. 
A végtelenül kedves, hangulatos és 
ügyesen megrendezett gazdász-mulat- 
ságról kellemes emlékekkel távozott a 
nagyszámú közönség.

Dirndli-bál. A kai. Olvasóegylet fo
lyó 16-iki dirndli-bálja kedélyes hangu
latban reggelig tartott.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR! Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a L1TERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

Farsangi esték az iparoskörben. Az
iparoskör vezetősége és vigalmi bizott
sága ezúttal is értesíti tagjait és párto
lóit, hogy a farsangban még a követ
kező estéket rendezi:

Február 20-án, vasárnap este fél 9 
órai kezdettel fánkos tea-estet.

Február hó 27-én, vasárnap fél 9 órai 
kezdettel Tangó-estélyt, a francia-négyes 
bemutatásával, felnőtteknek is.

Március hó 1-én, kedden este 9 órai 
kezdettel farsangzáró tea-sonkás táncest.

Kérjük tagjainkat és t. pártolóinkat, 
hogy ezen az estélyeken minél számo
sabban jelenjenek meg, mert az estélyek 
igen kellemesek lesznek. Elnökség.

Műkedvelői előadás a kát. Olvasó- 
egyletben. A rimaszombati kát. Olvasó- 
egylet folyó hó 26 án este 8 órai kez
dettel műkedvelői sainielőadást rendez, 
mikor is az egylet műkedvelői Stella 
Adorján „Méltóságos asszony" cimü 3 
felvonásos vigjátékát mutatják be. Az 
előadást táncmulatság követi. — Jegyek 
Gémes Béla cégnél jegyezhetők elő.

Autókarambolt okozott a villany
reflektor. Szoják János rozsnyói soffőr 
gépkocsija a rozsnyói Jólészi-utea ke
reszteződésénél összeütközött Schwarz 
Pál tornaijai lakos szembejövő autójá
val, minek következtében a tornaijai 
autó súlyosan megrongálódott s a benne 
ülő utasok közül Gottlieb Margit köny- 
nyebben megsebesült. — A karambol 
ügyében vizsgálat indult meg s annak 
során megállapítást nyert, hogy a sze
rencsétlenséget Szoják okozta, amennyi
ben teljesen kivilágított villanyreflekto
rokkal robogott kocsiján s az útkeresz
teződéshez érkezve jelzés nélkül, hirte
len bekanyarodott a Jólészi-utcába, úgy 
hogy a szembe jövő autó vezetője már 
sehogysem kerülhette el az összeütkö 
zést. A gondatlan soffőr ellen folyik az 
eljárás.

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

Meghosszabbították a kisgazdák 
forgalmi adóvallomásának benyújtási 
határidejét. A pénzügyminisztérium 
megengedte mindazoknak a kisgazdák
nak, akik Szlovákiában és Kárpátalján 
legfeljebb 100 katasztrális holdon gaz
dálkodnak, hogy 1937. évre szóló for
galmi adóvallomásukat 1938. március 
hó 31-ig nyújtsák be.

Rendezik a szlovenszkói vásárokat.
A közeljövőben sor kerül a szlovensz
kói vásárok rendezésére. Az illetékes 
hatóságok elsősorban vásári jegyzéket 
fognak elkészíteni, amely tartalmazni 
fogja az összes rendesés rendkívüli vá
sárokat, az állat-, kirakodó és a külön 
alkalmaknál tartandó vásárokat, vala
mint a zarándoklatok alkalmával tar
tandó vásárokat. A jegyzékben kimu
tatják az egyes vásárok jogosítványai
nak kereteit is. Azonkívül az ujjáren- 
dezés során felülvizsgálják a kiadott 
vásári igazolványokat. Az országos hi
vatal ezeket a munkálatokat hamarosan 
beakarja fejezni és ezért az egyes köz
ségek, ahol vásárokat tartanak, utasítást 
kaptak, hogy az adatgyűjtést április hó 
30 áig végezzék el.

