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Elten halt emberek
hullái fekszenek a még csak nem
rég is tejjel-mézzel folyónak ismert 
amerikai város utcáin, az élet fenn
tartásához szükséges kellékek hiá
nyában kiaszott, zőrgőscsontu, erő- 
telen emberi testek százszámra 
dőlnek ki az Élet erdejéből, Ame
rikában éppen úgy, mint más világ
részben.

Megdöbben az emberi lélek. Az 
okokat kutató ész megáll. Borza- 
dáiy fut keresztül a gondolkodó 
testén: a műveltség fáklyavilágá
nál előretörő emberek éhen hal
hatnak ! Micsoda szörnyűségnek 
kellett történnie az emberek vilá
gában, hogy ez a pestisszerü el
hullás bekövetkezzék! ? Milyen bű
nök követtettek el az emberiség 
ellen, hogy az éhhalál fekete an
gyala pusztítsa sorainkat! ?

Az emberi szenvedések legna
gyobbika szakadt Isten teremtmé
nyeinek remekére, a háborút átkin- 
lódott generáció még mindig nem 
ürítette ki a lelki és testi szenve
dések keserű poharát, a lesoványo
dott, lerongyolódott, kínokban fet- 
rengő emberek észtvesztett aggyal, 
kimeredt szemekkel, riadtan nézik 
az újabb rém rájuk szakadását.

Az éhenhaltak hullaerdeje táplá
lék hiányában kellett hogy itt 
hagyja az életet, amely mindig szép, 
a kenyértelenség volt okozója a 
halálnak, amely mindig csúnya.

Táplálékhiány, kenyértelenség! 
Milyen különösen hangzik ez ak
kor, amikor az országmagtárak tul- 
tömöttségéről hallunk, olvasunk. De 
nyomban érthetővé válik, mikor 
az okkeresés utján a világszerte 
veszedelemmel fenyegető gazdasági 
válsághoz s a nagy munkanélküli
séghez jutunk.

A táplálék megszerzésének, az 
élet fenntartásának eszköze a mun
ka. Munka hiányában nincs meg

táplálék megszerzésének, az élet 
fenntartásának lehetősége. Ezért 
kell legfőbb gondot első sorban a 
munkanélküliség megszüntetésére 
fordítani, mert amig ez a kérdés 
-.özmegnyugvásra meg nem oldó- 
■Jik, amig a munkanélküliek milliói 
ténferegnek éhségtől szédülten az 
egész világon, — addig az éhhalál

veszedelme, de a munkátlanul, ke- 
nyértelenül az éhen halásnak kitett 
embermiliiók beláthatatlan követ
kezményekkel járó kirobbanási ve
szedelme is kisért közöttünk. Ezt 
a kérdést nem lehet politikai kár
tyakeveréssel elintézni, ezt a kér 
dést nem szabad lagymatagán, 
tessék-lássék kezelni, ennek a vi
lágnyavalyának meggyógyitásához 
radikális gyógyszerre van sürgősen 
szüksége az éhhalállal fenyegetett 
emberiségnek. m .

Két rém
zaklatja mostanában a civilizált társa
ságban és államokban élő európai em
ber lelkét és zavarja nyugalmát. Belop
ják magukat éjjeli álmainkba és fan
tasztikus üdére gyanánt ráülnek mel
lünkre, hogy szorongó lélekzettel gyöt
rődjünk rémalakjaik nyomasztó elgon
dolásán töprengve.

Ez a két rém a gazdasági válság 
feneketlen nyomorúsága és a háború 
réme, amelyet a tizenkét esztendővel 
ezelőtt hosszú időre, vagy talán örökre 
elüzhetőnek véltünk a sokat szenvedett, 
megkínzott Európa égboltjáról.

A gazdasági válság már egypár év 
óta nyújtogatja felénk polipkarjait és 
évről-évre több-több karjával csap le 
reánk, hogy piócaszájszerü szívóival 
mindig több-több vérünkhöz jusson, 
hogy mindig szükebb mederbe szorítsa 
életünk föltételeit.

Pedig alapjában, végső elemzésben 
olcsóbb lett az életnek egynéhány fon
tos föltétele : például a kenyérmagvak, 
gabonafélék hihetetlenül alacsony árakra 
szállottak le. De ez azért még sem tud 
rajtunk jelentősen segíteni. Sőt az a 
veszedelem fenyegeti a müveit világot, 
hogy mert ilyen olcsó a gabonaféle, a 
többi árak pedig nem szállhatnak le 
hozzájuk egyszerre: azért a termelők 
jó része nem fogja érdemesnek tartani 
azt a munkát, amit a kenyérmagvak 
termelésére fordít és igy majd nem lesz 
elegendő kenyerünk a jövőben.

Annyi mindenféle szálakból van a 
gazdasági élet összefonva, hogy nem 
olyan egyszerű dolog annak csomóit és 
bogait szétbontani, ha segíteni akarunk 
rajtuk.

Nem is tud itt az egyes ember segí
teni, csak országok megmozdulása válik 
érezhetővé. De ez is nehéz dolog, mert 
amig a termelő gazdán akarnak segí
teni, talán nagy kárt tesznek vele a 
munkásnak, aki kézimunkája után él, 
vagy együttesen dolgozik a tőke érde
kében valami gyári üzem keretében.

És ha ezt a kettőt valahogy nagy 
gonddal-bajjal összeegyeztetni sikerül, 
akkor ott van még a kereskedelmi for
galom, a melynek manapság sok szál

lítási akadály vagy százféle vám állja az 
útját.

Mert arra ébredtek és okosodtak az 
államférfiak, hogy nem volt okos dolog 
sok kis államra széttagolnia Európa kö
zépső területét és most minden egyes 
kis állam vámot vet a szállított termé
nyekre és ipari cikkekre s ez nagyon 
megdrágítja az élet szükségleteit és na
gyon megbénítja a szükséges forgalmat.

Olyasvalami történt itt, mintha egy 
egészséges embernek elkötöznék a nya
kán, kezén, lábán az ütőereket, hogy a 
vér ne áradhasson be szabadon a tör
zséből a fejébe meg a kezeibe, lábaiba. 
Hát biz az a szegény ember hamar 
belebetegednék ebbe a lekötözésbe.

Így járt az európai világ is, amikor 
százféle vámhatárral lekötözte a keres
kedelmi forgalom életereit és most kín
lódik, nyög belé az egész fehér ember
világ. Már nemcsak Európa, de Ame
rika is. A hatalmas, gazdag, aranyokon 
ülő Amerika is megérezte a gazdasági 
pangás válságos lázait, ott is már mil
liónyi ember nem kap munkát és azért 
több évre betiltották a bevándorlást.

Nálunk is körülbelül megkétszerező
dött a munkanélküliek száma éppen 
ezekben a legnehezebb válságos idők
ben, amikor még az is nehezen él, aki
nek rendes munkája van.

Hát egy kis flastrom erre a munka- 
nélküli segítség, de bizony csak kis 
flastrom, de nem orvosság, mert csak 
arra való, hogy betakarja a csúnya ke- 
levényt, amitől beteg a társadalom.

Ilyen bajokban szenvedünk, ilyen rém 
lebeg fölöttünk és még arra van kilá
tás, hogy még beljebb is sülyedünk az 
ingoványba, nemhogy kilábolnánk be
lőle. A kilábolás is elkövetkezik majd, 
de csak a mélyebbre sülyedés után...

Jó vigasztalás, ugy-e?
Dehát mégis csak jobb tudni: mi 

van velünk és mi lesz velünk?
így legalább meggondolhatjuk a dol

got és szembenézhetünk a bajokkal és 
komolyan gondolkozhatunk a segít
ségről.

Azt látjuk, hogy az a jó, könnyüvérü 
világ, amelyben olyan kellemes élni: 
nem akar reánk elkövetkezni.

Azért hát komolyan kell gondolkozni, 
meg kell fogni a dolog végét, hogy le 
tudjuk győzni a nagy nehézségeket, a 
melyeket a gazdasági válság réme: a 
nyomorúság torlaszt élőnkbe.

