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A vájúdó Idő méhéből ijeszten
dő tolakodott életre. A népek nagy
családjának földhajiékában a re
ménység gyolcsával takart bölcső
ben itt éviekéi az életre érett jö
vevény, akinek jövetele elé milliárd 
emberszem tekintett izgalmas vá
rakozással, hivő bizakodással. Igé- 
retteljesedésre várakozás láztüzétől 
gyulladnak ki az arcok, sokat csa
lódott, sokat szenvedett milliárd 
embersziv dobban hozsannás kö
szöntésre. Uj hitre. Uj bizakodásra.

A gyötrelmek ekéjével szántott 
lelkek sebére csodabalzsam-kene- 
geíést igér a széiestenyerii Jövendő, 
amely újabb magvetőként szorgosko
dik a kínok és jégverte reményve
tések kietlen, puszta tarlóján. A 
keblek humusza friss életerővel 
telik meg, mert az élniakarás ked
vére deríti leikünket az Ujesztendő 
varázsmuzsikája: a hit dala, a re
ménykedés éneke s a szeretet nó
tája. És tudunk hinni a jóban, re 
ménykedni az igazságban és sze
retni, óh, tudunk szeretni szivből- 
szívesen mindenkit, aki minket 
szeret.

Ezzel a csüggedetien bizássa!, 
csodatevő élniakarással, kacagó lé
lekkel sietünk az Idő feneketlen 
n éiy sírjába temetett, kivénhedt 
esztendő rekvieméről az Ígéretek 
mosolyával ébredő ujesztendő böl
csőjéhez. Az ujesztendőéhez, mely 
úgy hisszük, boldogabb lesz az 
elmúltnál.

Ezt várjuk, igy gondoljuk tizen
két megpróbáitatásos esztendő óta 
évíordulásról-évfordulásra, különö

Mint ismeretes, a városi kormánybiz-i 
:osi hivatal az 1931. évi költségvetést 
usy állította egybe, hogy a tavalyi 180%-os í 
pótadövai szemben ezévben 300%-os 
pétadó teher szakad az adózópolgárság 
nyakába, vagyis 120/0-kai több, mint a 
közterhekkel már amugyis túlontúl meg- j 
rakott 1930-as esztendőben. A horribilis 
pótadóemelés hirének kezdetben senki 
nem akart hitelt adni, mert senki nem 
akarta elhinni, hogy a jelenlegi nehéz 
gazdasági helyzetben valaki is komo
lyan gondolhasson a közterhek ujabbi 
emelésére, legkevésbé gondoltak pedig 
arra, hogy a kormánybiztosi rezsim alatt 
'ly nagyarányú és erősen zsebbevágó 
akció indittassék és a józan ész által 
diktált takarékossági elvek szigorú ér- 
venyrejuttaíása helyett évtizedekre ki
ható és milliós terheket jelentő város- 
rendészeti programmhoz fogjanak hozzá, 
aminek végrehajtása elé a legnagyobb 
kétkedéssel nézünk, mert hiszen a kor
mánybiztosi megbizatás ideje rövidesen 
lejár s erősen kétséges, hogy az újon
nan hivatalba lépő autonóm képviselő 
testület úgy folytassa majd a városi po-

sen mi, mostoha sorsra jutott ma
gyarok, akik testvértelenül, önma
gunk erejére támaszkodva, nagy 
elhagyatottságunkban is hívőn bo
torkálunk a* tövises utón, melyet 
az Élet végtelen birodalmában mérő
láncával kijelölt számunkra a Vég
zet. Tudjuk, hogy semmi sem örök 
a nap alatt, tudjuk, hogy amint 
minden örömnek, úgy minden bá
natnak is van vége, tudjuk, hogy 
a mi megpróbáltatásainknak és 
szenvedéseinknek is egykor vége 
szakad s remélve hisszük, hogy 
megbünhődve már a múltat és jö
vendőt, az újévvel gyötrelmeink el
múlnak, az élniakarás televényéből 
kizöldel a dús magot Ígérő vetés 
és annyi év sötét bánatának elüké
vel felszáradnak a fénytelen sze
mek könnyei, a fakó arcokon ki- 
rózsállik az élet piria, megáld ben
nünket az Isten és hoz ránk vig 
esztendőt.

Hoz! Ne csüggedj Testvérem, 
bármily zord az élet, tetterőd majd 
teremt újabbat és szépet; ragyo
gót, felhőtlent, szabadot, emberit, 
csak serényen dolgozz, meglásd, 
az Isten megsegít.

Elesésedből fölemel az Isten, mun
kádat megáldja, borús homlokodat 
ránc többé nem szántja. Az ujesz
íendő feltörii a siró szemek köny- 
nyét, fénylő napjának melegével 
életrehivja reményünk fájának be
vakult minden rügyét, az igazak 
vágymagjait csirába hajtja, szebb 
élet, jobb jövendő dús kalászaivá 
növeli és valóra váltja minden 
szépséges álmunkat.

Etikát, ahogy ezt a kormánybiztosi hi 
vatai megkezdette.

A pótadómeiés hire már csak azért 
is nagy megdöbbenést keltett a város
ba •, mert a villanytelep bérbeadásával 
kapcsolatban — ami ugyancsak az ős
lakosság akarata ellenére következett be 
— a kormánybiztos erősen hangoztatta, 
hogy a viilanytelep eddig nem hozott 
jövedelmet a városnak, ellenben a bérbe 
adás révén jelentős jövedelememelkedés 
várható, sokan nem tudják megérteni 
tehát, hogy ha a város a viilanytelep 
házikezelésben tartása mellett ki tudott 
jönni 180% os pótadóból, miért van 
szükség a pótadó megduplázására, amikor 
a viüanyteiep is „jövedelmezőbbé“ var, 
téve.

Az 1930-as évi költségvetésben két 
mil'ió 700 ezer koronás szükséglet volt 
beállítva, az ideiben pedig 9.200000 ko
ronát követei a városi kormánybiztosság a 
polgárságtól. Olyan számok ezek, — az 
aránytalanságnak, a polgári fokozatos 
fejlődéssel ellentétben álló indokolatlan, 
merész ugrásnak arányszámai,— hogy 
előttük megtorpanva áll meg mindenki,

akinek még van valami veszteni valója 
a mai gazdasági szituációban.

Mielőtt a költségvetés ismertetésére 
rátérnénk, le kell szögeznünk, hogy a 
tavalyival szemben beállított hét milliós 
tételre vonatkozólag a régi képviselő- 
testület semmi néven nevezendő hatá
rozatot nem hozott, maga a kormány- 
biztosi hivatal sem vitte keresztül eze
ket a kérdéseket a törvényben előirt 
előkészítő állomásokon, egyetlen egy 
beruházási tételre vonatkozólag sem 
hozott eddig Írásbeli határozatot, illetve 
ilyen határozatot eddig ki nem függesz- 
tetett a város hirdető táblájára, úgy 
hogy a közterheket viselő polgárság 
hozzászólási, illetve felebbezési jogát 
nem érvényesíthette s igy az újabb hét 
milliós teher tehát megiepetésszerüleg, 
váratlanul éri a polgárságot.

Az első meglepetésből felocsúdva, 
még arról is tájékoztatni kell a közön
séget, hogy ez a hét milliós költség 
vetési ugrás nemcsak az 1931-es költ
ségvetést terheli, hanem azzal együtt 
kerek öt esztendőét, miután a kormány- 
biztosi hivatal a tervbe vett beruházá
sokra felvenni szándékozott 2,600,000 
koronás uj városi kölcsön visszafizetését 
öt év alatt akarja keresztülvinni, ami 
annyit jelent, hogy egy évre közel félmil
liós törlesztési részlet szakadna nyakunk
ba, holott a több generáció javát szol 
gáló beruházásoknál a törlesztési terve
zeteket is egy vagy több generációra 
kiterjedő hatállyal szokás megcsinálni.

Ezek után lássuk a költségvetést. A 
városi adminisztráció zavartalan fentar- 
tása érdekében szükségelt és évröl-évre 
megismétlődő tételek ismertetésével 
netn fárasztjuk a közönséget, csupán 
azon tételeket ragadjuk ki, amelyek a 
szükségszerűség vonalát túllépőén elő
idézik a pótadó horribilis ugrását. Ezek 
között első a polgári iskola épületére 
tervbevett második emeleti szárny fel
építési költsége, ami öt évre elosztva, 
egy milliót, az első évben pedig 200.590 
koronás uj terhet jelent a polgárságra 
nézve.