A forgácsfalai búcsú bírósági epi
lógusa. A múlt évi Kisasszonynapi bú
csú alkalmából Urbán József, Szihelszki 
Pál és Plaucha Pál látkai szlovák legé
nyek is ellátogattak Forgácsfalára s mi
kor már jól bepálinkáztak, a mézeska
lácssátrak közé mentek és ott Dominik 
Valka nevű szerb nemzetiségű cukrász 
sátrát akarták fölborítani, hogy a zűr
zavarban minél több édességet zsák
mányolhassanak ideáljaik számára. A 
sátor elleni támadást a szolgálatot tel
jesítő csendőrjárőr éppen az utolsó pil
lanatban akadályozta meg s a három 
suhancot a községházára akarta bekí
sérni, a triumvitátus tagjai azonban 
tettlegesen léptek föl a csendőrök ellen, 
sőt még meg is fenyegették őket, hogy 
drága lesz még nekik a hatósági be
avatkozás. Mindhármuk ellen hatósági 
közegek elleni erőszak cimén most in
dult meg a büntető eljárás.

Uj tanonctörvény. A szociális gon
doskodás minisztériuma egy uj tanonc
törvény-tervezetet készíttetett, mely az 
eddigi gyakorlattal szemben, életbelépé
se esetén nagy változásokat jelentene. 
Ezen javaslat szerint a jövőben a ta- 
noncok, csak tanoncidejük első három 
hónapjában alkalmazhatók minden díja
zás nélkül. Első évi tanoncidejük to
vábbi kilenc hónapjában 25%-át, máso
dik évében 50%-át, harmadik évében 
75%- át kapnák annak a fizetésnek, 
mely felszabadulásuk után megilletné 
őket. Ez a törvény a gyakornokokra is 
vonatkozna. További javaslatok az al
kalmazottaknak katonai szolgálat után 
kötelező munkába állítását és az ipar
vidékeken az éjjeli munka korhatárának
16-ról 18 évre való felemelését kívánják 
kimondani.— Az ipartársulatok feladata 
lesz, hogy ebben a kérdésben időben 
állást foglaljanak.

A sikkasztó béreslegény ügye — 
polgári bíróság előtt. Tóth Dániel csi- 
zi gazdálkodó Győry Lajos nevű ungvári 
illetőségű béreslegényével nemrégiben 
egy tehenet szállittatott be Rimaszom
batba Szabó István mészároshoz, aki an
nak rendje szerint kifizette a béresnek 
a 2525 korona vételárat, a legény azon
ban egy fillért sem adott belőle gazdá
jának, hapem ellumpolta az egész ösz- 
szeget és Ungvárra szökött. A sikkasztó 
béreslegény fölött a múlt hónapban Ítél
kezett a rimaszombati kerületi bíróság 
büntetőtanácsa és tekintettel többszörö
sen büntetett előéletére, kétévi fegyház
büntetéssel sújtotta. Bűnügyi része ez-

Kinő iP O L LO  mozgó
Szombaton és vasárnap, február 19-20-án 

amerikai világszenzáció:
Brodvay Melody 1938.

Eleanor Powel, Róbert Taylor.

Kedden, február 22-én az ismert magyar 
nagysikerű film reprize :

Meseauto

Szerdán, ferbruár 23-án nagy kiállítású 
amerikai nagyfilm :

Roberta
Iréné Dunn, Fred Astaire, Gingen Rogers.

Csütörtökön, február 24-én németül be
szélő és éneklő film :

Ave Maria
Benjamino Gigli, Nagy Kató.

zel be is fejeződött az ügynek s most a 
károsult csizi gazda polgári per utján 
igyekszik a tehénárához jutni, keresetet 
indítva a mészáros ellen, hogy megálla
podás és intézkedése ellenére fizette ki 
a béreslegénynek a vételárat, akit pedig 
pénzfelvétellel nem bízott meg. A nem 
mindennapi polgári per kimenetele elé 
jogászkörökben is nagy érdeklődéssel te
kintenek.

Agrárpárti szövetkezet alakult Rima
szombatban. a szoc. dem. párti Budue- 
nost nevű rimaszombati szövetkezei el
lensúlyozására uj agrárpánti fogyasztási 
szövetkezet alakult Rimaszombatban Dr. 
Daxner Vladimír közjegyző elnök lésével.