Ha az államok vezető emberei is 
megteszik a maguk kötelességét, akkor 
majd csak átlábolunk ezen az ingová- 
nyon.

A másik rém, amely gondolataink 
közé furakodik és álmainkat elrabolja: 
a fenyegető háború réme.

Ez bizony olyan dolog, ami egy idő 
óta ismét a levegőben lóg, mint a gyü
lekező viharfelhő.

Az állambölcsek nem csinálták meg 
jól a békét, sok könnyen gyuló forgá
csot hagytak műhelyeikben s azok éve
ken át fölhalmozódva fenyegető vesze

delemmé nőtték ki magukat. Úgy hogy 
ahelyett, hogy eldobnák a müveit em
berek a kardot, puskát és ekét csinál
nának az acéljából, vasából: inkább 
még jobban fölfegyverkeznek és újabb 
pusztító eszközöket találnak ki egymás 
megrontására.

Különösen a kémiai tudományt hasz
nálják föl olyan pusztító szerek kiesze- 
lésére, amelyekkel egész nagy tömege
ket egyszerre harcképtelenekké tehet
nek vagy az életüktől is megfoszthat
nak. Veszedelmes mérges gázokkal dol
goznak a gyáriparban is, de azokat a 
mérges gázokat hadi célokra tudják 
alkalmazni.

így például könyfakasztó gázokkal 
egész sereg embert napokig könyez- 
tetnek.

Tüsszögtető gázokkal sok ember tü
dejét, légző szerveit egyszerre mérgezik 
meg s azok bele is pusztulhatnak.

Más gázokkal egész seregeket, gyár
telepeket, városokat kiölhetnek nehány 
perc alatt.

Némelyekkel fölgyujtják, rombadöntik 
az emberi lakásokat.

Igaz, hogy védőszereket is találtak ki 
a pusztulás ellen, de még egész váro
sokat nem tudnak megvédeni a levegő
ből támadó gázbombák ellen.

így milliószámra elpusztulhat a békés, 
nem hadakozó nép is.

A háború ilyen rémei lebegnek felet
tünk viharfelhők gyanánt.

Könnyen utolérhet a pusztulás, ha 
kitör.

De az az egy vigasztaló, hogy még 
nem felejtettük el a múlt világháborút 
és nem könnyen vállalunk ismét olyan 
borzalmakat.

De sok pénzbe is kerül s az angol 
gazdagok kijelentették, hogy ezentúl 
háborúra nincs pénz ! Tán.

A hivatalos helyiségek uj beosztása 
a városházán.

A közönség tájékoztatására közöljük, 
hogy a városi székház kibővítése foly
tán az egyes hivatalos helyiségek a kö
vetkező számozást és beosztást nyerték :

Az emeleten:
1. Tanácsterem.
2. Városbiró.
3. Városi titkár (Dr. Gabonás János. 

Szociális ügyek, adóügyek, városi ház
tartási ügyek, személyügyek elintézése, 
városi rendészet, kisebb polgári peres 
ügyek, általában a város és a felsőbb 
hatóságok közötti ügyek lebonyolítása.)

4. Jegyzői titkár (Szontagh László. 
Illetőségi, állampolgársági, hagyatéki, 
házadómentességi,ingatlanbecslési ügyek 
s a katonai és anyakönyvi ügyeken kí
vül a Tamásfalvát és Bakiit érdeklő 
ügyek elintézése.)

5. Jegyzői főtitkár. (Csorbái Enáre. A 
hatáskörébe utalt állami és önkormány-

Jönnek! Kapcsold ki a rádiót!

MOCSÁNYI é s  LAKOS
Jönnek!

jazz zenehumoristák
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zati ügyek elintézése s gyakorolja az 
önkormányzat feletti állami felügyeletet.)

6. Iktató-kiadó. (Szöllösy István iroda
vezető főtiszt. Az összes iktatói és ki
adói teendőket végzi.)

7. Iroda. (Szőke Jánosné, Szontagh 
Lenke, Vladár Ilona irodakezelők. Ösz- 
szes leírási munkák.)

8. Városi pénztár. ( Turek Géza pénz- 
tárnok, Szöllösy János ellenőr. Az összes 
pénztárkezelési ügyek, adóvallomások 
beadási helye.)

9. Számvevőség. (Zachar Gusztáv ki
segítő számvevő, Kiss Mária kisegítő 
munkaerő.)

10. Hivatalos bizonyítványok, közkór
házi panaszok, marhalevél kezelés, kór
házi ügyek, statisztika. (Maros Miklós 
irodafőtiszt.)

11. Anyakönyvi, gyámi, katonai és 
végrehajtási ügyek. (Fejes János iroda
tiszt.)

A földszinten:
A városi mérnöki, erdőmester, a városi 
gazda és tűzoltói helyiségek és pedig :

12. Tóth Béla városi mérnök, 
Plentzner Frigyes erdőmester és 
Halász József városgazda.

13. Városi tűzoltóság.

legbiztosafcban és 
legelőnyösebben a

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

helyezhetők e l. — Betétek vissza
fizetése minden előzetes felmon

dás nélkül történik.

A magyar gimnazisták mulatsága.
Diákbál volt szombaton este. Kedves, 

nagyon kedves diákbál. Sok hetes ké
szülődés, izgulás után betanulódtak a 
darabok, elkészültek a báli kosztümök 
meg az uj fekete ruhák, megrendelődtek j 
a csokrok, kihimződtek a rendezői sza- i 
lagok és — kigyulíak az öreg színház
terem lámpái, hogy egy felejthetetlen 
estét nyújtsanak nemcsak a diákoknak, 
de a szép számban összegyűlt lelkes 
közönségnek is.

Sziiassy István lépett elsőnek a füg
göny elé, Szombathy Viktornak meste
rien megirt, szellemes prológjával üd
vözölve a publikumot, majd Smál Baba

és Szokolay Dóra, ez a már eddig is 
számos sikert elkönyvelő fiatal művész
pár adta elő Brahms V. és VI. magyar 
táncának négykezes letétjét, szűnni nem 
akaró tapsok mellett. — Nóti Károly- 
nak „A cég arája" című mulatságos 
egyfelvonását Seidner Évi, Lengyel An- 
csu, Sichert Ilmy, Havas László, Bőd 
István és Komlósy István adták elő igen 
ügyesen. Az összes szereplők kitettek 
magukért és teljes mértékben megérde
melték a kapott tapsokat, de külön ki 
kell emelnünk Seidner Évi pompás ala
kítását, amely sokáig emlékezetében 
lesz a hálás tapsolóknak. — Sziiassy 
Istvánnak Szántó Andor simuló zongora 
kísérete mellett hatásosan előadott me
lodrámája után Szántó Andor, városunk 
kis Grieg-specialistája játszott részlete
ket a Peer Gynt suite-ből, újabb t̂anú- 
jelét adva nem mindennapos és állan
dóan fejlődő tehetségének. — Az est 
másik egyfelvonásosában, Nóti Károly 
„A nyúl" cimü kacagtató bohózatában 
Krémusz Ica, Weinberger László, Bőd 
István és Havas László nagyszerűen 
megjátszott alakításaikkal állandó de
rültségben tartották a nézőteret. Kisebb 
szerepeikben Lengyel Ancsu és Batta 
György igen jók voltak. Seidner Évi és 
Havas László ügyes és nagy sikert arató 
tánczszáma után a gimnáziumi Tompa 
Mihály ifjúsági önképzőkör vegyeskara 
adott elő magyar dalokat Zitek Ferenc 
tanár vezényletével.

Az előadás után kezdetét vette a 
pompás tánczmulatság. A zöld szalag
jaikat első alkalommal feltüző nyolca- 
disták az egész estélyt mintaszerű pre
cizitással rendező Holéczy Miklós tanár
elnök szakavatott vezetése alatt sikere
sen gondoskodtak a jókedv megterem
téséről és fenntartásáról. Az úgy erköl
csileg mint anyagilag százszázalékosan 
sikerült estély nagyon sokáig emléke
zetében fog maradni mindenkinek, aki 
ott volt. Csibi.

A  népkonyhán.
Városunkban karácsony napja óta 

működik a népkonyha, amely a téli hi
deg idején áldásos intézmény, mert a 
szegényebb nép ott olcsón kaphat 
ebédet.