Ez a megterhelés teljesen jogtalan és 
indokolatlan, mert az épület kibővíté
sére a vidéki tanulóifjúság beözönlése 
szolgáltatott jogcímet, ebből tehát az 
következik, hogy a kibővítési költségeket 
a járásnak, illetve az országos hivatal
nak kell viselnie, miután arra Rima
szombat polgársága semmiféle törvény
nyel nem kényszeríthető, hogy a járás 
községeinek a sajátjából emeljen iskola- 
épületet. A kétségtelen helyiséghiányon 
segíteni elsősorban az iskoiafentartasra 
köteles állam feladata, ilyen terheket a 
város nyakába varrni nem lehet.

Az állami útnak a városkerttől a Tátra - 
szállóig való kikövezésére ugyancsak 
egy milliót, illetve annak egy évre eső 
egyötödét, 186,720 koronát állít be a 
költségvetésbe a kormánybiztosi hivatal. 
A kövezési programm tulajdonképpen 
a régi képviselőtestület több éves út
építési terveinek valóraváltását jelenti 
és ez ellen a polgárságnak egy szava 
sem lehetne, ha a költségek nem öt, ha
nem minimálisan 30—50 évre lennének 
felosztva. Sem a józan gazdasági poli
tika, sem a mai helyzet, sem pedig a 
polgárság teherbíró képessége nem en
gedik meg azt a luxust, hogy ilyen köz
terhek öt év alatt amortizáltassanak.

A harmadik tengeri kigyó a költség
vetésben a szabadkai kaszárnya építkezé
sére beállított 300 ezer koronás tétel, amit 
a járási hivatal utasítására vett be a 
költségvetésbe a kormánybiztosi hivatal, 
mert a járási hivatal végzését a város 
közönsége képviseletében elfelejtette

Általános a felzúdulás a városi pótadó
emelés miatt.

megfellebbezni. A szabadkai kaszárnya 
javítására csak nem régen vállalt a vá
ros 400 ezer koronás terhet s most újabb 
300 ezer koronát követel a katonai 
kincstár az épületek renoválására és ki
bővítésére. A 400 ezres költséget a vá
rosnak fizetendő bérleti összeg terhére 
a kincstár előlegezte annak idején, tehát 
ilyen megegyezés most is létesíthető 
volna a katonasággal, miáltal a város 
újabb húsz évre ugyan elesne a bérjö
vedelemtől, azonban megszabadulna a 
400 ezres újabb adóság gondjaitól.

Rendkívül rejtélyes és furcsa tétele, 
majdnem szépséghibája a költségvetés
nek az a tétel, amely azt állítja, hogy 
a város 738 ezer koronával tarto
zik az adókincstárnak, tévesen kiutalt, 
illetve jogtalanul felvett adójáruiék cí
mén. Miután erre vonatkozólag nem 
állnak rendelkezésünkre a szükséges 
iratok, az ügy érdeméhez hozzászólni 
nincs módunkban, ismerve azonban az 
adóhivatali adminisztrációt, képtelenség
nek tűnik fel előttünk, hogy az állami 
adóhivatal egy fillérrel is többet fizetett 
volna ki a városnak, mint a mennyi őt 
valóban megillette, hiszen információink 
szerint az adóhivatal csupán a tényleg 
befolyt adók arányában utalta ki az 
adóelőlegeket, amik mindenkor alatta 
voltak a kivetés szerint kifizethető ösz- 
szegeknek. Tekintve, hogy itt közel 
hét és félszáz ezer koronáról van szó, 
közérdekből a legszigorúbb vizsgalat 
elrendelését követeljük, amelynek lefoly
tatásánál a sajtó ellenőrzési jogának 
érvényesiiését is kívánjuk. Amig ez a 
vizsgálat be nem fejeződött es az adó
kincstár igaza be nem bizonyittatik, nem 
tartjuk megengedhetőnek, hogy ezen a 
cimen a 738.911 koronás tétel a költ
ségvetés terhei közé beállittassék.

Hasonlóképen érthetetlen az a költ
ségvetési tehertétel, ami 272.831 korona 
fedezetlen kiadást tüntet tel az 1929. 
esztendőből. Teljesen kizártnak tartjuk, 
hogy a város pénztára költségvetési fe
dezet nélkül ezt az összeget kifizette 
volna s miután úgy 1929 ben mint 1930- 
ban minden előirányzott tételre fedezet 
volt beállítva a költségvetésben, ezen 
tétel csak elnézésből, vagy tévedésből 
kerülhetett az 1931-es városi költség- 
vetésbe.

A fenti mammuth tételek mellett 1 — 2 
kisebb tétel is szerepel még a költség- 
vetésben, ugyancsak kellő indok és alá
támasztás nélkül, úgy, hogy végered
ményben az országos h;vataltól kérvé
nyezett állami hozzájárulás levonása 
után fedezetlenül maradó 3,110.000 ko
rona költségvetési hiányból 1,881.000 
korona lefaragható a fentebb kifogásolt 
tételek kihagyása, illetve a törlesztési 
tervnek öt év helyett 30—50 evre való 
elosztása révén, ezt a költségvetési hi
ányt tehát 200%-os pótadóval is ren
dezni lehetne a kontemplált 300%-kal 
szemben, ami végeredményben annyit 
jelent, hogy majdnem két millió 
korona lenne megtakarítható a polgárok 
adófillérjeiből. így a költségvetést a 
polgárság túlzott megterhelése nélkül is 
reálissá lehetne tenni, a város fejlődése 
sem szenvedne és a polgárság sem 
lenne ok nélkül horribilis s a mai vi
szonyok között elviselhetetlen újabb 
közterhekkel megnyomorítva.

Illetékes helyen azzal indokolják a 
tavalyi két miliő költségvetéssel szem
ben egyszerre kilencz millióra ugró 
költségvetés magas házszámait, mert az 
állami hozzájárulást csakis felcsigázott 
igények esetén, vagyis minimálisan 
300%-os pótadó indokával lehet csak 
kieszközölni.
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Tiltakozunk az ellen, hogy a teljesen 
tönkrement városi polgárságot e téren 
kísérleti nyűiként felhasználják.

*
A kormánybiztosi hivatal által sok 

tárgyi és alaki sérelem árán „összeütött0 
1931-es költségvetés ellen városszerte 
nagy a felzúdulás.

A pótadóemelésben legjobban érde
kelt kereskedő és iparostársadalom va
sárnap este a Kereskedelmi Testület 
égisze alatt megtartott rendkívüli köz
gyűlésen tiltakozott a tervbevett adóeme
lés ellen és ennek a tiltakozásnak ere
jét és súlyát emeli az a körülmény, 
hogy a rendkívüli közgyűlés tiltakozó 
határozatához egyhangúlag csatlakoztak 
az egyesületen kivül álló polgárok is.

A demonstráció számba menő össze
jövetelen több százfőnyi közönség gyűlt 
egybe, akik általános helyesléssel fogad
ták Dickmann Dezső testületi elnök fel
szólalását, aki azt hangsúlyozta, hogy a 
mai elviselhetetlen gazdasági helyzetből 
csupán a közterhek csökkentésével lehet 
kiutat találni, éppen ezért a város költ
ségvetésében is érvényesülnie kell en
nek a világgazdasági parancsszónak, mert 
lehetetlen szerinte, hogy amikor a ter
melők produktumaikat termelési áron 
alul kénytelenek piacra dobni, ugyan
akkor a városi polgárságot, amely függ
vénye a termelő osztálynak, újabb köz
terhekkel sújtsuk annak lefaragása helyett. 
A költségvetést Sichert Károiy gyárigaz
gató, testületi választmányi tag ismer
tette behatóan és tájékoztatta a jelen
lévőket a kormánybiztos által meghall
gatott véleményező-bizottság álláspont
járól is, ahol az a vélemény alakult ki, 
hogy a legitim költségvetési tételek el
len kifogást támasztani nem lehet, kri
tika tárgyává tehát csak a legitimitás 
vonalán túlmenő tételeket tették a bi
zottsági tagok, azt kívánva, hogy az 
1931-es költségvetéssel kapcsolatos 2 
millió 600 ezer koronás kölcsön vissza
fizetését ne öt évre, hanem 25—30 évre 
állítsák be, hogy az évi törlesztési rész
let ne jelentsen elviselhetetlen terheket, 
igy a 300%-os pótadó 200%* ra lenne 
leszállítható.

