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Az elégedetlenség,
a kenyértelenség, az élet fenntartá
sához megkívánt kellékek hiánya 
miatti szükséget szenvedés az a 
legnagyobb uszitó, amely az egyéb
ként békés embereket a revolució 
karjaiba taszítja, forradalmi tettekre 
ragadtatja, ahelyett, hogy az evo
lúció útján haladással igyekezne az 
elégedetlenek tömege bajait, sérel
meit orvosolni, emberi és törvényes 
jogait kivívni, jobbéletét, boldogu
lását előmozdítani, megalapozni és 
magának nyugodt, emberi életet 
teremteni.

Minden helyes gondolkozásu, a 
helyzetet nyugodtan megbírálni ké
pes és éppen ezért magát végzetes 
lépésekre ragadtatni nem engedő 
ember a lassúbb tempójú, de ered
mények elérését jobban biztositó 
evolúció útját választja és ennek a 
híve, mert igaz az, hogy a forra
dalmi lépés mindig sötétben ug- j 
rásszerüen kétséges és bizonytalan, 
mig az evolúció bizonyosabbá teszi 
a cél elérést és sohasem követel 
véráldozatot, ami a revoluciónak 
úgyszólván természetes folyománya.

Éppen ezért nem helyeselhetjük 
és különösen a mai viszonyok mel
lett alá nem támaszthatjuk a forra
dalmi megmozdulás jogosságát az 
elégedetlenek részéről, akik nem 
számolva a következményekkel, a 
forradalmi térre lépéssel akarják 
céljukat elérni s ebben lelketlen és 
meggondolatlan uszitókra hallgatva, 
végzetes tettekre ragadtatják ma
gukat.

Bajok, sőt nagy bajok vannak 
v iágszerte, az bizonyos. Ezt a nagy 
és nehéz problémát nem lehet és 
nem szabad revolúciós megmozdu
lással megoldani, a bajok orvoslá-
m igy megkísérelni.
A kommunizmus világnézete, a 

megváltónak hirdetett kommunista
' nem az a csodaszer, amivel a 

lágy betegség radikálisan gyógyít
ható lenne, nem már azért sem, mert

kommunizmus ma még csak utópi
kus elgondolás s mint tan nem al- 
kalmas a családot és a verejtékkel 
vagy anélkül szerzett saját va
gyont védő és szentnek tartó em
beri telkekbe való felszívódásra s 
az emberi megelégedettség és bol

dogság megszerzésére és megte
remtésére.

Az államnak és polgárainak 
együttesen ható, megértő és össz- 
hangzatos közremunkálkodásával 
lehet csak az immár nagyon is akuttá 
vált bajokat, az emberi elégedet
lenséget, szükséget szenvedést 
megszüntetni és ebben a közös, 
felemelően nagyszerű munkásság
ban a legfőbb cselekvés, a legin
tenzivebb közredolgozás az álla
moknak, az ezeket vezető kormá
nyoknak a kötelessége és feladata, 
mert csak igy és akkor remélhető 
minden forradalmi megmozdulás 
megkísérlésének kiküszöbölése s a 
revolució rémének elkerülése, amire 
a február 25-iki mumus mementó- 
ként szolgálhat. m .

V álasz
a „Cselédögyiink bajai" című cikkre.

Nem szoktam meg a nyilvános sze
replést, Írásban sem fordultam a nyil
vánossághoz, de mint egy régen itt élő 
öreg háziasszony, nem tudom megállni, 
hogy néhány reflexiót ne fűzzek „Váth“ 
idézett cikkéhez.

Igazsága van a cikkírónak, hogy ne 
kapkodjunk minden után ami újítás, 
hanem tartsuk meg a régi dolgokból 
azt, ami jó.