A múlt héten fölkerestem a népkony
hát a városkert végén levő helyiségében.

Pont 12 óra volt és már egy csapat 
aspiráns várakozott az előcsarnokban a 
kiosztandó ebédre. Az ebédet edényeik

ben hazaviszik, kivéve az iskolás gyer
mekeket, akik ide jönnek ebédre. Most 
azonban a járványvakáció miatt otthon 
maradtak.

A konyhában a személyzet (3 asszony) 
már készen állott az ebéddel. A faze
kakban puhára főtt a marhahusgulyás : 
a húsok lecsontozva és feldarabolva ott 
állottak egy nagy edényben. Egy nagy 
fazékban a burgonya fortyogott, másik 
fazékban a gulyáshus piros leve hivo- 
gatóan kandikált elő.

Az asztalon a fölszelt kenyerek gar
madája állott.

Ott volt Szőke János szegényházi 
gondnok, aki naponként gondosan fel
ügyel, ott volt segítségül egyik városi 
szolga, sőt a rendre felügyelt egy állam- 
rendőr.

Az egész intézményt külömben Dr. 
Gabonás János kezeli a város részéről, 
ö intézi az anyagi ellátás kezelését.

Most éppen a februári jegyeket is 
kiosztották a tagoknak ellenőrzésül.

Elkezdődött a megfelelő adagok ki
osztása is.

Mindegyik tagra két elég jó darab 
hús, csont nélkül (a csontokat kiszedték 
előre), adtak még hozzá két nagy kanál 
burgonyát és gulyáslevet. így most egy 
tálban volt a leves, hús és burgonya, 
járt hozzá tiz deka kenyér fejenként.

Az ebédet most Bokor Ferenc mé
száros adományának köszönhették. O 
adott 30 kgr marhahúst erre a célra. 
Máskor is akadt megfelelő mecénás. így 
a múlt hetekben Jávorszky László adott 
ebédre valót.

Az ebéd főzése Ízletes: kifogástalan 
tisztaság uralkodik a konyhán.

Kár, hogy a város leszállította a nép
konyha díjazását 20000 koronáról 12000 
koronára. Azt a 8000 koronát meg le
hetett volna spórolni másutt is, nem 
éppen a szegényeken, ebben a nagyon 
nehéz időben. Avval a pénzzel talán 
husvétig is kitelt volna a koszt. — így 
már február közepén be kell szüntetni 
a népkonyhát. Pedig még akkor nehéz 
téli napok szoktak járni és a szabad
ban nincs még olyankor semmi sem.

Erre is kellene gondolni a jótékony
ság gyakorlásánál, hogy célszerűen be
rendezhető legyen.

Mert az szép a várostól, hogy segít 
a szegény népen. Segítsen hát úgy, 
hogy lehetőleg jól és egészen segítve 
legyen rajtuk.

Az a 250 szegény és az iskolás gyer
mekek áldhatják a várost ezért a jóté
kony intézményért. gVáth.

H ÍR E K
A szépségkirálynő

választás világszerte lázas izgalmat vál
tott ki még pár évvel ezelőtt is, ma azon
ban már annyira megcsappant az érdek
lődés, hogy az é r d e k e l t e k e n  kívül 
alig törődik vele valaki. Érdekeltek a pá
lyázók, érdekeltek a választást nagyobb- 
kisebb haszonért megrendezök. Igen. Mert 
ne gondolja senki sem, hogy a reklám 
dobján önzetlenül peregnek a kis és nagy 
verők, az egyes országok szépségkirálynö 
választásából talán éppen az agyonmo
lesztált szépségkirály nőnek van a legke
vesebb haszna. Annál több másnak. így 
válik az egész szépségkirálynö választás 
üzleti reklámeszközzé s a piaczra vitt 
szépség nem egyszer szégyenkezve búvik 
a csalódások függönye mögé. Az ilyen 
üzleti célzattal rendezett szépségkirálynő 
választásnak előbb-utóbb le kellett járnia 
magát s bárha a hiúság vására is az, 
eljön nemsokára az idő, amikor merőben 
a nagyvárosiakat utánzásból csak Kutya- 
bagoson választanak majd, a községi 
tüzifecskendö beszerzését előmozdító ma
jálison, szépség királynőt maguknak a köz
ség notabilitásai, — meg az érdekeltek.

Apropos! Érdekeltek! Ezek között fog
lal helyet a leánykája szépségére büszke, 
hiú és féltékeny mama is, aki legutóbb 
Pesten_ kínos botrányt provokált, mert 
hogy öt valamiképpen becsapták volna, 
aminek következményeként elesett a lány
ka az aranyhímzésű, széles Miss-váll- 
szalagtól. Tiltakozott, protestált, mind 
hiába: más lett a Miss s az ő legszebbje 
még údvarhölgynek sem került be. Sze
gény mama, sajnálom magát. Miért az 
a zri, miért ez a lárma? Kellett magá
nak ez az izgalom ? Persze hogy kel
lett! Hisz e nélkül nem tudtuk volna 
meg, hogy a maga szépséges leánya 
egyáltalán a világon van. Most már tud
juk. A neve közszájon forog. És ez is 
valami.

Eljegyzés. Dobránszky Bözsikét el
jegyezte Hindulák Lajos Rimaszombat. 
(M. k. é. h.)

Esküvő. Stahl Piri (Selmeczbánya) és 
Dr. Fráter György (Rimaszombat) há
zasságot kötöttek. (M. k. é. h.)

Szerelmesek.
Irta: Tamási Áron.

Nyári este volt, augusztus vége felé. 
A város betakarva feküdt a hegyek közt. 
csupán csodálatos templomának a tor
nya nyújtotta ki ebből a világból a 
nyakát. A csillagok puha derűben ra
gyogtak, mint a megszoptatott gyerme
kek szemei.

Minden nesztelenül nyugodott, egye
dül az uj hold baktatott szögletesen.

A templom előtt elnyílott hársfák áll
tak, epedve régi illatuk után. A derengő 
fényben egy férfi várt az egyik alatt. 
Magas volt és haloványan barna. A 
szemei messze elnéző, gyermekes sze
mek voltak. Az arca is szomorúnak lát
szott, mintha régi illatok után epedne ő 
is a fákkal együtt.

Akár a lelke, a neve is olyan puha 
volt: Bálint.

Csendesen sétálni kezdett és látható
lag csak abban volt némi öröme, hogy 
úgy rakhatta egymásután a lábait, ahogy 
neki tetszett. Csak akkor virradt fel 
valami különös mosoly a szemeiben, a 
mikor meglátta Magdolnát feléje jönni, 
káboritotta rögtön meleg szemeit a 
lányra és nézte. Szinte vágy nélkül 
nézte, mintha alig volna több Magdol
na, mint a kamasz hold, vagy a csil
lagok.

A leány úgy tett, mintha nem látta 
volna meg a fiút. Mintha csak véletle
nül jönne errefelé. Apró, ruganyos lé
pései énekeltek a járdán és ő úgy rin
gott fölötte, mint a hetyke mezei virág. 
Különös lány volt: szőke, nyugtalanító 
zöld szemekkel, sötét aranyhajjal. A 
szája kemény és hidegen nyugvó, mint
ha nem foganna meg rajta soha a csók.

De az arca rokona volt a buzaszem- 
nek.

Kezet nyújtott Bálintnak és azt mondta 
neki:

— Jó estét!

A fiú szó nélkül nézte, szelíd gúnnyal 
a száján.

— Maga mért mosolyog úgy? — kér
dezte Magdolna.

Bálint közömbösen vetle.
— Tetszik nekem ez az egész — 

mondta.
Magdolna ránézett nagyranyitott szem

mel :
— Na, és ?
— Hát tetszik.
— De mi tetszik?
— Az, hogy ilyen véletlenül és mégis 

ilyen pontosan találkoztunk.
— Hát nem megbeszéltük ?
Bálint nevetni kezdett.
— Igazán ? — mondta kötekedve — 

hát akkor te miért csinálod úgy, mintha 
csak véletlenül találkoztunk volna?