Bűnvádi eljárás a csárdás miatt. 
Jacsman József és Mihalovics Gyula 
gömörpanyiti szlovák legények az ősz 
folyamán együtt mulattak Tornaiján és 
a késő éjjeli órákban cigánymuzsika 
mellett szórakoztak együtt a legnagyobb 
békességben, mindaddig, mig a jó han
gulatban Mihalovics át nem tért a ma
gyar csárdásra, ami Jacsmant annyira 
felingerelte, hogy abbahagyta a muta
tást és távozott a vendéglőből. Mihalo
vics röviddel utóbb szintén biciklire 
kapott és hazafelé indult, a város végé
nél azonban összetalálkozott a szintén 
kerékpáron haladó Jacsmannal és fele
lősségre vonta a vendéglői inzultusért. 
Jacsman bicskát rántott és összeszur
kálta cimboráját, akit a járókelők sú
lyos állapotban szállították a legköze
lebbi orvoshoz első segélyben való ré
szesítés végett, gyógykezelése azonban 
több mint egy hónapot vett igénybe. A 
csárdás miatti bicskázásból most bűn
vádi eljárás lett és Jacsman súlyos testi 
sértés cimén fog felelni legközelebb 
tettéért.

Eladta a lefoglalt marhaállományt 
— négy hónapi fogház. Láng Gyula 
szenttornya-pusztai gazdálkodónál a bí
rósági végrehajtó nemrégiben lefoglalta 
a marhaállományt, mikor azonban árve
résre került a sor, kisült, hogy az álla
tok már nincsenek meg s azokat a vég
rehajtott kéz alatt értékesítette. Sikkasz
tásért most vonta felelősségre a rima- 
szombati kerületi bíróság és négy hó
napi fogházra Ítélte — feltételesen.

Kerékpárspecialista a biróság előtt. 
Pribilovics Jenő kassai illetőségű hiva
tásos kerékpártolvajt, mint jelentettük, 
a Gömörben elkövetett sorozatos kerék
pár tolvajlások tetteseként sikerült a 
csendőrségnek kézrekeritenie s a kiváló 
biciklispecialistát már is átadták az 
ügyészségnek, ahová nap-nap mellett 
újabb feljelentések érkeznek ellene. így 
a kassakörnyéki Nagygyéres községből 
is Pribilovits emelte el Kocsi Péter 
vasutas kerékpárját, mialatt a vasutas 
bevásárlásait végezte. A lopott gépen 
csak a következő faluig hajtott a tol
vaj és ott 50 koronáért túladott rajta. 
A vizsgálat tovább folyik a notórius 
biciklitolvaj ellen.

Három hónapi fogház egy gyer
mek életéért. Porteleki Ilona sajólénárt- 
falal asszony munkára menet felügyelet 
nélkül hagyta két éves leánygyermekét 
s az játszadozás közben beleesett az 
udvaron levő vizesgödörbe. A szeren
csétlenséget már csak akkor vették 
észre, amikor segíteni már nem lehetett 
a kisgyermeken. A gondatlan anya ellen 
büntető eljárás indult s annak során a 
rimaszombati kerületi biróság most 3 
hónapi fogházra ítélte Portelekinét, azon
ban az enyhítő szakasz alkalmazásával 
az Ítélet végrehajtását két évi időre fel
függesztették.
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Filmszínház. Folyó hó 19. és 20-án 
„Broadvay Melody 1938.“ amerikai nagy
szabású kiállitásos revil-film kerül 
bemutatásra, melyben a hollywoodi mű
vészek elit gárdája alakítja a főszere
peket, u. m. Róbert Taylor, Eleanor Po- 
well, George Murphy, Binnig Barner. 
Buddy Ebson stb. Szinpompás felvéte
lek lóversenyekről, kápráztató íáncmu- 
tatványok és festői kulisszajelenetek 
emelik e film fényét.

Folyó hó 22 én a „Meseautó" cimii 
magyar film reprize fog újból gyönyör
ködtetni, mely első bemutatása alkal
mával is átütő sikert ért el úgy, hogy 
sokan lesznek, kik szívesen megnézik s 
meghallgatják mégegyszer.

Folyó hó 23-án „Roberto" c. ugyan
csak pazarul kiállított amerikai nagyfilm 
kerül műsorra a legjobb táncegyüttesek 
felléptetésével s a legfényesebb külső 
rendezéssel. A főszerepeket Iréné Dunne, 
Fred Astaire (a nagy táncművészt leg
utóbb a „Vig elválásban" láttuk), Gri- 
ger Rogers és Randolph Scott.