Ez alapon is, de főleg a Váth cikké
nek befejezésében nyilvánult kívánságot 
tekintve kell szólni az ügyhöz, ki a cse
lédügynek valamiképen való rendezését 
szeretné látni, de semmiféle eszmét nem 
hoz fel. Milyen legyen tehát az a ren
dezés, mely lehetővé tenné, hogy a 
„cselédek" jók is legyenek, értsenek is 
a dologhoz, ne maradjanak ki gyakorta, 
hosszabb időt tudjanak kitölteni munka
adójuknál s ne fordulna elő, hogy „jó 
háznál 2 hónap alatt 5 cselédváltozás 
is történik".

Hogy a „múltban lehetett jó és állan
dó cselédeket kapni" „a bér alacsony 
volt" „szívesen maradtak 2—3 évig egy 
helyen, ha jól bántak velük" és „ha 
valami béremelést is kaptak."

Higyje meg a cikkíró, ma is lehet 
kapni háztartási munkásnőt, alkalmazot
tat újévkor és évközben is. Hiszen a 
munkanélküliség mutatkozik a női mun
kások körében is. Azonban az egy hely
ben évekigvaló maradást hiába óhajtaná 
Váth, „valamiképen rendezni" mert ezt 
a törvény már is eléggé rendezte. A mun
kásnak pedig egyéni szabadságát semmi
féle szerződéssel korlátozni nem lehet. 
És, hogy megnyugtassam Váthot, hát 
barátnőim és ismerőseim köréből idé
zek néhányat, akiknél a „cseléd" oly jól 
érzi, illetve érezte magát, hogy hosszú 
évek során kitartott s mintegy a csa
ládhoz tartozónak érezte magát. így 
R-éknál több mint húsz éve, L-éknél

25 éve, Cs-éknál 20 -25  éve, W-nénéi
14—15 éve. Nálam pedig 36 évi hű 
szolgálat után ment haza testvéréhez 
pihenni a szakácsnőm, miután kitani- 
totta maga mellett az egyszerű segitő 
alkalmazott leányt, ki ma már szintén a
26-ik éve dolgozik nálam. De a fiatalabb 
leányok is 4—6 esztendőt is töltöttek 
házamnál.

És mindezeket miért hozom fel? 
Azért, hogy bizonyítsam azt, hogy annak 
a mizériának, melyet Váth panaszol, 
hogy t-i. a mai „cselédek" nem tartják 
ki a szolgálatot hosszasabban, oka nem 
egyedül az alkalmazottakban, de a mun
kaadókban is keresendő. Mert nem min
den munkaadó tartja be a régi arany 
szabályt, hogy „Bánj a házicselédekkel 
mindig úgy, mint emberekkel!“

Elmulasszák sokan tekintetbe venni 
a tényt, hogy Ők is egyenjogú polgárai 
az államnak, hogy munkájukért nem 
eiég a fizetett bér, hanem megbecsülés 
is jár nekik. Elfelejtik sokan, hogy a 
munka nem szégyen, sőt, hogy a munka 
nemesit. Tehát az alkalmazottakat emel
jük magunkhoz, ne élezzük ki a társa
dalmi különbséget. Ez természetesen 
nem azt jelenti, hogy bizalmas barátok 
legyünk egymással. Aztán a polgárjogok 
eme kiterjesztése fokozta minden vona
lon itt az öntudatot, mi megnyilvánul 
nem csak az öltözködésük kifinomodott- 
ságában, hanem a táplálkozás, koszt te
rén mutatkozó igénynövekedésben is. 
így ma, nem lehet külön „cseléd kosz
tét" főzni, mert ők magukat hasonlók
nak tartván a munkaadóval, nem érik 
be alsóbbrendű étkezéssel.

így tehát semmiképen sem íehet itt 
„a hajdani régi jó világ" szokásaihoz 
ragaszkodni. Vagy ha ragaszkodunk, 
úgy csakugyan 2 —3 hónaponként uj 
„cseléd" lesz házunknál.

Egyetértek azonban Váthal (nem a 
magam tapasztalásából) annak a szo
morú valóságnak elfogadása által, hogy 
az alkalmazottak tekintélyes része az 
általános erkölcsi sülyedés folytán, el- 
erköicstelenedett. így akadnak alkalma
zottak, kik már e szerződéskötésekor 
kikövetelik az esteli vagy éjjeli kirán
dulásokat vagy az udvarló konyhába já
rását.