— Látod ! Megint kínozol !
— Én?
— Na jól van, jól.
Összeért a kezük s egymásra ne

vettek.
— Hova menjünk ? — kérdezte Bá

lint.
| — Ahova akarod.
■ — Biztos?

Magdolna ránézett és durcásan inger- 
kedve nevetett. Sokáig nevetett és gyer
mekesen botorkált mellette, mert min
dig csak nézte,

— Nézz a lábad alá ! — mondta Bá
lint, mert nem csókolhatta meg itt a 
utcán.

Szótalanul, visszafojtott örömmel men
tek egy ideig. Aztán Magdolna meg
szólalt, mintha már tudná a leckét.

— Bácsi, most jól van ?
— El vagy ismerve.
— Köszönöm.
— Szívesen.
Megint csendesen, szó nélkül mentek 

egy ideig, Aztán Bálint megfogta egy 
hirtelen kibuggyanó vággyal a Magdol
na karját és nagy, tiszta melegséggel, 
szinte gügyögve mondta:

— Drága kicsi gyermek...
A leány aprókat nevetett és olyan 

szép volt, mintha az Isten jutott volna 
eszébe éppen.

Néha szembe jött velők egy-egy em
ber a köves utón, megnézte őket és 
utánuk fordult. Magdolna azt hitte, hogy 
az ő szépségét nézik, amely még a 
gyér fényben is kitetszett, mint a ra
gyogóbb csillag az égen. Bálint azon
ban tudta, hogy azért nézik őket, mert 
úgy tudtak menni egymás mellett, a 
hogy csak azok, akik összetalálkoztak 
örökre.

Már messze kimentek az utón, ami
kor Magdolna csodálkozó örömmel fel
kiáltott, mintha észrevett volna valamit:

— Na, nézd csak !
— Mit te?
— Itt vagyunk !
— Éppen itt.
— Ebben az utcában!
— Ebben hát.
A leány szomorú lett, sokáig nézett 

maga elé, majd panaszosan mondá :
— Látod, milyen vagy ... Hogy be

szélsz velem...
— Hát nem rendesen beszélek ?.
— Jól van, jól.
Bálint nagyon jól tudta, hogy Mag

dolna mit akar mondani, de engedte, 
hogy magától törjön elé, mint a forrás. 
Úgy tett, mintha gyönyörködnék abban, 
hogy a fák legyőzték a házakat, de 
azért közben a lányt figyelte, aki kö
nyörgő szemekkel a köveket és a bok
rokat nézte, hogy azok nem emlékez
nek-e jobban arra a napra, amely olyan 
nagy nap volt, mint amelyben feltáma
dott Krisztus.

Figyelt és várta, hogy mi lesz.
Hosszú percek teltek el, amikor Mag

dolna ismét nevetni kezdett, aprókat, 
gyöngyszem-izüeket. Aztán odafordult 
Bálinthoz:

— Nem emlékszel? — kérdezte.
— Mire?

— Hát tényleg nem emlékszel?! Én 
ott mentem a túlsó oldalon és te itt a 
másikon... És én tudtam már...

— Mit tudtál ?
— Azt.
— Gondolod, hogy ezt meg lehet ér

teni ?
Magdolna erre hirtelen megállt és 

remegve nézett kétségbeesett arccal.
— Látod, már elfeledted, hogy akkor 

beszéltünk először... — mondta és ott 
kínlódott a sirás küszöbén.

Bálint két tenyere közé vette Mag
dolna arcát:

— Csacsi, hiszen azért hoztalak erre!
A leányra visszaömlött az öröm.
— Akkor jól van — mondta és a fiú 

karjába fogódzott s boldogan ment kicsi 
táncoló lábaival és néha megbotlott a 
fekete göröngyökben.

— Mond csak, az én szemem nem 
világit a sötétben ? — kérdezte végre.

— Dehogynem!
—  Igazán ?
— Természetes. Amig én szeretlek, 

addig te vagy az egyetlen a világon, 
akinek a szeme világit a sötétben.

— Ugy-e nem igaz?
— Ha nem hiszed, akkor nézzed in

kább a fákat és mindent ami van. Mert 
sohasem volt még ilyen szép a világ.

— Tényleg. ... Jaj Istenem milyen 
szép !

Bálint nevetett rajta, mint egy drága 
gyermeken.

— Engem nevetsz? — kérdezte Mag
dolna.

— Dehogy !
— H á t!
— Láttam egy csillagot,amelyik mindig 

körbeszaladt.
— Nem igaz...
— Nézd csak ! Megint szalad !
Magdolna sokáig nézte az eget, aztán

szomorúan mondta:
— Nem is szalad.
Bálint nevetni kezdett megint. Aztán
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plébánost kinevezés. A rozsnyói egy
házmegyei főhatóság Nyeste József gu
mónál róm. kath. plébánost ipolybolyki
pIébánossá"nevezte ki.

Kinevezések és áthelyezések. A kor
mány H’a n e s z  Emil járásíőnököt a 
jy.jk fizetési osztályba közigazgatási 
tanácsossá léptette elő. — A belügy
m iniszter jegyzőségi titkárrá nevezte 
L g n d e r s  Ervin helpai jegyzőségi 
gyakornokot. — Az országos Hiva- 
fs Füzy Rudolf jegyzőségi titkárt Ser- 
kéröl a lubellai, mig B l a z s k o  Károly 

zőgvakornokot Guszonáról a mező- 
iabórczi jegyzői hivatalhoz helyezte át.

Halálozás. Özv. Koncskó Istvánná sz.
Matós Teréz életének 83-ik évében f. 
hó 3-án Gortvakisfaludon meghalt. Holt- 
xestét nagy részvét mellett folyó hó 5-én 
tem ették. Halálát gyermekei, unokái, 
dédunokái s kiterjedt rokonsága gyá
szolják.

A .Magyar Nemzeti Pá rt  rimatamás 
fala: helyi szervezete tisztújító közgyü
ket tartott, amelyen megválasztották az 
rj tisztikart. Elnök lett Pavella Pál, al
ánok Misák András, jegyző Pavella H 
Mihály, pénztárnok Misove Mihály. — 
S zám vizsgálók  lettek : id. Habán András 
és Pavella H. Pál. — Választmányi ta
gok : Földi András, Szunyái Sámuel, 
Pacsmár Mihály és ifj. Andrik András.

Körzeti választmányi tagokká meg
választanak : Pavella Pál, Misák And
rás. Pavella H. Mihály és Misove Mihály. 
Az országos választmányba Pavella Pál 
küldetett ki.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik éd es jó anyám e l

hunyta alkalm ából m élységes fájdalm a
mat részvétük k ifejezésével igyekeztek  
enyh-teni s szoknak is, akik v ég tisz tesség -  
tételénél m egjelentek, ezúton mondok há
lás köszönetét.

Zelene, 1931. február hó 3.
Balázs Jánosné sz. Nagy Anna.

Megszűnt gömöri üzem. Ismét egy 
régi gömöri üzem kimúlásáról kell be
számolnunk, A Poltár-Fazekaszsaluzsány 
között elterülő vidéken találhatók Euró
pa legjobb agyagtelepei. Évszázadok óta 
foglalkozik e vidék lakossága e kiváló 
minőségű agyag kitermelésével, mely
nek szállítása a legutóbbi években Ma
gyarországra redukálódott s igy éven
ként több ezer waggon agyagárut tud
tak termelni. Nyugodtan folyt a bányá
szás és szállítás folyó évi január hó 
20-ig, amikor a kereskedelemügyi mi-

átöielte a leány feszülő derekát és úgy
súgta neki :

— Nagyon drága vagy...
Magdolna rábujt és lágyan, okosan

gügyögte:
- Látod, én milyen csacsi vagyok...
- Te nem csacsi vagy.

— Hát?
— Az enyém vagy.
összenéztek mély, felfödött szemek

ig. Aztán hirtelen megálltak, összeha
joltak és sokáig úgy maradtak.