Folyó hó 24-én „Ave Mária" cimü 
9 felvonásos német nyelvű filmdráma 
kerül lepergésre, melyben Bajanimo 
Gigli és Nagy Kató játszák a főszere
peket, Amadene elárulja Ciaudetto tán
cosnőnek, hogy Tinó Dossi híres éne
kes hogyan gyászolja volt menyasszo
nyát. Claudette erre mindent elkövet, 
hogy az ünnepelt énekest a maga ré
szére meghódítsa.

Öt hónapi fogházra Ítélték a sik
kasztó tornaijai járási számvevőt.
Szlovenszkószerte nagy feltűnést keltett 
a tornaijai járási hivatalban múlt évben 
végrehajtott általános tisztogatás, ame
lyet az országos hivatal hetekig tartó 
vizsgálat után foganatosított, a járási 
hivatal egyes közegei részéről elkövetett 
különféle visszaélésekkel kapcsolatban. 
A járási hivatal több tisztviselőjét soron 
kivül áthelyezték annak idején és Sevec 
Lajos 34 éves járási főszámvevö ellen 
pedig ötszörös hivatali sikkasztás és 
kétszeres közokirathamisitás cimén bün
tető eljárás indult. A szenzációs bün- 
pert két napon át mostanában tárgyalta 
a rimaszombati kerületi bíróság büntető 
tanácsa s a szívósan védekező vádlottat 
végül is csak két sikkasztás elköveté
sében mondották ki bűnösnek és ezért 
öthavi fogházra és 300 korona pénz- 
büntetésre Ítélték feltételesen. A két 
sikkasztás összege 62750 koronát tesz 
ki csupán. Az elitéit járási számvevő 
belenyugodott az Ítéletbe, minek követ
keztében az jogerőre emelkedett.

Elfogták a Rozsnyón szélhámosko- 
dó álköszörüst. Majer Ernő rozsnyói 
köszörűs és esernyökésziíő megbízott
jaként egy fiatalember járta sorba nem
régiben a rozsnyói házakat és nagyszá
mú esernyőt, ollót és kést szedett ösz- 
sze javítás céljából. Miután a javítások
kal hetek múlva sem készült el a más
kor pontosan dolgozó Majer Ernő, az 
üzletfelek sorozatos reklamációkkal él- 
iek s akkor kiderült, hogy a köszörűs 
nevével és a megrendelők bizalmával 
visszaélt a rendelésgyüjtő. A csendőrség 
a megadott személyleirás alapján Juhász 
Lajos huszonkétszer büntetett pacsai 
illetőségű csavargó személyében kinyo
mozta a tettest, aki azonban idejében 
megneszelte a veszedelmet és kereket 
oldott. Országosan elrendelt körözés 
folytán Eperjesről kapott hirt a csend
őrség, hogy az ottani rendőrség köze
geinek sikerült lefülelni a szélhámos 
álköszörüst, aki bevallotta, hogy a ja
vításra összeszedett holmikat annak 
rendje és módja szerint kijavította és a 
rozsnyói nagyvásáron azonnal értékesí
tette is, a pénzből pedig kiruházkodott. 
A csendőrség megállapítása szerint Ju
hász Lajos az utóbbi időben valósággal 
specializálta magát a köszörüsi és eser- 
nyőjavitói szakmára és hasonló bűn- 
cselekményeket szinte hivatásszerűen 
követett el. Megindult ellene az eljárás.

Szabadlábraheiyezés a fcalogi gyúj
togatás ügyében. Beszámoltunk arról 
a bűnügyi eljárásról, amely a balogi 
tüzesetekkel kapcsolatosan indult meg 
a feledi járásbíróságnál s amelynek so
rán Kovács András felsőbalogi lakost 
őrizetbe is vették. A tanúkihallgatások 
most fejeződtek be s annak eredménye 
alapján az ügyészség bizonyítékok hiá
nyában Kovács Andrást szabadlábra 
helyezte. — Az eljárás tovább folyik a 
gyújtogatás ügyében.