Itt azonban szép feladat jut a munka
adókra, kiknek különben is kötelessé
gük, hogy a házukba kerülő fiatal leány 
erkölcsi tisztességét óvják s őket a be
csületes, tiszta életben megtartani igye
kezzenek.

így fogva fel a Váth áltai szellőztetett 
kérdést, a dolog lényegére nézve az 
a feleletem, hogy a helyzet megjavítása 
nagyrészt a munkaadóknak kezében van. 
Mert a helyzetnek megromlása is jórészt 
— eltekintve a mai társadalom rontó
hatásától — a munkaadók nemtörődöm
ségéből vagy a helyzetnek téves felfogásá
ból származó hibák folytán következett be.

Egyébiránt a mindnyájunkat oly kö
zelről érdeklő kérdésnek felvetése min
denképen heiyes volt.

Egy régi háziasszony.

Ipartársulali közlemények.
I. A felszámolás alatt levő kuntapoi- 

czai gazdasági gépgyár és vasöntöde 
mindenféle lakatos, kovács és asztalos 
felszereléseket és anyagokat kinál el
adásra. Aki ezek iránt érdeklődik, fordul
jon közvetlen a nevezett gyárhoz. Meg
jegyezni kívánjuk, hogy nagyobb tárgya
kat — gépeket — a besztercebányai 
kamarai iparosok gépbeszerző osztályá
nak közvetítésével is belehet szerezni, 
amely szívesen ad anyagi segitséget ipar
társulati tagjaiknak.

II. Feihivaínak a tar.onctartó mesterek, 
hogy a folyó évi tanonc munkakiállitásra 
beadandó tárgy elkészítésére fokozott 
figyelmet fordítsanak és azon törekedje
nek, hogy minden egyes tanonc, kivált 
a kézműves iparból kiállítási tárgyat 
készítsen.

A kikézbesitett bejelentő-lap a meg
adott időre feltétlen beadandó az ipar- 
társulat irodájának, még akkor is, ha a 
tanonc már az iskola igazgatóságának 
jelentést tett arról, hogy a kiállításra 
mit fog készíteni.

III. Többrendbeli kérdésre közöljük, 
hogy az ipartársulati adótanácsosunk 
minden néven nevezendő adó és illeték
ügyben rendelkezésére á!l tagjainknak, 
teljesen díjtalanul.

IV. Hozzánk érkezett ama kérdésre, 
hogy a vendéglők és kimérések meddig 
tarthatók nyitva, ez utón is közöljük, 
hogy a vendéglők este 11 óráig, a ki
mérők pedig este 9 óráig tarthatók 
nyitva. Szükséges azonban, hogy ezen 
joghoz kimondottan vendéglői iparenge
dély legyen, mert ennek hiányában a 
kimérési jogra ezen kedvezmény nem 
áll fenn. Ezen zárórák kimondottan 
rendőrbiztossági engedélyei hosszabbít
hatok meg.

V. Komáromban Ivánfy Géza ipartár
sulati titkár szerkesztésében „Iparos és 
kereskedő" cimü, iparosok és kereske
dők érdekeit védő általános közgazda- 
sági lap jelent meg. Ajánljuk minden 
iparos és kereskedő tagtársainknak, 
hogy ezen lapra saját jól felfogott érde
kükben fizessenek elő meri ezen lap 
becsületes szándékkal akar a kereskedő 
és iparos érdekek megvédésének szol
gálatába állni s igy minden pártolást 
megérdemel. Előfizetési ár 1 évre 12 
korona, megjelenik minden hónapban 
egyszer, ha azonban elegendő előfizetője 
lesz, többször is. Előfizethető az ipar- 
társulatur.knái is.