Amikor ismét elindultak, akkor sem 
.szeltek. Nem is láttak semmit a vi- 

Iágból. Arra ébredtek fel, hogy künn 
-inak a nagy mezőben, a végtelenség 
Mában, amelynek a kulcslyukán be
tek a csillagok az égről.
- Üljünk le egy kicsit a fűbe — 

ndta csendesen Bálint.
— Gyere.
Leültek. Bálint megsimogatta Mag

dolnát.
Drága kicsi gyermek ... - -  mondta 

mint az örömben, úgy feküdt el a 
Tben arccal a csillagok felé.

Magdolna rTem szólt, mert tudta, hogy 
szebben fog felelni a föld.

Es a töld csakugyan felelt, mintha 
szolgája lett volna neki: a mezők éne- 
k- ini kezdtek, a kukuricák játszottak a 
zéiiel, a virágok festették magukat, a 

oicskök lakodalmat muzsikáltak és a 
-- nd megvetette nekik valahol a szűzi 

sgasságban az ágyat.
Magdolna és Bálint a csillagokat 

nézték.
— Látod, ott vannak az én rokonaim 
mutatott Bálint a Tejutra fel.

Magdolna érezte, hogy igazat mondott
a fiú.

— Gyere, látogassuk meg őket —
szólott.

Felálltak és elindultak arra. 
t s  azon az éjjel a csillagok révén 

rokonságba jutottak az Istennel, aki a 
szerelmet adta az emberi szívnek.

niszter megtiltotta a poltári vállalatnak 
az agyag Magyarország felé való kiszál
lítását. Kovács Mihály poltári agyag- 
bányatulajdonos kénytelen volt e miatt 
üzemét január hó 20-val beszüntetni s 
igy 70 munkáscsalád ismét kenyerét 
vesztette. — A határszélen megrekedt 
waggonokból pedig kihányták a samott 
anyagot, nehogy a vállalatot még a 
visszaszállítás fuvarja is terhelje.

A járási ipát társulat bálja. A rima- 
szombati járási ipartársulat újonnan fel
épített székházában első bálját folyó hó
7-én (szombatén) redezi meg.— Az este 
fél 9 órakor kezdődő bál tiszta jöve
delmét a székház épitési költségeinek 
fedezésére fordítják. Az előkészületek
ből Ítélve, a bál nagyon sikeresnek 
Ígérkezik.

Álarczos bál. A Rimatamásfalvi Ol
vasóegylet folyó hó 15 én este 8 órai 
kezdettel saját helyiségében jótékony- 
célú álarcosbált rendez.

Farsangi hírek Dobsináról. A leta
gadhatatlan gazdasági krizis dacára az 
idei dobsinai farsang semmiben nem ma
radt mögötte az előző évek farsangi 
szezonjának. Az eléggé sűrűn rendezett 
estélyek, mükedvelőeiőadások, bálok és 
teaestélyek közönsége példás áldozat- 
készséggel segiti elő a főképpen jóté 
konycélu előadások anyagi és erkölcsi 
sikerét. A szezont a dobsinai Sokol- 
egyesület január 17-iki teaestélye ve
zette be, amelyet egy hét múlva a keres
kedelmi iskola ifjúságának táncmulat
sággal egybekötött szallagavató ünne
pélye követett, január utolsó napján az 
evangélikus ifjúság rendezte meg fénye
sen sikerült kalikó-bálját, melyen mint
egy száz főnyi rózsaszín és kék szinü 
kalikós vendég vonult föl. Most február 
7-én a dobsinai bányászok rendeznek 
álarcos bált a Három Rózsán, 1 l én a 
dobsinai munkás tornaegylet álarezos 
bálja lesz a Fejér-szálló összes termei
ben, a szezont február hó 17-én pedig 
Dobránszky Imre tánciskolájának nagy 
érdeklődéssel várt próbabálja fogja be
rekeszteni.

A RIMASZOMBATI BANK, előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár kedvező feltételek mellett 
elfogad betéteket, leszámítol váltókat és teljesít 
minden bankszakmába vágó megbízást.

A magyar nemzeti munkás és föld
műves párt Détér községben megala
kította helyi szervezetét. — A vezető
ségbe a következőket választották be : 
elnök Nagy József, alelnök Bató Béla, 
pénztárnok Zagyi Gyula, jegyző Ádám 
Viktor, ellenőrök Singlár András és 
Bódi István. Választmányi tagok lettek : 
Ádám Sándor, Bojtos Ágoston, Bódi Ig- 
nácz és Berta János.

I l la t s z e r e k , k ö ts z e 
r ek , fo to - é s  b ő r
á r u k  l e g o l c s ó b b  
b e sz e r z é s i  h e ly e  a

„C0RS0“ Drogéria
Rimaszombat. Telefon : 69.

Belezuhant az aknába. Múlt év
februárjában súlyos szerencsétlenség tör
tént a vashegyi állami bányában. Vre- 
dik János bányamunkás, amint a tör
melékekkel rakott csillét tolta a bánya- 
vasút sinein, egy le nem födött aknába 
zuhant és olyan súlyos sérüléseket szen
vedett, hogy a baleset következtében 
heteken át munka- és keresetképtelen 
maradt. A megindított vizsgálat során 
megállapítást nyert, hogy az akna kö
rül Pasiák András, Dobsinszky János 
és Piator Mihály bányamunkások dol
goztak s a baleset azáltal következett 
be, mert a három munkás a szigorú 
előírások ellenére elmulasztotta munka 
után befödni az akna nyilását. A kerü
leti bíróság gondatlanságból eredő sú
lyos testi sértés címén 3—3 heti elzá
rásra Ítélte el feltételesen a három bá
nyászt.

Nyomában a rendőrség a rozsnyói 
dinamit-merénylőknek. A három héttel 
ezelőtt özv. Paulik Gézáné rozsnyói la
kos Kórház-utcai lakása ellen elkövetett 
dinamitmerénylet ügyében folyó vizsgá
lat múlt hétfőn eredményre vezetett és 
a rozsnyói rendőrségnek már is sikerült 
a merénylettel gyanúsított banda két 
tagját letartóztatni. Miután a vizsgálat 
még nincs befejezve, a rendőrség egy
előre nem hozza nyilvánosságra a két 
letartóztatás részleteit.

G ö m i r

Aranylakodalom. Járossy Endre, rozs
nyói h. városbiró és neje f. hó 1-én ün
nepelték meg boldog házasságuk meg
kötésének félszázados évfordulóját, mi
kor is a közbecsülésben és szeretetben 
álló aranylakodalmas házaspárt a jóba
rátok és tisztelők serege jókívánságok
kal halmozta el.

Lelkészi áthelyezés. Az ipolybolyki 
plébánossá kinevezett Nyeste József he
lyére guszonai adminisztrátorrá a rozs
nyói egyházi főhatóság Steidl Antal ideig
lenes ipolybolyki adminisztrátort áthe
lyezte.

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

Műkedvelői előadás. Az alsópoko- 
rágyi ifjúság f. hó 15-én az ottani is
kolában felállított színpadon, újonnan 
készült színpadja javára műkedvelői 
előadást rendez, mikor is Paál Gyulá
nak „A csárdás leánya" cimü három- 
felvonásos népszínműve s „A csoda 
sip“ cimű egyfelvonásos vígjáték kerül
nek színre. A szinieiőadást táncmulat
ság követi.

Elsikkasztotta a lefoglalt lovakat.
Mikisa Ottó 33 éves fazekaszsaluzsányi 
bérlőnél három évvel ezelőtt hat lovat 
foglalt le a rimaszombati járásbíróság 
végrehajtója egy peres ügyből kifolyó
lag. A lefoglalt lovakra 1929. március
3-ára volt kitűzve az árverés, mikor 
azonban a végrehajtó és az árverezni 
szándékozók a helyszínen megjelentek, 
a lovaknak már hült helyük volt s a 
bérlő azzal igazolta magát, hogy az 
állatok a végrehajtás foganatosítása után 
megdöglöttek. — A megindított eljárás 
során megállapítást nyert, hogy a bérlő 
állításai csak részben felelnek meg a 
valóságnak s a hat ló közül csak kettő 
döglött meg, ellenben a többi négy 
időközben kéz alatt gazdát cserélt. Sik
kasztásért a kerületi biróság most vonta 
felelősségre a bérlőt s feltételesen egy 
hónapi börtönre Ítélte, aki az Ítéletben 
megnyugodott.