A költségvetés szakszerű ismertetése 
után Szoyka Pál, Koskó Lajos, Rábely 
Károiy és Jelűnek Henrik szólaltak fel, 
kivétel nélkül a pótadóemelés ellen til
takozva. A rendkívüli közgyűlés közön
sége a felszólalások elhangzása után izzó 
hangulatban, közfelkiáltással hozzájárult 
az elnök határozati javaslatához és fel
hatalmazta az elnökséget, hogy a íerv- 
bevett pótadóemelés ellen felebbezést 
készítsen.

A kereskedelmi testület tagjainak fe- 
lebbezésén kivül a városi polgárság 
köréből is több fölebbezést nyújtottak 
be a járási hivatalhoz.

December 31 ével — jóváhagyott költ
ségvetés hiányában — ex-iex be került 
s város szekere, ami már csak azért is 
jeiíemző, mert a költségvetés elkésett 
összeállítása miatt a volt városi rezsim 
súlyos támadásban részesült annak ide
jén a hivatalos körök részéről s most a 
kormánybiztosi hivatalt az általa előidé
zett ex-lexért még csak meg sem kísér
lik okolni.

Felhívás a hontalsnskhoz.
A trianoni és st. germaini békeszer

ződések tökéletlenül oldották meg azt a 
problémát, miként osztassanak fel az 
ötvenmilliót kitevő volt magyar és oszt
rák állampolgárok a hét utódállam kö
zött.

Ennek következtében sokezren váltak 
hontalanokká. Az illenők sorsa valóban 
megrendítő. Nagyszámú derék ember
társunk élete a legkeservesebb kálváriává 
vált.

A Csehszlovák Köztársasági Magyar 
Népszövetségi Liga és a ligák uniója 
már évek óta foglalkozik ezzel az égető 
kérdéssel. A ligák legutóbb Danzigban 
megtartott értekezletükön a megoldásra 
több javaslatot is dolgoztak ki, amelyek 
közül egyelőre a legfontosabb az volna, 
hogy a hontalanok részére a népszövet
ség utján népszövetségi útlevelei eszkö
zöljenek ki, a következő lépés pedig 
nemzetközi mozgalom lenne a szeren
csétlen hontalanok segélyezésére. Ezek
nek a lépéseknek megtétele azonban 
szükségessé teszi, hogy megfelelő és 
megbízható adatanyag álljon rendelke
zésünkre.

Azzal a felhívással fordulok tehát mind 
azokhoz, akik a trianoni vagy st. ger- 
maini békeszerződés következtében hon
talanokká váltak és jelenleg akár állan
dóan, akár ideiglenesen Csehszlovákiá
ban tartózkodnak, tartozzanak bármely 
nemzetiséghez, társadalmi réteghez, él
jenek akár jómódban, vagy csak ten
gessék életüket súlyos viszonyok között, 
hogy írásban jelentkezzenek.

A jelentkezés történhetik bármely nyel
ven, ha azonban az illető tud németül,
«gy

közölje az alább kivárd adatokat 
német nyelven legkésőbb 1931 ja 
nuár 25-éig alulírott Szüllő Géza 
dr. a Csehszlovák Köztársasági 
Magyar Népszövetségi Liga elnö 
kének címére (Bratisiava— Po
zsony, Jirásek sor 12.)

A kívánt adatok a következők : Elő- és 
utónév, a születés helye és ideje, csa
ládi állapot, legutolsó illetőség, hol és 
mióta lakik, foglalkozás vagy állás, miért 
váií hontalanná, milyen lépéseket és hol 
tett állampolgárság elnyeréséért, milye
nek életkörülményei (nyomorra! kiízd-e, 
kap-e nyugdijat, munkátlan-e). Mindeze
ket az adatokat pontosan, lehetőleg rö
viden kérem közölni január 25-éig, hogy 
azokat feldolgoztatva továbbíthassam.

Rendkívül fontos lesz ez az anyag, 
hogy a békeszerződések leginkább súj
tott áldozatainak sorsán enyhíthessünk!

Bratisiava—Pozsony, 1930. dec. 31.
Szüllő Géza dr. 

a Csehszlovák Köztársasági 
Magyar Népszövetségi Liga elnöke.

Az idő értéke,
A földi élet napjait határolja és ki

méri a föld fordulata saját tengelye kö
rül. Ez adja a napot és az éjszakát. A 
hónapokat kiméri a hold keringése föl
dünk körül. De itt már nincs egészen 
az az egybevágó pontosság, ami a na
pokat határolja. Mert az emberi gondo
lat nem hónapokkal méri a legnagyobb 
időtartamot, hanem esztendőkkel s az 
esztendőt 12 részre akarta osztani. így 
azután nem jön ki pontosan a hold 12 
keringési ideje, mert azokon tűi még 
majd egy féihónapi idő maradna fönn 
az esztendő 365 napjából, amelyet 
megint a főid keringési ideje szab meg 
a nap körül. Vannak ugyan egyes né
pek, akik nem napéveket számítanak, 
hanem holdéveket, péld. a régi zsidók 
és törökök holdévekkel mérték az időt 
s igy éveik rövidebbek voltak a mi 
esztendőinknél. Manapság azonban már 
ezek is rátértek a közönséges időszá
mításra, legalább is a nyilvános életben. 
És ez jó is az emberiség egységes kul
túrája szempontjától.

Időnk mértékét tehát nem magunk 
szabtuk meg, hanem az égi nagy vilá
gítók szabják meg az idő folyását. Az 
ember kezdettől a mai napig elfogadta 
ezt az időrnértéket, úgy a mint azt a 
világ rendjében találta, ahol bizonyára 
nem más szabta meg azokat, mint aki 
az égitesteket alkotta az első lökéssel 
a természet fejlődési folyamán.

A többi számításra meg van az alap 
a tizes számrendszerben s e szerint év
tizedek, évszázadok, évezredek lefolyá
sáról beszélünk az emberi történetben.

Vannak évmilliók is, de ezekről már 
az emberi történelem nem tud beszélni, 
hiszen az ő élete, öntudata íizezer évig 
sem bir visszatekinteni a inukba, csak 
a történelemelőtti idők miíhikus homá
lyát emlegeti, vagy az állat és növény
élet fejlődését próbálja méregetni száz
ezer és millió esztendőkkel. Vagy az 
égitestek idejét számiígatja 700 millió 
esztendővel, esetleg még többel. Mert 
itt már megszűnik minden támasztópont, 
amibe az ész bele tudna kapaszkodni.

A kisebb időszámítás során érdekes 
a hét számítása. Erre nincs égi jel, ezt: 
az ember ősi hagyományból vette 
és vallási alapon is elfogadta. A szent 
iratok rendelték el neki, hogy 6 napon 
dolgozzék, a hetediken pihenjen és 
gondoljon a lelki dolgaira.

Ezt az ember be is tartotta s betartja 
ma is. Egyszer ugyan, a nagy francia 
forradalom mindent felforgatott, ami a 
múltban szent volt : eltörülte még a 
hetet is és tiz napra osztotta az időt 
a tizes számrendszer alapján. De nem 
sokáig bírta az ellenszegülő ember, 
mert ember, állat nem birta ki a tiz

napos munkaidőt és visszatértek a hétre, 
úgy, amint őshagyományból kapták.

Ez is olyan természetben fekvő do
lognak látszott, mint a láthatatlan, sze
mélyes Isten iisztelete, akit szintén meg 
akart tagadni az ellenszegülő forradalmi 
észtől elbizakodott ember, de kénytelen 
volt ide is visszatérni, belátva, hogy az 
Istent nem az emberi ész találta ki, 
hanem csak megtalálta őt az ő nagy 
müveiben : a külső világban is, meg a 
belső kis világban is, a lelke mélyén.