VI. Ipartársuiatunk felkéri mindazokat 
a kereskedőket, akiket a rendőrség a 
járási hivatal által megszabott záróra 
hirdetményben foglalt zárórák be nem tar
tása miatt megbüntetett vagy ha ilyen 
kilátásban van, hogy mindenegyes eset
ben ezt ide bejelenteni szíveskedjenek 
megfellebbezés végett, mert a záróra 
hirdetmény nélkülözi a törvényes alapo
kat s felsőbb bírósági határozatot aka
runk kiprovokálni, hogy végre ezen kér
dés mindnyájunk előtt tisztázva legyen.

Jönnek!

Jönnek!

Kapcsold ki a rádiót!
MOCSÁNYI és LAKOS

jazz zenehumoristák
a rimaszombati kereskedelmi alkalmazottak 1931. február hó 28-iki tánczmulatságán mutat
koznak be szenzácziós műsor keretében városunk közönségének. —  Bővebbet a falragaszon.
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Rimaszombat önkórmányzatának 
felfüggesztése a parlament előtt. Dr.
Törköly József nemzetgyűlési képviselő 
az 1929. évi állami zárszámadás parla
menti vitájában február hó 20-an fel
szólalt s nagyhatású beszédében részle
tesen és tárgyilagosan bírálta a parla
menti költségvetési bizottság jelentését, 
amelyet a kormányiránti mélységes bi
zalmatlansága miatt nem fogadott el. 
Alapos és minden részletre kiterjedő, a 
Prágai Magyar Hiriap február 22-iki 
számában teljes egészében leközölt be
szédében foglalkozott Rimaszombat ön- 
kormányzatának sérelmes feifüggeszté- 
sével s ennek keretében a városi villany- 
telep bérbeadásának, a város ez évi 
költségvetésének, Kapczy Tamás városi 
titkár jogtalan elbocsájtásának és 2 
tisztviselő jogai megsértésének nagy 
visszatetszést és elégedetlenséget keltett 
ügyével is és beszédében egyenesen a 
köztársasági elnök figyelmét hivía fel a 
sérelmes ügyek s a kormánybiztos és 
járási főnök ezekben való eljárásának 
kivizsgálására.

M

Q re^  ír á s o k ,
Városi m észárszék enged élyezése . Anno 1634.

Nemcsak a jelenlegi mészáros meste
reket, de a város történetét kevésbbé 
ismerő egész lakosságot is érdekelni 
fogja az az okmány, amellyel a város az 
első mészárszék építésére és abban hús 
árulására engedélyt nyert. Szó! pedig 
az ezt az engedélyt tartalmazó írás a 
következőképen:

Nos Catherina Szechy de Rymaszech 
Spectabilis ac Magoifici domini Sigis- 
rnundi Praepostuari de Lokats, Equiiis 
Aurati Consors et Sámuel Giulaffy de 
Rathot, Comes Comitatus Szolnok me- 
diocris Damus pro memória, significan- 
tes quibus expedit universis. Taiala 
megh minket Rymaszombati iarn’oor 
jobbagiunk egienleőképpen alázatos kö- 
niörgesek által jelentvén: (továbbiakban 
az ez idő szerinti szóirás szerint foly
tatva. Krónikás) Sokféle szükségük volna

szüntelen városukban, amivel azért ma
gukat segíthetnék és szükségükre gon
dot viselhetnének, engednénk nekik Vá
ros számára egy Mészárszéket épiteniök 
és abban Húst árultatniok. Megtekint
vén azért alázatos könyörgésüket és 
rajtuk való sok szükségeket, maguk se
gítésére megengedtük, építhessenek Vá
rosukban Rimaszombatban Mészárszé
ket és abban árulhassanak is valamikor 
akarnak, mind, az által nem tiltjuk azért 
az Mészáros Mester embereket hivata
lukban szabadosait eljárhassanak mint 
ennekelőtíe, mely engedelmünkben meg 
is akarjuk tartani és oltalmazni ez mi 
jelen való levelünknek tartására. Hagy
juk azért és parancsoljuk minden jöven
dőbeli tisztviselőnknek ez mi engedel
münkben megháborgatni semmi módon 
ne merészelje ennek utána. Stcus non 
factur. In eius rei memóriám, perpe- 
tuamque firmitatem dedimus iiteras 
praesentes sigiili nostri munimine robo- 
ratas manuamque nostrarum subscrip- 
tione confirmatus. Dátum in arcé nostra 
Szilágycseh, feria quarta proxima post 
Dominicam Resurrectionis. Anno Domini 
Miliesimo Sexcentesímo Trigesimo quar- 
to. Szechy Katha m.p. Sámuel Gyulaffy m.p.
Ége-tbor árulás m egengedése. Anno 1660.