Baldóczi Ásványvíz megrendelhető: 
Kútforrásck Bérlűsége Baldovec.

Az influenza járvány városunkban 
is enyhe lefolyású s bár számos meg
betegedési eset fordult elő, súlyosabb 
alig volt. A járvány szünőben s az elemi 
iskolák járvány vakációja is február 9-én 
véget ér.

Betörőt fogtak Tornaiján. A tornai
jai csendőrség súlyos gyanuokok alap
ján őrizetbe vette Klobusovszky György 
kertészt, akit sorozatos házitolvajlások- 
kal és betörésekkel gyanúsítanak. — A 
gyanúba vett kertészt a tornaijai járás
bíróságnak adták át a csendőrök, ahonnan 
átszállították a rimaszombati kerületi 
biróság fogházába, ahol előzetes letar
tóztatásba helyezték.

Az utcák és átjárók tisztántartá
sára hívjuk fel a városi hatóság figyel
mét, mert az olvadás idején a sárban 
úgyszólván lehetetlen a közlekedés.Több 
ház ereszcsatornája is erősen megron
gálódott, ami miatt a nagy csepegéstől 
a járdán közlekedni fölötte kellemetlen. 
Az illető háztulajdonosok saját érdekük
ben is nagyobb gondot fordíthatnának 
ereszcsatornáik kijavítására.

Bosszú a flóberért. Tornán István 30 
éves nagyszlabosi munkástól az ottani 
csendőrség elkobozta Flóbert-puskáját, 
mert fegyvertartási engedélye nem volt. 
A hatósági intézkedés miatt felingerült 
munkás egészen a laktanyáig kisérte az 
elkobzást végrehajtó csendőröket s ott a 
laktanya ajtaja előtt nagy patáliát ren
dezett és azt hajtogatta, hogy majd 
megtanítja ő móresra az egész csend
őrséget. A parancsnok személyesen in
tette csendre a felháborodott embert, 
az azonban nem tágított és arcon akarta 
ütni az őrs vezetőjét. A laktanyán tar
tózkodó többi csendőr lefogta a tettle- 
gességre vetemedő munkást és előállí
tották a községházára, ott azonban To
rnán István földre vetette magát és rú
gott, harapott, amig két csendőr meg 
nem fékezte. A flóbertjét sirató munkás 
ellen a csendőrség feljelentésére ható
ság elleni erőszak cimén eljárás indult, 
melynek során a részegségével védekező 
vádlottat a rimaszombati kerületi biró
ság két hónapi fogházra és 200 korona
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Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, febr. 7-én és 8-án .K i
rályok királya" c. film után C ecil B. de Miile má
sodik évi rendes nagy filmje. Óriási világalkotás, 
am ilyet csak a nagy rendező képes egyszer évente 

alkotni :

A z is t e n te le n  le á n y
Főszerepben : Lina Basquet, George Durye, Mary 
Prevost, Noah Berry és több közreműködő szem ély .

Szerdán febr. !l-én kinem atográfia tanulm ányoz 
alkotása, mely letárgyalja a házasság különféle 
fázisát, a férfi és asszony közötti viszonyt és az 

ebből keletkezett kom plikációkat:

A  h á z a s s á g
F ő sze repben : Lil Dagover, Livio Pavaneli, Qus- 

táv Diesel.

Csütörtökön, február 12-én szenzációs M etró film

U ta z á s  K ín á b a
Főszerepben : híres m űvészek. |

pénzbírságra elitélte. Tornán felebbezést 
jelentett be az Ítélet ellen, azonban az 
államügyész is felebbezett az alacsony 
büntetés miatt.

Gőre Gábor utódja Dernőn. E cim
alatt a Rozsnyón megjelenő „Sajó-Vi- 
dék“~ben olvastuk a következő humoros 
hirt : A békés Dernő községnek igen 
nagy szenzációja van, melyen igen jól 
mulatnak, azért ide iktatjuk, hogy más
nak is legyen része egy kis farsangi 
bohóságban. Mert, hogy másnak nem 
nevezhető, az egyszer biztos. — Dernő 
község bírája, névszerint Detva Lajos, 
mellesleg megjegyezve a Hodzsa-párt 
újdonsült fütő embere, szombaton, jan. 
31-én előveszi a kisbirót, hogy gyerünk 
öreg dobolni. Én már eleget jártam a 
faluban, de nem fizet senki. T. i. „adót!" 
Hát vegye tudomásul az egész falu, hogy 
én haragszom. És kiadja a bíró ur a 
parancsot, az „öreg" pedig dobolja : „Aki 
hétfő estig az adóját — már mint füst
pénz, kantartás meg miegymás — ki 
nem fizeti, azt kedden végrehajtom, mert 
ha telik a bálra, akkor teljék az adóra 
is." Szép ez a hatalmaskodás, csakhogy 
kilóg a lóláb. A biró urnák ugyanis van 
egy kis elintézni való dolga az olvasó
körrel és igy akart egy kis borsot törni 
a vezetőség orra alá, hogy megriasztja 
a falut és nem fog merni senki sem 
menni a bálba, hanem kifizeti mindenki 
szépen az adóját a bálban elköltendő 
pénzen. Sajnos, ez nem sikerült, ellen
ben értesülésünk szerint az olvasókör 
bálja, az sikerült. Göre Gábor biró ur 
annak idején megtehette az ilyen és ha
sonló dolgokat, de ma már ő sem igen 
merné, mert „ráfognók", hogy „hivata
los hatalommal való visszaélés." Igen, 
biró ur, az „adót" is megfizetik, de azért 
mulatságra is elmennek. Így van ez 
rendjén és jó l!

Élve ásta el gyermekét. Vernár köz
ségben bestiális gyermekgyilkosságot 
fedeztek föl. Egy kutya kikapart a föld
ből egy csecsemő holttestet, amirői az 
orvosi vizsgálat megállapította, hogy 
élve ásták el. — A csendőrség a nyo
mozást azonnal megindította és sikerült 
a lelketlen anyát egy 17 éves leány 
személyében kinyomozni, aki bevallotta 
súlyos bűnét. A gyermekgyilkos anyát 
letartóztatták és bekísérték a rimaszom
bati kerületi biróság fogházába.

A „Délibáb" cimü budapesti szín
házi hetilap, valamint 

A „Rádióélet" cimü rádióujság 
számonkint is kapható:

Rábely Miklós
könyv- és papirkereskedésében 

Rimaszombat.
Hat hónapot kapott az okirathami- 

sitó nagyrőcei telekkönyvvezető. Mint
ismeretes, a kassai felsőbíróság köz- 
okirathamisitásért hat hónapi börtönre 
Ítélte Krajcz Lajos volt nagyrőcei telek- 
könvyvvezetőt, aki egy saját maga által 
hamisított adásvételi szerződés alapján 
tulajdonjog átirást vezetett keresztül a 
rábízott telekkönyvben. A kassai felső
bíróság a feiebbezés folytán hozzákerült 
ügy tárgyalásakor a rimaszombati ke
rületi bíróságot utasította, hogy az Íté
let feltételessége tekintetében határoz
zon. A rimaszombati kerületi biróság 
Licsko-tanácsa a napokban foglalkozott 
a telekkönyvvezető ellen meghozott fel- 
sőbirósági Ítélettel s kimondotta, hogy 
az Ítélet végrehajtását az enyhitő sza
kasz alkalmazásával három évre felfüg
geszti. Az államügyész felebbezést je
lentett be a kerületi biróság Ítélete el
len, úgy hogy az ügy újra a kassai fel
sőbíróság elé fog kerülni.
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Betörők garázdálkodnak Dobsinán.
A dobsinai rendőrség napok óta láza
san kutat a városban operáló besur
ranó tolvajok és házibetörők után, akik 
egymásutáni sorrendben Katz Pinkász 
szállodabérlőnél, továbbá Kárpáti Béla, 
Frankovits Mihály és Rozlosnik Lukács- 
né lakásán követtek el kisebb-nagyobb 
betöréseket. A kár több ezer koronára 
rúg.