így az esztendők fordulatánál jól teszi 
minden ember, ha egy kissé magába 
tér és áttekint elmúlt életén, vagy leg
alább az elmúlt esztendőn.

A kereskedők, a banküzletek és min
den más világi üzletek számot szoktak 
vetni az év végén. Számadást készíte
nek, hogy lássák a nyereséget vagy a 
veszteséget és hogy tiszta képük legyen 
arról, amiért egész esztendőn át dol
goztak, fáradoztak. Meg akarják tudni: 
érdemes volt-e a munkájuk? Lehet-e 
azt tovább is folytatni? Hol vannak 
jobb kilátások és honnan fenyeget vesz
teség ?

Iiyen számadást kellene végezni ma
gában minden embernek, aki öntudatos 
életet él. Tudnia kellene : mit dolgozott, 
mire törekedett egész esztendőn át? 
A4iben volt jó és hasznos az ő törek
vése és milyen eredményekre vezetett? 
Mennyiben javult és nemesbedett az ő 
saját belső leiki élete? Mennyiben vált 
élete és működése embertársainak ja
vára ? Mennyiben segítette elő a közjót? 
Mennyiben fejlesztette az emberi kultúra 
nemesebb vonalait, amelyek minden 
embert általában könnyebb, szebb, em- 
beriesebb éleire segítenek? Tett-e éle
tével ebben az irányban valamit, vagy 
csak elpazarolta az időt, senkinek sem 
hasznos íenyészéleíi produktumokkal és 
kétes értékű mulatságokkal ? Talán még 
olyanok is voltak ezek közt. a melyekre 
orcapirulással emlékezhetik vissza? A 
melyekben megalázta saját emberi méí- 
íóságáí és olyan alacsony, nemtelen 
indulatok rabjává tette magát és máso
kat, a mely indulatok a természetes 
életet élő állatban nem ütköznek elő. 
Csak az ember tudja azokat helytelen 
irányba tévedt gondolatai és fantáziája 
segítségéve! kiaknázni a maga és ember
társai kárára és pusztulására.

Itt helyén van egy kis visszagondolás, 
egy kis elmélkedés a múltak fölött.

Itt nagyon helyén lesz filozófiánk, 
életbölcsesságiink megjavítása és kieme
lése abból a puszta anyagelvi mocsár
ból, ahová belesüiyedtünk.

Az ember életének célja van. Aki ide, 
erre a főidre helyezett bennünket, aki 
a földi időt nekünk adta éietfolyamunk 
mérésére, az azt akarná, hogy mi meg
ismerjük a célt és annak kivitelére tö
rekedjünk a lehető erővel.

Az ember nem puszta fizikai testtö
meg, mint az égitestek, sőt fölötte áll 
a többi élő és mozgó testeknek is. Gon
dolkozik fölöttük, uralkodik rajtuk és 
célszerűen tudja őket használni.

Saját magunkon, saját énünkön is tu
dunk gondolkozni és megtudjuk változ
tatni lelki törekvésünket jóra és jobbra, 
ha a nemíörődés vagy elhanyagolás a 
rosszabb oldalra húzott és ferdén fejlő
dött a lelkünk.

Lehetséges azt megváltoztatni, csak 
persze, egy kis erőlködés kell hozzá. Ez 
az ember szabadsága : szabad akarata. 
Eífői függ minden, mert mi nem állunk a 
fizikai törvények föltétien uralma alatt 
és a legnagyobb hegyek ormán is érez
zük, hogy bennünk van valami, ami 
több ezeknél a nagyszerű természeti 
óriásoknál is. Mi megtudjuk azokat mérni, 
megtudjuk alkotó részeiket, művészetünk 
és technikánk utánozza vagy eszményi 
fénnyel vonhatja be azok nagyszerű 
szépségeit. Bennünk lélek és szellem él 
s az több a legnagyszerűbb anyagnál.

De ez a belső, ez a mi lelkünk csak 
akkor éri el célját, csak akkor érzi jól 
magát, ha gondolatai, érzései és akarata 
harmóniában vannak egymással.

Ha összehangzók a lélek húrjai: a 
gondolat, az érzelem és az akarat, ak
kor úgy érezzük, hogy a célunknak 
valahogyan megfeleltünk a földi életben. 
Míg ha disszonancia zavarja meg lel
künk húrjait, akkor nem érezzük jól 
magunkat. Akkor zűrzavar, káosz ural
kodik belül és ez kínos, nyugtalan ér
zést kelt a lélekben, amely úgy érzi, 
hogy harmóniára született.

Ezt a harmóniát, a lélek belső össz
hangját és boldogító érzését mondják

a bölcsek létünk céljának. Erre kell tö
rekednünk az élet ideje alatt s minél 
tökéletesebben elérjük ezt a kedves 
belső harmóniát, amely az igazságra tá
maszkodik: annálinkább megközelítettük 
földi létünk célját.

Ha azt kérdezzük, mi vezet erre a 
belső, boldog összhangra és mi zavaija 
meg azt? Erre a kérdésre egy kis ku
tatás öntudatunk belsején könnyen meg
adhatja a választ.

Nem érzem magamat belsőleg bol
dognak csak azáltal, ha sok kincset, 
vagyont gyűjtöttem.

De boldognak, lélekben összhangzó- 
nak. érzem magamat, ha szegény, elha
gyatott embertársaimon sikerült vagyo
non! mai segítenem. Minél többször si
kerül ez, annál jobb a megelégedett ér 
zésem.

Nem érzem magam boldognak azáltal, 
ha gyomromba sokat bekebeleztem az 
ételből-itaíból, sőt hamar undor fog el 
az ilyen esetek után.

Jól érzem magam, ha az önmérsék- 
lést megtartottam és az ilyen gyomor- 
élvezeieket háttérbe szorítottam. Ezáltal 
lelkemet szabadabbnak érzem és haj
landóbbnak a jobb, nemesebb gondola
tokra, érzelmekre.

Nem érzem jól magamat azáltal, ha 
másokat arra kényszerűek, hogy nekem 
szolgáljanak és szabadságukat korláto
zom, őket ieigázoro. Ellenben boldogiló 
érzést okoz az, ha embertársaimat jóra 
tanitottam, őket szolgaságukból kiemel
tem, őket a lelki harmónia boldog ma
gaslatára segítettem.

Nem érzem jól magamat, ha születés, 
nyelv, vagy más szempontok szerint 
különbséget teszek ember és ember 
között és a szerint szeretem, vagy elta- 
szitom őket.

Bár a magam fajta áll legközelebb 
hozzám, de testvérnek kell tartanom 
mindenfajta embert s velük megértő 
harmóniára törekednem. Ez a törekvé
sem belső boldogító összhangot fog lel
kemben is támasztani.

Az ember létének célja tehát az, hogy 
minél hatásosabban ápolja és nevelje 
magában a léleknek harmóniáját.

Az egész földi élet pokoli káosszá 
válna e nélkül a harmónia nélkül.

Ezt a harmóniát, ezt a boldogító össz
hangot növeli lelkűnkben minden jó:és 
tiszta gondolat, minden nemes érzelem, 
de leginkább növeli minden jó és ne
mes akarás, minden jó és nemes tett.

Erre törekedjünk a földi élet napjain, 
hetein, hónapjain és évein s akkor nem 
lesz unalmas és örömtelen ez a földi 
élet, mert megtaláljuk annak igazi célját

Vdtfi.

Szilveszter-esték,
Szilveszter-este városunk társadalmi 

egyesületei most is megrendezték szo
kásos kabaréikat, melyekről a követ
kezőkben referálunk :

A Polgári Körben
a RPOS bevált műkedvelő gárdája ál
lított össze igen ügyes műsort. Wein- 
berger Tibor nagy derültséget keltő 
aktuális beköszöntője kezdte meg a 
programmot, amely ifj. Durda Jánosnak 
Máté Piriké szépen simuló zongoraki- 
sérete melleit nagyszerűen előadott kup
iéin kivül két egyfelvonásos tréfából ál
lott. Az egyfelvonásosok szereplői : To
kár Juicsa, Durda Irénke, Hokky Pipi, 
Szabó Böske, Páricska Zoltán, Sipula 
Béla, Szabó István egytöl-egyig pom
pásan állták meg helyüket, de külön 
ki kell emelnünk Hercz Jenőt, aki az 
utolsó pillanatban ugrott be a hirtelen 
megbetegedett Dropka Géza szerepébe. 
Éjfélkor Sövényházy Margitka köszön
tötte igen szépen az újévet, majd meg
indult a tánc, amelynek — hála a Ma- 
kovits Jenő kiváló vezetése alatt mű
ködő „reposista“ rendezőgárdának — 
csak a késő reggeli órák vetettek véget.