Egy régi italmérési engedély, az első 
pálinka-licens, amely pedig főleg a korcs- 
márosokat érdekli:

| Comes Stephanus Theökeöly perpe- 
tuus de Késmárk, Eques Auraíus ac 
Comitatus Arvensis Supremus Comes. 
Rima Szombathy szegény embereink, 
mely nagy Ínségben legyenek csak az 
töröknek való sok adózás ma is nyilván 
vagyon nálunk, kire, hogy jobban érkez
hessenek, méltónak Ítéljük, hogy az hol 
lehetne szaporodhasson az közönséges 
városi jövedelem, mivel pedig úgy infor- I 
máltaiunk, hogy az Gróf Forgách Ádám 
úr ő kegyelme részéről megengedtetett 
már, ezután az Égettbor áruitatás, mint 
valami privata Personák mellett, úgy az 
az Városnál pro cornmuni légyen, igy 

I lévén a dolog ott lakos bírák aziránt 
i való alázatos instanciájukkal egyetértünk 
js megengedtük az Égettbor áruitatásban 
íeiül megirt mód observáltassék, annak 

! nagyobb bizonyságára adtuk az kezünk 
Írásával és pecsétünkkel megerősített 
levelünket. In arcé nostra Késmárk 11

Februári anno 1660. Comes Steph. 
Theökeöly m. p.

A török hódoltság idejében, amikor 
a pasák újabb és újabb adókkal terhel
ték meg az amúgy is agyonsarcolt né
pei, Rimaszombat város bölcs birái ilyen 
engedélyek megszerzésével igyekeztek 
előmozdítani a város jövedelmeinek fo
kozását. A szeszes italok árusítása 
különösen alkalmasnak bizonyult erre a 
célra, mert hát eleink sem vetették meg 
a sok bajra feledést hozó, gondüző iía- 
locskát, amiről főleg a városi levéltár
ban garmadával található s a város által 
korcsmáiban kimért italok mennyiségé
ről számot adó, nem is vékony könyvek 
adatai tanúskodnak.
A városi órás évi konvenciója. Anno 173i.

Érdekes irás a városi toronyórát igaz
gató órás évi konvenciójáról, melyből 
a mai órásmesterek is minden kétséget 
kizárólag megállapíthatják, hogy kétszáz 
esztendővel ezelőtt is megbecsülték s az 
akkori viszonyoknak megfelelőleg tisz
tességesen is honorálták az órákhoz 
értés mesterségét. És pedig:

Die 12 Mensis Mariy Anno Domini 
1731.

In facto Instantjáé Georgy Lakatos 
Órás. Órás Lakatos György Instántiájára 
a mennyiben Sógora után a Város órá
jához Esztendőt által igazgatása végett 
fel járott Esztendeig való Conventiója, 
fog lenni : A Város Házában ingyen való 
Lakása, Poríió pénznek nem fizetése, 
és a Szálló vagy kvártélyos tartástól 
való irnmunisatiója, készpénze fór. 6 id. 
d. Hat forint, Hat kila búza, egy pár 
borjubőr Csizma, minden Hétre a fel
járáshoz egy egy szál gyertya, melyért 
tartozik híven és igazán szolgálni.

Sokat mesélő kedves öregirások, ame
lyeket az elődök iránti kegyeleitei kell 
megőriznie, megbecsülnie a Ma embe
rének. Krónikás.

Tenyészállat kiállítás és vásár 
Budapestéi!.