Gondatlanságért elítéltek két bá
nyafelügyelőt. Két évvel ezelőtt a poi- 
tári agyagbányában nagyobbarányu föld
csuszamlás történt s a lezuhanó törme
lékek maguk alá temették Tamás And
rás munkást, akit csak nagynehezen tud
tak kiásni a beszakadt bányából, jobb
lábát Így is térdben szétzúzta, úgy hogy 
menekülése után még hetekig munka és 
keresetképtelen volt. A súlyos termé
szetű baleset ügyében vizsgálat indult 
s megállapítást nyert, hogy a földbeom- 
lás a hibásan vezetett ásatási munkákra 
vezethető vissza, mert Garay János 46 
éves bányafelvigyázó és Krnyan Mihály 
35 éves előmunkás, akik a munkálatok 
vezetésével, illetve a felügyelettel voltak 
megbízva, meg nem engedett módon 
engedték aláásni az agyagrétegeket, amik 
kellő alátámasztás nélkül önsúlyúknál 
fogva leszakadtak és igy idézték elő a 
majdnem halálos kimenetelű szerencsét
lenséget. A rimaszombati kerületi bíró
sága gondatlanságot megállapítva 14—14 
napi fogházra Ítélte a két munkafelügye
lőt, az ítélet végrehajtását azonban két 
évre felfüggesztette.

Elítéltek egy zsarlót. Malcsek György 
49 éves szlovák telepes, aki Jánosi kö
zelében a Sárközi pusztán lakik, két év
vel ezelőtt birtokának egy részét eladta 
Súlyán János és Súlyán István sárközi 
pusztai lakosoknak. Az adásvételi szer
ződést annak rendje és módja szerint 
megkötötték, napokkal később azonban 
az eladó rájött, hogy tulalacsony árat 
szabott a vevőknek s ezért felkereste a 
két Sulyant és életveszélyes fenyegeté
sekkel arra akarta őket rábírni, hogy 
írásban még további tízezer korona meg
fizetését vállalják a vételáron felül és 
még 2000 koronát fizessenek a jánosii 
kereszt felállításához. A furcsa metódus
sal dolgozó eladó három Ízben próbál
kozott a tizenkétezer korona külömbö- 
zetet kipréselni a vevőktől s mikor har
madszorra sem ment sehogy a dolog, 
egy fadoronggal úgy helybenhagyta szer
ződő társait, hogy a két Súlyán heteken 
át nyomta az ágyat, az eladó tettleges 
fellépése következtében. A két Súlyán 
súlyos testi sértés és zsarolás cimén 
feljelentést tett a támadó ellen s a le
folytatott eljárás során a rimaszom
bati kerületi bíróság feltételesen három 
hónapra és 200 korona pénzbírságra el 
is Ítélte Malcsek Györgyöt a terhére rótt 
bűncselekményekért. Az áliamügyész 
felebbezése folytán az ügy a kassai fel
sőbíróság elé került, ahol a napokban 
megtartott főtárgyaláson a kiszabott bün
tetést hat hónapi fogházra változtatták 
és mellékbüntetésül az első fokon ki
szabott 200 korona mellé még 16 napi 
börtönt is kimondottak és az Ítélet vég
rehajtásának felfüggesztését is mellőzték.

Okirathamisitó fuvarosok. Múlt év 
telén Szilice községből nagyobb meny- 
nyiségü rönkfát szállítottak a gazdák a 
pelsőci állomásra. A beszállított fa utáni 
fuvarköltségeket a jegyzőnél fizették ki 
a gazdáknak, az erdőben kiadott utalvá
nyok alapján. A fuvarozásban Máté 
László 34 éves és Zajdó György 22 éves 
szilicei gazdák is részt vettek s amint 
egyizben az állomásról visszatérőben 
voltak, arra a gondolatra jutottak, hogy 
az erdei utalványokat házilag magasabb 
darabszámra is ki lehetne korrigálni és 
igy a napi kereset szépecskén megjavul
hatna. A gondolatot tett követte s a két 
gazda Breibárt Ferenc korcsmájában 
egy tollvonással egyszeriben tizenhárom 
darab rönköt csinált a lefuvarozott há
rom darab rönkből s aztán a jegyzőnél 
tizenhárom darab után követelték a fu
vardíjat. A jegyző a turpisságot azonnal 
észrevette s a két gazda közokirathami- 
sitásért a vádlottak padjára került. A 
főtárgyaláson mindketten bevallották, 
hogy sajátkezüleg javították ki az utal
ványokat, mentségül azonban azt hozták 
fel, hogy súlyos anyagi körülmények miatt 
akartak iiyen meg nem engedett módon 
több keresethez jutni. A rimaszombati 
kerületi bíróság közokirathamisitás ci
mén hat-hat hónapi börtönre Ítélte a 
furfangos fuvarosokat, akik az Ítéletben 
megnyugodtak.

Elítéltek egy kommunista agitátort 
a vöröshadsereg indulójának éneklé
séért. Múlt év julius 22-én nagyszabású 
kommunista népgyülés volt Rozsnyó 
piacán, amely alkalomra gyülésrendezők 
a városba csöditették a környékbeli szer
vezetek tagjait is, a gyűlés befejezésekor 
pedig Fábry József agitátor felszólította 
a jelenvoltakat, hogy a szovjettel szem
beni szolidaritásuk jeléül énekeljék el a 
vörös hadsereg indulóját. A gyűlés kö 
zönsége a kivezényelt rendőrök fülehal- 
latára végigénekelte az indexre tett in
dulót és éneklés után rendben szétoszlott. 
A rendőrség csak másnap jött rá, hogy 
mit is énekeltek valójában a kommunis
ták, akkor azonban már csak Fábry Jó
zsefre emlékeztek az inspekciós rendő
rök, úgy hogy a rendtörvényes bűncse
lekmény miatt, melyet tulajdonképpen 
több mint százan követtek el, a rendőr
ség már csak az értelmi szerző agitátor 
ellen tudott eljárást indítani. A kerületi 
bíróság most foglalkozott a szovjethad 
seregnek propagandát csináló kommu
nista agitátor ügyével és őt in contuma- 
ciam két hónapi börtönre Ítélte, közbéke- 
háboritás cimén.

A lopott bugyellárís elárulta a tol
vajt. Még 1927. augusztus 12-én tör
tént, hogy a Rimakokova közelében 
fevő Kisuca község szatócsának, Rap- 
csan Jakabnak üzletében betörők jártak 
és alaposan megdézsmálták a kereskedő 
raktárát, akinek feljelentésére az ügyész
ség hónapokon át tartó vizsgálatot ve
zetett ismeretlen tettesek ellen, az eljá
rást azonban később be kellett szün
tetni, mert a csendőrök sehogy sem 
tudtak fényt deriteni a furfangosan vég
rehajtott betörés részleteire. Már min
denki elfelejtette a kisucai betörés ügyét, 
csak a károsult kereskedő nem nyugo
dott és a hivatalos nyomozás beszün
tetése után privátim kutatott és szima
tolt, hogy a tetteseket valahogy hoppon 
foghassa. A véletlen valahogy segítsé
gére sietett, mert az egyik napon az 
üzletében bevásárló Vetrák Márton 25 
éves munkásnál egy bugyellárist pil
lantott meg, amelyik a betörés napján 
tűnt el a keskedésből. Rapcsan közölte 
gyanúját a csendőrséggel, ahol uj eljá
rás indult meg s annak során megálla
pítást nyert, hogy Vetrák Szkrutek Már
ton 25 éves munkással együtt követte 
el a betörést. A beismerésben levő két 
tettes a főtárgyaláson mindent letaga
dott s a kerületi bíróság felmentő Íté
lettel fejezte be az ügyet, ami ellen a 
károsult kereskedő felebbezéssel élt s 
a kassai felsőbíróság megsemmisítve az 
elsőfokú ítéletet, uj eljárás lefolytatására 
utasította a rimaszombati kerületi bíró
ságot, ahol az uj Ítélet már fejenkint 
három hónapi börtönt állapított meg a 
két betörő terhére, ellenben enyhítő 
körülményekre való tekintette! kimon
dotta az Ítélet végrehajtásának felfüg
gesztését. A két elitéit ez ellen az Íté
let ellen felebbezést jelentett be s a 
brünni legfelsőbb bíróság most foglal
kozott a szatócs két éjjeli vendégének 
felebbezésével, helybeuhagva a felső
bíróság Ítéletét, ellenben az Ítélet végre
hajtásának felfüggesztéséhez nem járult 
hozzá. Az Ítélet jogerős.