A Keresk. Testületben
Krámer Márta nyitotta meg az est mű
sorát, aki Szombathy Viktor gondola
tokban gazdag prológját adta elő bájo
san. Klein István, Klein Miklós és Hizs- 
nyan Gyula Zágon István „Ki fizet ma?“ 
című tréfáját mutatták be jó előadás
ban. Groszman Kató (Miskolc) a „Brod- 
way Melody" cimű hangosfilm híres 
„Baba-tánc“-át lejtette el nagy sikere
ket aratva, majd ugyanő Heksch Gyur
kával egy igen szépen összeállított tan-
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gót táncolt el. Weinberger Tibor, Haas
István, Jelűnek Miklós, Weisz Ármin, 
Burger László és Takács László Nóti 
Károlynak „Kontra gyerünk" című ka
cagtató tréfáját játszották el műkedvelői 
színpadon ritkán látható, kifogástalan 
előadásban. Weisz Árminnak B aun Endre 
zongora kísérete mellett előadott aktuá
lis sírófá i zárták be a minden tekintet
ben jól sikerült programmot. amely után 
{kedély ü, parázs mulitság következett.

A megyeháza nagytermében 
szlovák és magyar számokból álló mű 
sorral kedveskedett közönségének a ren
dezőség.

A Tátrában
a szlovák pártok rendeztek jól sikerűit
Szilveszter-estét.

* B E T É T E K
legbiztosabban és 
legelőnyösebben a

T A T R A  B A N K A
fiókjánál RÍM. SOBOTA

helyezhetők el. — Betétek vissza
fizetése minden előzetes felmon

dás nélkül történik.

Aíazinczy Társaság regénypályázata.
A Kazinczy Társaság ezévi közgyűlé

sén p ályad ija t irt ki egy regényre, mely
nek tárgya a csehszlovákiai magyar 
k iseb b ség  életéből van merítve. A pálya- 
dó 3000 korona, amihez a Kazinczy' 
K önyvbarátok  részére kiadandó könyv 
3000 koronás irói tiszteletdija járul, az 
egesz jutalomdij tehát 6000 koronát tesz 
ki. A pályázat beadásának határideje de- 
cem oer 31. volt.

A több oldalról megnyilvánuló kíván
ságra a Kazinczy Társaság vezetősége 
ezt a határidőt egy hónappal, azaz 1931. 
január 31 ig meghosszabbítja.

A pályaműveket a papirosnak csak 
egyik oldalára írógépéivé, lapszámozva, 
egyszóval nyomdakész állapotban kési 
benyújtani akár jeligés levél kíséreté
ben, akár az iró saját neve alatt e meg 
hosszabbított határidőig a Kazinczy- 
T ársaság  főtitkári hivatalához. (Dr. Szik- 
iay Fererscz, KoSice, Éder-uíca 9. szám
címén.)

K assa, 1930. december 22.
A Kazinczy T ársaság

vezetősége.

H Í R E K
Farsang küszöbén,

hangulat-mezőkön muzsikás kedv támad, 
lábunk táncra perdül s ma nem hiába 
fárad ki izmunk hejehujds vigság ritmi
kus rángatódzásában, ma nemcsak a 
magunk mulatozására, ma jóra, szépre, 
ma emberséges cselekedet megnyilvánu
lásával a Jövő kertjének gondozására 
táncolunk,

Ma a szív hangjai szólalnak meg a 
muzsikában s a villanyfény árban pom
pázó bálterem kitárt ajtujain a Jótékony
ság vonui be táncos vigalomra, adakozó 
szeretetre, megsegítő, nemes gesztusos 
lélek dulidóra, hogy le ne kókadjon a 
magyar virágoskert sok sok re meny haj
tása és ne maradjon kenyértelenül a 
magyar sors jobbra fordulásáért majdan 
verejtékes munkába álló dolgosok meg
térített asztala.

Ma, a szűkös szegénységben is jóra 
adakozásra tárul a kezünk, szeretet csok- 
rosodik a szivünkben és lelkünk életre 
hangolt tiszta jóságával cselekedjük a 
jót s nyújtunk életlehetőséget azoknak, 
akikhez már az útnak indulásnál is mos
toha az Élet és akik közel állnak a szi 
vünkhöz, hozzá simulnak a leikünkhöz.

Ma fürgébb a lábunk, frissebb a tán
cunk s a szív hangjait megszólaltató 
muzsikában a jót cselekvő létek öröme 
kacag.

1931. január 3.

B o ld o g  u je sz te n d ő !  
az O lv a só n a k !

FO T Ó 
C IK K E K

GUSERNSl,

Eljegyzés. Ecker Eta Mlskolcz és 
Dr, Zeidner Győző Rimaszombat, jegye
sek. (M. k. é. h.)

Eljegyzés. Princz Bözsike Rimaszom
bat és Schwarz Adolf Érsekújvár jegye
sek. (M. k. é. h.)

Ügyvédi hir. Tisztelettel tudatom, hogy 
ügyvédi irodámat Rimaszombatban, Gö
möri utca 2. szám alatt megnyitottam. 

J, U Dr. Pavlik fános.
Felemelték a betegpénztári já ru lé - ! 

kokat. A kerületi betegpénztár járulé- j 
kait újévtől kezdve fölemelték. Az eme
lés, mely január 1-től kezdődően lép 
életbe, összesen J/,°/0- kos, amennyiben 
5 ről 5'5 százalékra történt a járulékok 
felemelése. Az egyes osztályokban tehát 
egy éven keresztül naponként a követ
kező járulékok lesznek fizetendők : 1. 
osztály 22, II. o. 44, 111. o. 66, IV. o. 88
V. o. 110, VI. 132, VII. o. 148, Vili. o, 
166, IX o. 182 es a X. osztály 198 fil
lér. Az eddigi rokkant és aggkori járu
lékok tovább is érvényben maradnak.

Amit egy levél beszél. Egy kedves, 
régi előfizetőnktől vettük a következő, 
sokatmondó levelet: „Tisztelt Szerkesz
tőség ! A feleségem nevére járó „Gömöi" 
küldését 1931 jan. 1 - töl kérem beszün
tetni azért, .mert annak előfizetési diját 
jelen anyagi helyzetemben nem garan
tálhatom. Ugyanis az országos hivatal 
45 szolgálati éveimből beszámít ugyan 
35-öt s ennek alapján meg is állapit 
számomra évi 13 464 Kc-t, sőt ezt az 
összeget mint államilag kiegészítő kon- 
gruát rendesen úgymond kiutalja, de 
egyúttal vissza is tartja addig, inig az 
államnak a „lex Dérer" alapján nyert 
állampolgárságom esküjének letevése 
előtti időre kapott úgynevezett kongrua 
előleget, csekély 43.000 kor-t. és pedig 
egy év leforgása alatt vissza nem térí
tem. A bölcsesség tehát abban van, 
hogy az eskü letevése előtt eltöltött 
szolgálati éveimet számítják be s ezen 
eskü előtti évek képezik az alapot a 
járó kongrua megállapításához s mégis 
a kongrua csak az eskütételétől kezdő- 
dő'eg jár. Ez a bölcsesség (fából vas
karika) az oka kérésemnek. Ha azon
ban helyzetem javul, újból jelentkezünk. 
Már eltelieít hosszú 7 hónap, ahogy az 
appeláíát benyújtottam, ám az urak a 
fülük botját sem mozdítják eleddig s 
kitudja mikor s hogy és mint végződik 
a dolgom. (Aláírás)."

Részvétköszönet
Mindazoknak a kegyeletes sziveknek, akik 

bennünket hirtelenül iithagyott szerettünk ei- 
hunytával ért nagy bánatunkban részvétük 
kifejezésével felkerestek és temetésén is meg 
jelentek, nemkülömben azon jószivü ember
társainknak, akik a temetési költséghez hozzá
járulni kegyeskedtek, ezúton mondunk hálás 
köszönetét.