Lakat alá került csempésztársaség.
Hosszabb nyomozás ntán a csendőrség 
kiterjedt csempésztársaságot tartóztatott 
le a múlt napokban Gömörben, amely
nek fővezérei Tóth Lajos és Illés Vil
mos gömörpéteríalai lakosok voltak, s 
akik a határszéli „marhabehozatali" bo
nyolították le és Sága Mihály, Csernin 
János osgyáni , valamint Szabó Sándor 
méhii lakosok, akik pedig kültagi minő
ségben az üzletek legalizálásával és 
közvetítéssel járullak hozzá az éveken 
át folytatott és nagy összegekre rugó 
kézalatti üzletek sikerének előmozdítá
sához. A csempésztársaság tagjait a le
folytatott jövedéki eljárás során súlyo
san megbüntették s most a marhaleve
lek körüli manipulációkért közokiratha
misitás cimén vonta őket felelősségre 
az államügyészség.

Mulatóskedvii ré g i magyarok.
„Farsang" 300 évvel ezelőtt.

Mint minden esztendőben ilyen tájban, 
most is benne vagyunk a farsangban, 
melynek alkalmából most, amikoron ná
lunk is Terpsychore őnagyságának fenn
hatósága alatt mulatoznak széltében- 
hosszában a jókedvű emberek, a XVI. 
század végén és a XVII. század elején 
élt magyar előideinkre esik emlékezetem, 
akiknek farsangi mulatozása azokban a 
törökvészes időkben nem volt egészen 
zavartalan, sőt többrendbéii keményszí
vű rendeletekkel korlátozták a bufelejtő 
polgárok széles jókedvét.

íme, 1575-ben is nagyon szűkre szab
ták az éjjeli mulatozások terjedelmét, 
kimondván szigorú rendeletben Debre
cen város magisztrátusa, hogy a farsan
gi szórakozásokból, nemkülönben a la
kodalmakból és egyéb vendégeskedé
sekből már este tiz órakor minden te
remtett lélek hazatakarodjék. Ami pedig 
a most említett időtöltésekben való ma
gaviseletét illeti, főszabályként tekintse 
az város minden polgára, hogy ott sze
rényen, keresztényhez illően viselkedjék 
s ami a fő, ne lármázzon és „ne üvöl
tözzön". Mert hát ki az ördög tud csend
ben lenni a maszkabálok idején? Az
előtt a városi hajdúk nem győzték kel
lőképpen kordában tartani a mulatsá
gokon, az uccán kurjantozókat, akik 
rendszerint nem hagyták szó nélkül 
énekművészetük gyakorlásának ilyetén 
keményszívű korlátozását, a tiltakozás 
olymérvü volt, hogy azt más szóval egé
szen bátran nevezhetjük akár — ká
romkodásnak is.

Büntető rendszabályokat kellett hát ez 
alkalomból életbeléptetniök a várcsbéli 
törvénylátó uraknak, kimondván ugyan
abban a rendeletben, hogy aki este tiz 
órán túl dorbézol, vagy becstelen be
szédeket konstruál, tizenöt napig áris- 
tomba teendő, vagy pedig, ha vagyon 
tehetséges, fizessen a város kasszájába 
tiz forintokat.

Hogy akkor mit öntögettek torkuk 
garatára eleink : nem is olyan nehéz el
találni, — termett a pompás magyar 
hegy és löld elegendő jófajta borocskát. 
De már jól ismerték a ser italt is. Deb
recenben már a XVI. században gyár
tották ezt a népszerű nedűt és a városi 
polgárok eléggé olcsón jutottak hozzá s 
fogyott is a jó friss ser, főként a far
sangi vigadozások idején, mintha ingyen 
adták volna. íme, a ser árára nézvést 
1587 be eképen intézkedik a magisztrá
tus: „Az minémü méhsert, akit itt főz
nek, négy pénzen adják, — nemkülön
ben a-zalacsertől, akit itt imádnak, min
den csebren felül húsz pénzeket adja
nak a város kasszájába". íme, többszáz 
éves a mai fogyasztási és vigalmi adó
nak előde.

1610 ben és az ezt követő időkben 
nem valami irigylésre méltó farsangja 
volt a debreceni leányoknak és me
nyecskéknek. A keményszívű városi ta
nács egyenesen a táncolást tilalmazta 
meg erősen rendszabályokkal, mert hát 
akkor még erősen nyakunkon volt a tö
rök. Egy akkori feljegyzés szerint, me
lyet pár évtized előtt a nagyszorgalmu 
Koncz főlevéltáros ásott ki Debrecen 
porlepte protokollumaiból, — aképpen 
rendelkezett a város nemes tanácsa, 
hogy „mivel az Ur Isten még az ostort 
közülünk el nem vette, hanem naprói- 
napra növekedik, a táncolást pedig el
kezdték sok rendbéliek a régi tilalom 
ellen, annak okáért, valamig az Ur Isten

csendes állapotot nem hoz és a Tanács 
végzéséből meg nem engedi, senki tán
colni ne merjen és hegedülni és lantol
ni, Biró Uram az eféle hegedübető gaz
dát tizenötöd napig vesse a fogságba, 
a hegedűst meg vigyék a régi kalodá
ba". így hát aztán igen csendes volt az 
1610 iki farsang.