Fejszével ütötte le haragosát. Szajkó 
Lajos hubói vályogvető cigány kedden 
délelőtt összeveszett riválisával, Lalik La 
jós ugyancsak hubói lakossal s a ve
szekedés hevében fejszével többször rá- 
sujtott haragosa fejére, úgy hogy az 
egyik fejszeütés halántékán érte a sze
rencsétlen cigányt, aki eszméletlenül te
rűit el a párosviadal színhelyén. A sú
lyosan sérült cigányt dr. Goldblatt Gáza 
tornaijai orvos részesítette első segély
ben, majd beszállittatta a rimaszom
bati közkórházba, ahol Konrád vizsgáló- 
bíró nyomban megkísérelte a sebesült 
kihallgatását, azonban az életveszélyes 
sérüléseket szenvedett cigánylegény be
szállítása óta még nem nyerte vissza 
eszméletét, úgy hogy a vizsgálóbírói ki
hallgatásra eddig sor nem kerülhetett. 
A csendőrség Szajkó Lajost őrizetbe 
vette és beszállította a rimaszombati ke
rületi bíróság fogházába.

Bánrévén elfogták az oldalfalai rab
lót. Múlt szombaton adtunk hirt arról 
a rablótámadásról, amely Lefkovits Mór 
oldalfalai korcsmáros üzlethelyiségében 
játszódott le az elmúlt szombat éjsza
káján. A rabló a padláson át a menye- 
zet deszkáinak felszedése után lopód- 
zott a korcsmába és bizonyára minden 
elmozdithatót magával visz, ha a mo-

toszkálására a tulajdonos fel nem éb
red és munkájában meg nem zavarja. 
A meglepett]; bandita fejszével támadt a 
korcsmárosra, ez azonban nem vesztette 
el lélekjelenlétét, tárgyalásba kezdett a 
haramiával s mikor pénzzel, cigarettával 
és cipővel ellátta, a bandita a padláson 
át távozni igyekezett, azonban mikor a 
padlásra ért, Lefkovits fellármázta a há
zat, úgy hogy a rabló kabátot, kalapot 
otthagyva észnélkül menekülni volt kény
telen a helyszínről. A padláson hagyott 
kabátban megtalálták az elmenekült 
haramia iratait, amelynek alapján a bán
révei magyar csendőrség — miután a 
csehszlovák nyomozó hatóságoktól azon
nal avisót kapott — Koncz Sándor 21 
éves kálói magyar honos személyében 
másnap el is fogta az oldalfalai korcs
máros támadóját. Tekintettel arra, hogy 
a jeles firmát a magyar hatóságok is 
körözik sorozatos kerékpár lopásért, elő
ször a magyar bíróság fogja felelősségre 
vonni a műkedvelő biciklistát s a vár
ható büntetés letöltése után adják majd 
át megfelelő diplomáciai eljárás után a 
csehszlovák hatóságoknak, amikor is 
majd az itteni hatóságok előtt kell fe
lelnie az oldalfalai kirándulásért.

S P O R T .
A helybeli korcsolyaverseny

f. hó 1-én, vasárnap folyt le a kö
zönség várakozáson felüli, óriási érdek
lődése mellett. Ez a nagy érdeklődés 
és az elért, az első kísérletnél hízelgőén 
ható eredmények bizonyára buzdításként 
fognak hatni úgy a Korcsolya-egylet ve
zetőségére, mint városunk korcsolyázó 
gárdájára s remélni merjük, hogy a kor
csolyaversenyek és jégünnepélyek rend
szeres megrendezése által a korcsolya 
is át fogja lépni a szórakozás határvo
nalait és egyik komoly ága lesz váro
sunk fokozatosan fejlődő sportéletének.

A Sichert Károly elnökből, Dianiska 
Pál és Fábián Vilmos tagokból álló ver
senybíróság ítélkezése alapján lefolyt 
versenyt Mándy Antal, a Korcsolya-egy
let művezetője rendezte és az egyes ver
senyszámok a következő eredményekkel 
végződtek :

100 m. junior gyorskorcsolyázás: 1. 
Babula (Gimnázium), 2. Klincko (Gimn.).

500 m. gyorskorcsolyázás: 1. Szabó 
(LAFC)l :15-2,2. Komáromy(RPOS) 1:22-1,
3. Szmrekács (RPOS).

800 m. gyorskorcsolyázás: 1. Szabó 
(LAFC) 2:5 8, 2. Szmrekács (RPOS) 2:20,
3. Altmann (RPOS).

Páros műkorcsolyázás: Sövényházy
Margit és Ludwig Antal (RPOS).

Egyéni műkorcsolyázás : 1. Ludwig
(RPOS), 2. Szabó (LAFC).

A helyezetteket értékes bronz-érmek
kel és a helyezést igazoló oklevelekkel 
jutalmazta a figyelmes rendezőség.

—bi.
A szerkesztésért és kiadásért fe le lő s:
Rábel y  Károly laptulajdonos.

60000 korona Óvadékkal
rendelkezem, raktárnoki, pénzbeszedői
vagy hasonló állást keresek.

Megkeresést „Szorgamas" jeligére to
vábbit a kiadóhivatal. 1—3

Kisebb házat megvételre
keresek, lehet 2, esetleg 3 szobás.

Lehetőleg uj ház. 1 — 3
Cim : Megtudható a kiadóhivatalban.

Eladó házak.
A Jánosi-utca 15. szám alatt az ud
varban 2 lakóház 2—2 szobás, — eladó 
s mindkettő azonnal elfoglalható. Ér
tekezni dr. Kovács László ügyvéddel 
lehet. — Rimaszombatban Széchy-utcza 
29 szám. 2—2

Szabászati tanfolyam!
Február 15-től kezdődőleg 6 hetes 

szabászati tanfolyamot nyitok.
Elsajátítható perfekt szabászat model- 

lirozással.
Érdeklődőknek bármikor szívesen szol

gálok felvilágosítással.
SZABÓ MARGIT

2 - 3  Rózsa-utca 28.

É r f a c i f á c  Imrece és társa mészá- 
E/l lu M I G d . ros és hentes üzleté
ben állandóan friss sertés és marha
hús kapható’Jánosi-utca!20. sz. alatt. 

Ugyan itt egy tanuló felvétetik.

E L A D Ó
1 szép, majdnem uj hálószoba- 
bútor. Cim: a kiadóhivatalban.

6 magyar hold
jókarban levő szá n tó fö ld , Rima

szombat határában, eladó. 
C z im : a kiadóban megtudható.

Földbérlet.
1500 □  öl szántó a cserencsényi- 
uton bérbeadó. — Értekezni lehet 
Dr. Kovács László ügyvéddel.

Építkezési telkek
Rimaszombatban, a város leg
magasabb részén, ideális dél

keleti fronttal 1—*

olcsón kaphatók.
Részletes felvilágositás:

PITTA VILMOSNÁL, (Széchy-utca 1.)

Nagy választék
szőrmékben

18 koronától feljebb. 
Kovács-áruház

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

Tűzifa kapbatú!
I. osztályú száraz bükk hasábos tűzifa 

méterenkint 60 korona, 11. osztályú do
rong, méterenkint 50 korona.

Waggontételekbe is kapható a napi 
áron.

Megrendelhető: a vasútállomáson vagy 
Stefanik-utca 12. szám alatt

2 - 3  LENNER EMILNÉL.

Eladó ház.
Ujváros-utcza 13. számú ház,
mely két szoba, konyha, éléskamra 
és mellékhelyiségekből áll, szabad 

kézbő! eladó.
Értekezhetni lehet ugyanott.

Üzlet áthelyezés. |rt‘eC  a "aeíérdemü k5zönsé-
szűcs és szőrmeáru 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.

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