Rimaszombat, 1930. december 30.
Bedécs Bálint j 

es családja.

A R1MA6ZOMBAT1 BANK, előbb Rimaszom
bat! Takarékpénztár kedvező feltételek mellett 
eüogad betéteket, leszámítol váltókat és teljesít 
minden bankszakmába vágó megbízást.

A síkos ja rd a  áldozata. Szentistványi 
Iionka, a helybeli kerületi bíróság tiszt
viselőnője múlt év december hó 31-én 
hivatalaöa igyekezett, amikor is a sikos 
járdán oly szerencsétlenül esett el, hogy 
lábát törte. Beszállították a rimaszom
bati áilami kórnázba.
K é r jü k  m in d e n ü tt

a  B a ld ó c i Á s v á n y v iz e i !
Menzaöálok. Amint már közöltük, a 

Rimavölgyi Magyar Akadémikusok f. hó 
3 án esti fél tiz órai kezdettel Rima
szombatban, a Tátra-szálió nagytermé
ben a magyar diákmenzák javára, — 
a Sajóvöigyi Magyar Ifjúság pedig f. hó
10-én, esti 8 órai kezdettel Tornaiján a 
Fehérló-szálloda nagytermében, a prá
gai magyar diákmenza javára táncmulat
ságot rendeznek. A sajóvöigyi magyar 
ifjúság bálját műsoros estély keretében 
rendezi meg. Mindkét menza-muri iránt 
már hetekkel előbb nagy érdeklődés 
nyilvánult meg.

Zsebtolvajok tesznek látogatást oly
kor-olykor a rimaszombati piacon, ami
kor azután nem egy elővigyázatlan nő 
zsebéből tűnik el a pénztárca. A kará
csonyi ünnepeket megelőző havi vásár 
alkalmával egyik urinő pénzzel telt tár
cáját emelte el egy ügyes zsebtolvaj, 
akinek nyomára mindeddig nem jutott 
a rendőrség. Mindenesetre ajánlatos, 
hogy vásárló háziasszonyaink óvatosab
bak legyenek s pénztárcáikra jobban 
ügyeljenek.

A téli sportok kö’ül a ródli és sí 
zés erős tempócan folyt mindaddig, rmg 
c-ak a héten váratlanul beállott olva
dás el nem rontotta a terepet. A pen 
teki olvadás után szombat virradóra azon 
bán ismét megkeményedett az idő, mi 
nek következtében a korcsolya pálya 
jegének ujabbi megszilárdulása s a ród- 
lizás és sizés megindulása várható.

Elnöksértését t elítéltek egy kommu
nistát. Kis János 37 éves rimaszombati 
kőmüvessegédeí durva elnöksértésért 14 
napi elzárásra ítélte a kerületi öiróság, 
miután nevezett egy alkalommal, ami
dőn őt egy csendőrjárör a zsúfolt rima- 
szécsi válóteremben igazolásra szólli- 
totta fel, egy Leninarcképes kommu
nista-zsebnaptárt húzott elő zsebéből s 
iratai közül Masaryk elnökre súlyosan 
becsmérlő nyilatkozatok közben mutatta 
fel szmélyazcnossági igazolványát. Az 
Ítélet jogerős.

S Z E N Z Á C IÓ S  P R O G R A M M  
1931. január i - 1 5 - í g

a „Casino de P a r i s b a n
D ancing-N ővérek, Elsa Dick, 
Liíy Grafort, Rosita Boyt, 

Nataü Dubrovina.
Tizennégy napi fogház elnöksér

tésért. Múlt év júliusában kataszteri 
hivatalnokok jártak Ratkószuhán, akiket 
Balázs János amerikánus gazda arra 
kért, hogy kataszteri ivét helyesbítsék. 
A hivatalnokok nem teljesítették neve
zett kívánságát, hanem* azzal utasították 
el, hogy az ilyen kéréseket a rimaszom
bati kataszteri hivatalban közvetlenül 
pell beterjeszteni, mert különben 1500 
koronát kellene fizetni a scronkivüli 
munka fejében. A hivatalnokok válaszán 
rendkívül megütközött Balázs János, aki 
Amerikában hozzászokott a demokráciá
hoz és szegény ember létére részt vett 
abban a gyűjtőakcióban, amelyet annak 
idején a csehek felszabadításán dolgozó 
Masaryk indított meg az újvilágban. A 
kataszteri tisztviselők állítólag tréfás 
megjegyzése annyira felboszantotta az 
54 éves gazdát és azt mondta nekik, 
hogy ő mikor szegény volt alamizsnát 
adott Masaryknak, hogy jönnek tehát 
ahoz, hogy most, mikor neki lenne egy
szer szüksége valamire, ezerötszáz ko
ronát kérjenek tőle, egyszerre. Ezt a 
kijelentését még nehány reprodukálha
tatlan megjegyzéssel fűszerezte, úgy 
hogy a hivatalnokok elnöksérsésért an
nak rendje és módjs szerint feljelentet
ték az amerikánus gazdát, akit a kerü
leti bíróság el is Ítélt 13 napi fogházra. 
Az Ítélet kihirdetése után Balázs János 
azonnal meg is kezdte a büntetés le
töltését.

Miért ajánlja mindenki a <Försíer-
zongorát? Mert csodás hangú, ismétlő- 
rendszerű zongorái és pianinói világ
hírűek és mert rendkívül csekély havi 
részletre is kaphatók. — Gyári ierakat: 
Rábely Miklós könykereskedésében.

Gázmérgezés a nadabulai vaspör- 
kőidében. A Rimamurány nadabulai 
vaspörköldéjében múlt héten halálos 
kimenetelű szerencsétlenség történt. — 
Spisják József kohómunkás munkaköz-

Jé , olcsó 
rádiót

felszerel
SZO Y K A -árúház

t e c h n ik a i  o sz tá ly a .
~  J ó tá l lá s ,  r é sz le t f iz e té s . “  

V id é k i
m e g r e n d e lé s e k  a zo n n a l.

Kioit APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, január 3-án és 4-én 
nagysza ásu orosz, pompás kiálliiásu nagyf l^i M. 
D udendey h sonnevü szin játéka nyomán T örté

nelmi ad t a Ngy P éte r b ires cár idejéből :

A  cai n ő  ja í  ekr i
F őszereplők: Lil Dagover, D imitrij Smirnoff, Voss 

Paul.

Kedden, január 6-án megrázó slágerfilm . A szere- 
!-m és a köttelesség közötti ragikus konfliktus. 
Hajm eresztő harc egy szép asszony bűnössége és 
a rt-tlansaga  m iatt ki győz? Az esküdteknek igaz

ságosan kell Ítélkezni:

Wary J a n -e n  hü n p ö re
Főszereplők : Milton Sibs, Dorotby M ackeil, M. 

Byron.

ben a kemencéből kiáradó gázoktól 
rosszul lett s két napi kínlódás után 
kiszenvedett. A megejtett boncolás sze
rint a munkás gázmérgezés áldozata lett. 
Eljárás megindult.

Leszállított büntetés. Annak idején 
részletesen közöltük Farkas-Kohos Sán
dor, 23 éves dobfeneki legény gyilkos
sági bűnügyét, aki a múlt év nyarán a 
mulatságból hazatérő régi haragosát, 
Tóth Dezső almágyi legényt agyonverte. 
A helybeli kerületi bíróság esküdtszéke 
Farkast életfogytiglani fegyházra Ítélte, 
mig vádlottársát, Farkas Vilmost a gyil
kosság vádja alól felmentette. — Most 
érkezett le a legfelsőbb bíróság ítélete, 
amely részben helyt adott Farkas sem
miségi panaszának és ennek alapján 
csupán szándékos emberölésben mon
dotta ki bűnösnek és az ítéletet 12 évi 
fegvházra szállította le.

öngyilkosság Alsópokorágyon. Ifj. 
Koták János, aisópckorágyi gazdalegény, 
afeletti elkeseredésében, hogy ünnepi 
látogatóba menése elé akadályokat gör
dítettek, karácsony másodnapján revol
verre! főbelőtte magát s mire ráakad
tak, kiszenvedett. Az öngyilkos fiatal
embert a múlt vasárnap nagy részvét 
mellett temették.