Mert hát a magyar ember mindenkor 
mulatós természetű náció volt, akár jó
ban, akár pedig rossz időben. Ez utób
biban aztán sirva vigadott. Ami hajda
nában könnyű is volt neki, mert bőven 
termették számára a hegy levét a régi 
szép világban az istenáldotta hegyolda
lak, melyeket sűrűn is látogattak elő
deink, buzgón betartván ama közhasznú 
utasítást, hogy „aki busul, buját borral 
öblögesse." Tudjuk, jó Vörösmarty mes
terünk sem okoskodott különben a múlt 
században, mondván ékes szavakkal, 
hogy „bort megissza magyar ember, jól 
teszi, — okkal-móddal meg nem árthat 
a szeszi." Ámbátor éppen igy farsang 
táján irgalmatlanul nehéz ezt az okot- 
módot kellőképpen betartani és a bor
nak szeszi sok esetben megbosszulja a 
túlságosan szapora fogyasztást.

Éppen igy járt aztán a krónikák sze
rint Csiszár Lőrinc uram, Debrecen 
városának hajdanvaló polgára, aki ugyan
csak nem volt megvetője a szivvidámitó 
italnak. Mulatós férfi lévén, 1549 ben 
úgy meg talált kótyagosodni az uj bor
tól, hogy miképpen a városi protokol- 
lum feljegyzi róla: „tisztességes asszo- 
nyi állatokat, még magát a főbiróné 
asszonyomat is megsértette és italos 
állapotában ez utóbbit „kardfejü“-nek 
csúfolta vala." No, de mindjárt gondos
kodtak is a városbéli törvényjártas 
urak Csiszár Lőrinc méltó megfenyité- 
séről, mert az egyhangú deliberátum 
szerint őkegyeimét azon módon — ka
lodába tették. így volt kitéve szégyen
szemre a város nagy piacán és a jövő
menők teljes tizenkét órán át rajta töl
tötték ki csufondárus kedvüket.

— Hát még amikor az — asszony 
iszik ! Régen bizony ezek is sűrűn ön
tögettek a konty alá. Nem vizet, termé
szetesen. Nem tudom, emlékeznek-e ol
vasóim ama híres, nevezetes kábái asz- 
szonyra, kinek azóta szólásmondássá 
kerekedett jelszava az volt, hogy „hátha 
innánk !“ Ennek egyik hajdanvaló elődje 
volt ugyancsak Debrecenből bizonyos 
Kalmár Ilona nevezetű asszony, aki 
1562 ben széles jókedvében nagyon mér
téktelenül találta iszogatni az égett bort. 
Hát hiszen ez még nem lett volna 
olyan főbenjáró bűn, de egyebet is cse
lekedett, mert nyilvánvalóan az égett 
bor hatása alatt „az város hajdúival 
illetlenül társalgóit, sőt uram bocsá’ ! — 
et eis oscula dedit in publico". — vagyis 
magyarán mondva, nem átallott velük 
nyilvánosan csókolózni. így hát őt is 
odatették hamarosan a kalodába Deb
recen piacán, kimondván egyben a ta
nácsbéli határozat azt a szigorú szenten
ciát is, hogy „ha iterum rajtakapattatik, 
a feje elüttetik". íme, néha az italozás 
is életveszélyessé válhatik.

1575-ben aztán Debrecen város bölcs 
magisztrátusának szemében erősen bé- 
tellett a mérték a mulatozók arányában. 
Meghozta aztán a fentebb már érintett 
szigorú deliberátumot, kimondván eb
ben mindennemű apellátát nem türően, 
azt az erélyes parancsolatot, hogy lako
dalmakból és mindennemű vidámságok
ból este tiz órakor minden lélek haza
menjen.