A „Délibáb" cimü budapesti szín
házi hetilap, valamint 

A „Rádióélet" cimü rádiónjság 
számonkint is kapható:

Rábely Miklós
könyv- és papirkereskedésében 

Riaszombat.
A „Prágai Magyar Hírlap" rimaszom

bati elárusítója. — Ugyanott előfize
tések és hirdetések is átvétetnek.
Hat hónapi fogház egy emberéletért.

Múlt hétfőn állott birái előtt halált 
okozó súlyos testi sértéssel vádolva 
Penger J nos 34 éves berzétei gazda, 
aki november 9 én este a vasvillával 
reátámadó apósát, Kovács Jánost olyan 
szerencsétlenül ütötte meg védekezés 
közben, hogy a verekedést kezdő öreg 
gazda koponyaalapi sérülést szenvedve, 
a helyszínen meghalt. A kerületi biró 
ság, megállapítva az önvédelem jogos
ságát, hat hónapi fogházbüntetésre Ítélte 
Penger Jánost, aki az ítéletben meg
nyugodott.

Az ebzárlatnak fittyet hánynak a 
kutyák. Dacára annak, hogy városunk, 
Rimatamásfalva és Bakti községek terü
letére f. évi február hó 16-ig tartó eb
zárlat rendeltetett el s ennek következ
tében ebek az utcára csakis szájkosár
ral s pórázon vezetve ereszthetők, nap
nap mellett látunk kutyákat szájkosár 
nélkül csavarogni a városban. Az eb
zárlatnak fittyethányó kutyák tulajdono
sait figyelmeztetjük, hogy kutyáikra na
gyobb gondot fordítsanak és ne tegyék 
ki magukat büntetésnek, kutyáikat pe
dig kiirtásnak.

„Elég széles a gömöri határ!"
Bencsko Miklós, Zahoránszky András, 
Gaílo Miklós és Szekerka Sándor cset- 
neki munkások a múlt évi sorozás al
kalmával régi regruíaszokás szerint vé
gig énekelték Csetnek főutcáját és a 
többek között az „Elég széles a gömöri 
határ" cimü bakanótát is eldanolták, 
ami miatt a csendőrség rendtörvényes 
eljárást indított eiieniik. A legények nem 
tagadták a terhűkre rótt cselekmény 
elkövetését és beismerő vallomásuk 
alapján a kerületi bíróság, megállapítva 
az inkriminált nóta rendtörvénybe üt
köző voitát, 14—14 napi elzárásra Ítélte 
őket. A négy regruta az ítélet kihirde
tése után azonnal meg is kezdte a bün
tetés kitöltését.

Helybenhagyott büntetés. Beke Ju
lianna, 55 éves lekenyei asszony, mint 
annak idején megirtuk, megölte máso-
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dik házasságából származó 20 éves fiát. 
hogy ily módon biztosítsa első házas
ságából származó fia részére az örök
séget. Az esküdtszék a gyilkos anyát 
10 évi fegyházra Ítélte, kinek bünteté
sét most a brünni legfelsőbb bíróság is 
helybenhagyta.

Elcsípett vásári tolvajok. Folyó hó
16-án országos vásár volt Rozsnyón. Az 
ottani rendőrségnek sikerűit Máté Juiia 
és Lídia sziliczei asszonyokat letartóz
tatni, akik a rozsnyói vásáron egyes 
tárgyakat elemeitek.

Betörések sorozata Rozsnyón. Dec. 
hó 19 én éjjel Rozsnyót látogatták meg 
a betörők, akik hajnalig négy betörést 
hajtottak végre. Pénzt, italt es élelmi
szereket szedtek össze. — A rendőrség 
még az éj folyamán megkezdte a nyo
mozást és a hajnalt vonatnál le is fü
lelte a betörő tárraságot Sötét István 
kisgéresi czigányczimbalmos vadházas- 
társa és Tóth Mária lekenyei cseléd
leány személyében. A rendkívüli erejű 
cigányt a két rozsnyói detektív csak a 
pelsőczi vasutasok segítségével birta 
bilincsbe verni.

Tizennégy teíegárti juhász és a mu
rányi csendőrök harca Sipuia Mátyás 
telgárti juhász és bátyja két évvel eze
lőtt a tiszolci vásárból tizenkét más tár
sukkal egyetemben juhokat hajtottak 
hazafelé. Muránynál a juhok tilosba té
vedtek, amiért a községi bíró helyettese 
felelősségre vonta a juhásztársaságot, 
majd az ügy tisztázása céljából vala- 
mennyiüket a csendőrségre akarta elő 
állítani. A csendőrök láttára a juhászok 
dühbe jöttek és formális ellentámadásba 
mentek át, úgyhogy a karhatalom kény
telen volt visszavonulni és útjára en
gedni a telgártiakat, akik ellen termé
szetesen hatóság elleni erőszak elmén 
eljárás indult, ami a kerületi bíróság 
Ítéletével most nyert befejezést. A bíró
ság a két főtetíesí 4, illetve 3 hónapi 
börtönre Ítélte jogerősen, a tizenkét sta
tisztát azonban fejenként csak 2—2 hó
napi börtönbüntetéssel sújtotta, azokat 
is csak feltételesen. A 67 éves Kradlák 
Józsefet, aki mindent tagadott, felmen 
tették.

Doronggal verte fejbe sajá t édes
apját. Még a múlt évi husvétkor tör
tént, hogy Cavar András tiszolci famun
kás valami jelentéktelen családi ügyből 
kifolyólag összeveszett édesapjával, akitj 
egy doronggal alaposan helybenhagyott! 
úgy, hogy a szerencsétlen ember hete
ken át nyomta az ágyat a íeítlegességgé j 
fajult családi átfér következtében. A sú
lyosan bántalmazott gazda feljelentette 
saját fiát a csendőrs gén, ahol eljárást 
indítottak eilene. A kerületi bíróság 
most vonta felelősségre súlyos testi sér
tés címen a rabiátus fiút és három hó
napi fogházbüntetéssel sújtotta.

Marólugoit ivott egy kis fiú. A bí
róság gondatlanság cimén most vonta 
felelősségre Blaskovits Mária 28 éves 
giczei asszonyt, akinek négy éves kis 
fia, mig anyja a főzéssel volt elfoglalva, a 
mosáshoz elkészített lúgból ivott, úgy 
hogy a maró folyadék összeégette nye
lőcsövét és gyomrát, minek következté
ben a kis gyermek kiszenvedett. A ke
rületi bíróság a gondatlan anyát két hó
napi elzárásra Ítélte, az Ítélet vágrehaj 
tását azonban a fenforgó enyhitő körül
mények figyelembevételével két évre | 
felfüggesztette.

Eladta lefoglalt szarvasmarháit. Két
szeres sikkasztás bűntettével vádolva 
állott a kerületi biróság előtt Haiszter 
András 55 éves jolsvai gazdálkodó, aki 
azért került a vádloitak padjára, mert 
adóhátralék fejében lefoglalt marháit a 
kitűzött árverés előtt eladta. Az első 
eset még 1927 ben történt, amikor va
lahogy kimagyarázódott a helyzet, a múlt 
évi árverés alkalmával azonban, miután 
a végrehajtó újból hült helyét találta a 
lefoglalt állatoknak, könyörtelenül eljá
rást indítottak az adóterhek alatt gör- 
nyedező kisgazda ellen, akit a most meg
tartott főtárgyaláson, kétszeres sikkasz
tásért két hónapi elzárásra el is Ítéltek. 
Az Ítélet végrehajtását két évre felfüg
gesztette a biróság.

Rosszul sikerült családi dráma. Alsó 
Bőd Péter 42 éves rimasimonyi lakos 
múlt év május 3 án családi perpatvar
ból kifolyólag fejszével súlyos sérülé
seket ejtett feleségén s mikor már ab
ban a íriszemben volt, hogy örökre el
némította házastársát, revolvert rántott 
és öngyilkosságot követett el. A szeren

csétlen embert beszállították a rima- 
szombati közkórházba, ahonnan, mihelyt 
jobban lett hazaszökött, ahol arról érte
sült, hogy felesége is túl van a veszé
lyen. A rosszul sikerült családi dráma 
hősét súlyos testi sértés és engedély 
nélküli fegyvertartás cimén most vonta 
felelősségre a kerületi biróság és 3 hó
napi elzárásra és 100 korona pénzbün
tetésre Ítélte feltételesen.

Suszter és kocsis véres háborúja. 
Barkász György baktipusztai suszter múlt 
év júniusában Baktipusztán összeszó
lalkozott Obracanik István osgyáni ko
csissal. Az összeszőlalkozás az elvi el
lentétek kellő kiélezése után közelharccá 
fejlődött ki, melynek hevében a két vi
tatkozó fél kapával, karóval ment egy
másnak úgy, hogy az ütközetnek csak 
a teljes karcképtelenség beálltakor lett 
vége és mindkét fél súlyos sérülések
kel hagyta el a csata színhelyét. Köl
csönös feljelentés alapján a kerületi bi
róság elé került az ügy, ahol Barkászt 
hat heti, Obracanikot pedig négy heti 
elzárásra Ítélték súlyos testi sértés ci
mén. Az Ítélet végrehajtását a biróság 
két évi próbaidőre felfüggesztette.

A szerkesztésért és kiadásért fe le lő s:
R á b e ly  K á ro ly  laptulajdonos.
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seinek
ROTH LÁSZLÓ

Zománcedény-, üveg-, porcellán-, vasáru és 
konyha'elszerelési cikkek kereskedése.

Saját term ésű

csalán tájboraimból

Hölgyeim !
Ki természetes, tartós h a jh u llá 
sa o t  akar, az o n d o lá lta s sa  a  
h a já t  a legmodernebb villanyerőre 

berendezett géppel 
Z Á I T H A I L  J Ó Z S E F  n é l
Rimaszombat, Gömöri-utcza Í2. sz.

A Rimaszombati Kereskedelmi Testület 
Elnökségétől.

Bérbeadási hirdetmény.
Alulírott elnökség a Kereskedelmi Tes

tület kaszinójának

büffet kezelését
bérlet utján kívánja biztosítani.

Felhivatnak mindazok, akik ennek ke
zelését elnyerni óhajtják, hogy erre vo
natkozó írásbeli ajánlatukat folyó hó 
20 ig az elnökséghez cimezve adják be.

A testület fentartja magának a jogot, 
hogy az ajánlattevők közül szabadon 
választhat.

A részletes feltételek az Elnökségnél 
tudhatok meg.

40 liternél nagyobb m en nyiség
ben 5 koronával literje kapható. 

Dr .  C Z I N E K  M I K S A .

Rimaszombat, 1931. január hó 2-án. 
Kereskedelmi Testület Elnöksége.

Rimaszombat magyar lakosságához !
A városi villamos telepet kivették a 

kezünkből. Egy bérleti szerződést akar 
nak reánk oktrojálni. Nem használt ed 
dig semmi. A „Stredo“ közhasznúsága 
minden Írásbeli figyelmeztetés dacára 
akkor, amikor a szerződés nincs jog
erősen jóváhagyva s am kor hitem sze
rint törvényesen sohasem lesz jóvá 
hagyva s amikor a szerződés maga 
mondja, hogy a szerződés jogerős jóvá
hagyásának napját követő hónap első 
napja a bérletbe való átvétel és átadás 
napja, írásbeli óvás dacára, akkor, mi
kor nyiií titok, hogy jogerős jóváha
gyásról még beszélni se lehet, hisz a 
jóváhagyás első törvényes fóruma, a 
járási bizottság össze se ült, már átvette 
a mi villamos telepünket.

A jog álláspontja szerint a Stredo 
tehát a megtörtént átvétel folytán rossz
hiszemű birtokos és viselni is fogja 
ennek a konzekvenciáját.

Mi pedig megyünk a törvény rendes 
utján. Bízunk az igazság erejében. A 
legfelső közigazgatási bíróságnál már 
győztünk egypárszor. No meg remélem, 
hogy a biróság elé is sikerül vinnem 
az ügyet s akkor bizonyítékaink meg
teszik a hatást s közokirattal lesz bizo
nyítva, hogy a mi tulajdonunk felett 
való rendelkezésből jogtalanul kizártak 
minket, tulajdonosokat.

A Prágai Magyar Hírlap jövő héten 
fogja hozni a válaszomat a kormány
biztosi helyreigazító nyilatkozatra. Vár
nom kellett, mivel minden utat meg 
kellett próbálni, hogy városunkat meg
mentsem a biztos károsodástól. Most 
.már nincs mit tovább várnom, dacára 
fannak, hogy egyik miniszteri tanácsos 
ur tanú előtt azt mondta nekem, hogy 
az ilyen módon való bérbeadás tiszta 
abszolutizmus, a másik pedig azt mondta, 
hogy az lehetetlen, hogy igy kényszer 
utján vegyék el a birtoklásunkból a 
villamos telepet és hogy ők azt soha
sem fogják megerősíteni.

A mi szerepünk most a türelem. — 
Türelmesen kell, hogy viseljük igazsá
gunk érvényesüléséig az adott helyzetet, 
azonban nem szabad könnyelműen elő
segíteni a rosszhiszemű birtoklás sikerét.

A város magyar lakosait feihivom, 
hogy közös érdekünkért, de saját jól 
felfogott érdekükben is mint fogyasztók 
a Stredoval írásbeli szerződést ne kös
senek és ne Írjanak alá mindaddig, mig 
a legfelső közigazgatási biróság nem 
ítél.

Rimaszombat, 1931 január 3.
Dr. Törköly József,
nemzetgyűlési képviselő.

*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztő.

A t. közönség b. tudomására 
hozom, hogy Masaryk-tér 9. sz, 
alatt concessionált adó- és iíle- 
tékügyi információs irodát nyi
tottam.

BRAUN SOMA
ny. adóhivatali igazgató.
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5000 darab
színes és fehér porce lán  tányérok 
darabonként 2 Kc.-íóí kezdve kahatók.

Újévi ajándékok
meglepő olcsó áron vásárolhatók. Üvege
zés és képkeretezésnél 20% árengedmény.

S. HERSKOVITS
üveg és porcellánkereskedő Rimaszombat 

Steíanik-utca 2. (Ezelőtt Neuman Olga )
íűism

Eladó házhely
a Ferenczy-utcában. — Bővebbet: Dr. 
R E I N I T Z  fogorvosnál.

Eladók
a Konzervgyár telepe mellett levő

lakóházak,
Érdeklődni lehet a K onzervgyár  

irodájában.

N a g y  v á l a s z t é k
szőrmékben

18 koronától feljebb. 
Kovács-áruház

RIMASZOMBAT 
M a sa r y k -té r  5 . sz á m .

C Z IH B A L H O K .
Speciális csengésű cimbalmok elsőrendű 
kivitelben, jutányos áron kaphatók

KOVÁCS JÓZSEF
hangszer készítőnél, Rimaszombatban.

S B a B n B B H H B B
nagyérdemű közönsé-Üzlet áthelyezés, féí'hógy

snücs és szőmeáru üzletemet
a Masaryk-tér 25. sz. alól áthelyeztem a városháza uj épületének középső
üzlethelyiségébe, ahol nagy választékban tartok külföldről importált SZŐRME- 
ÁRUKAT, azokat saját műhelyemben dolgozom fel s ezáltal abban a kellemes 
helyzetben vagyok, hogy a legfinomabb és legszebb minőségben lényegesen ol
csóbb árban tudom az igen tisztelt megrendelőimet kiszolgálni. — Férfi és női 
szőrmebélésekből dús választék. Tisztelettel: LICHTIG szücsmester.

RÁBELY KÁROLY
könyvnyom dája és könyvkötészete, 

a „GömörM kiadóhivatala  
Rimaszombat, M asaryk-tér 9. szám

Alapittatott
1872-ben

T z lé se s  kivitelben és jutányos áron készít
m indenféle nyom dai é s  könyvkötészeti 
munkát. M űveket, táblázatokat, keresk. 
és ügyvéd i nyom tatványokat, esküvői 
és m ulatság! m eghívókat, e ljegyzési 
kártyákat, névjegyeket, gyászje len té
seket, koszorusza lagok  nyom ását stb.

Rimaszombat, 1931. Nyomatott R á b ely  K ároly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