Ugyan mit szólnának hozzá ezek a 
XVI. századbeli józan elődeink, ha úgy 
véletlenül megtudnák, hogy bizony ma
napság minálunk azok a lakodalmak és 
minden más vigadozások jóformán csak 
esteli tiz órakor — kezdődnek !

Zsoldos Benő.

S P O R T .
A CsAF-MLSz középkerületének 1938 
évi IV. számú hivatalos közleményei.

A Direktórium az 1937/38. évi bajnok
ság tavaszi fordulójának sorsolását a 
következőképpen ejtette meg:

I. osztály.
Április 3: Törekvés—Apátfalusi SC

Füleki TC XI.—Tornaijai SC 
LAFCXI.—Tamásfalvai MSC

Április 10: ASC—LAFC XI.
Törekvés—TSC 
TM SC-FTC XI.

Április 24: ASC—FTC XI.
Törekvés—TMSC 
TSC—LAFC XI.

Május 1: Törekvés—FTC XI.
ASC—TSC

Május 8: LAFC XI.-Törekvés 
TMSC—ASC

Május 15: TMSC—TSC
LAFC XI. —FTC XI.

II. osztály.
Április 10: HajnácskaiFC—Törekvés XI. 

Osgyáni SE—LAFC Ib
Április 17: Panidaróci ITE—ŐSE 

LAFC Ib-HFC
Április 24: Törekvés XI —PITE 

ŐSE—HFC
Május 1: Törekvés XI.—ŐSE 

PITE—LAFC
Május 8: HFC—PITE

RTSE—LAFC Ib 
Előlállók a pályaválasztók.
Amennyiben valamelyik II. oszt. mér

kőzést a kisorsolt időben a csapatok 
nem tudnák lejátszani, úgy azt 14 nap
pal a mérkőzés előtt jelentsék be a Ke
rületnek, mely azután az uj időpontot 
ki fogja jelölni.

Az Apátfalusi SC, Tamásfalvai MSC, 
Füleki TC, Losonci AFC, Rim. Törek
vés SE és Panidaróci ITE egyesületeket 
felhívjuk, hogy az őszről elmaradt I. és
II. oszt. bajnoki mérkőzésüket a tavaszi 
bajnoki mérkőzések előtt játszák le. A 
terminusokra vonatkozólag március 5-ig 
egyezzenek meg, mert ellenkező esetben 
a terminusokat a Direktórium fogja ki
jelölni és — felfüggesztés terhe alatt — 
kötelezni az egyesületeket a mérkőzések 
lejátszására.

Rimaszombat, 1938. február 16.

Bokor Dezső s. k. Briinner Sánáor s. k. 
társelnök. előadó.

A szerkesztő üzenetei.
Többeknek. Az egyes rendezéseken 

lapunk csak abban az esetben képvi
selteti magát s referálni is csak úgy 
fog, ha szerkesztőségünk a meghívás 
kíséretében a sajtójegyet idejében meg
kapja.

Cserkészbarát és zenekedvelő. Nem
akarván ünneprontó színben feltűnni, 
csak azután térünk vissza mindkét 
esetre.

Kiváncsi. Majd szóval megkapja a 
választ.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

1500 D-Öl telek,
a cserencsényi ut elején, két fronttal, 
parcellázásra igen alkalmas, D-ölenként 
25 koronáért ELADÓ. — Felvilágosítást 
Széchy-utca 35. szám alatt lehet kapni.

Magános egyén
jól főző, a háztartás 
minden ágában jártas

mindenes szakácsnőt keres.
— Cim a Kiadóban.—

Nagy választék világmárkás rádiókban 
Kedvező fizetési feltételek. — Villamos 
cikkek és háztartási készülékek nagy 
választékban. - A J  cNA-1 DURAX tűz
álló üvegedények kizárólágos lerakata.
— Kozmetikai és fényképészeti cikkek.
— Sokszorosító gépek — Kedvező al

kalmi vételek, olcsó árak,
V ám ossy G. és T ársánál
kapható. Masaryk-tér 2. sz.

Kettő egymásbanyiló utcai szoba 
hálófülkével, bútorozva vagy buto- 
rozatlanul, konyhával vagy konyha 
nélkül Masaryk-tér 13. szám alatt

azemeleten bérbeadó!
Rimaszombat, 1938 Nyomatott RAbely K ároly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