Az Omge folyó évi március hó 20— 
25. napjain rendezi Budapesten 40 iki 
tavaszi Mezőgazdasági kiállítását és vá
sárját.

A kiállítás legfontosabb csoportja ez- 
idén is a tenyészállat kiállítás lesz, 
amelynek keretében a bejelentések sze
rint mintegy 200 ló, 760 szarvasmarha, 
600 juh, 1200 sertés és több mint 1500 
baromfi kerül bemutatásra a legkiválóbb 
magyar tenyészetekből.

A kiállítás többi csoportja, amelyek
ből a vetőmag és termény, tejgazdasági, 
kisérletügyi, tudományos és szakoktatás
ügyi, háziipari és élelmiszeripari, borá
szati és szolőszeti, halászati, nemkülön
ben a különböző agrár szervezetek, 
egyesületek, szövetkezetek kiállítási cső 
portjait, valamint az ezekhez csatlakozó 
nagyszabású mezőgazdasági gép és esz 
köz kiállítást emeljük ki.

A kiállítás méreteit és anyagának sok
oldalúságát tekintve a magyar mező- 
gazdaság, állattenyésztés és gépipar 
nagyarányú seregszemlének ígérkezik, 
amely azok helyzetéről és fejlődéséről 
áttekinthető hü képet nyújt és igy a 
magyar mezőgazdaság viszonyainak be
ható tanulmányozására és megismerésére 
a legjobb alkalom.

A kiállításra utazók — bel és kül
földiek — részére különböző utazási és 
vizumkedvezményt eszközölt ki a ren
dezőség. Magyar vasutak bármelyik ko
csi osztályán féláru jegy, visszautazás 
bármely más útirányban is, egyszeri 
megszakítással. Külföldi vasutak által 
nyújtott kedvezmények a kiállítási iga
zolványok hátlapján.

Útlevéllel biró külföldiek vizűm nél
kül léphetik át a határt, 66% kedvez
ménnyel vizurnot a kiállítás területén 
működő m. kir. külügyminiszteri kiren
deltség ad ki.

Kiállítási és utazási igazolványok, 
amelyekkel a kiállítás területére kétszer 
lehet belépni 35 kcs. és portó ellené
ben kaphatók Hegedűs Balázs magyar 
nemzeti párt főtitkára Párkány, Rákóczi 
u. 101.

Az igazolványokkal Budapestre az 
összes kedvezmények igénybevételével 
márczius hó 14 és vissza márczius hó 
31-ig terjedő időközben lehet utazni.

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

Megszólalt a Riska.
Irta : Nikodemusz Károly.

Kerekes Nagy János bi ró uram a leg
szigorúbb arcát öltötte fel, mert hát 
olyan eset történt, ami még Gánya Pé
ter uram falunagysága idejében, ahajt a 
60 as években sem fordult elő: hogy a 
tilosban talált és szabályszerűen befo
gott marhát a gazdája Ítélet nélkül és a 
szokásos birság lerovása néíkül, csak 
úgy hazavigye a községi kertből, aho
gyan azt Keserű Kis Jánosáé asszony- 
nénénk cselekedte.

— A törvénnyel nem lehet kikezdeni 
senkinek sem. Ha meg valaki olyan 
ágról szakadt szegény, mint éppen Sára 
néni, akkor meg húzza meg magát és 
vigyázzon jobban a marhájára ! Azt meg 
még álmába se merje megtenni, hogy 
a kerítést is ledöntse s úgy nyisson utat 
az oktalan állatnak. Igaz, hogy a kert 
mindössze egy-egy rég elkorhadt dorong- 
rúdból állott, amit egy eltévedt imád
ság szegezett a kivénhedt lábfára. De 
ha nem lett vón más, csak egy hitvány 
cárnaszái vagy egy fehér krétával a 
homokba irt vonal, akkor se leit volna 
szabad átlépni a „Tiiosí“. Ami tilos, az 
tilos ! És a törvény : törvény ! Ezt még 
Sári néninek is tudnia kéne !

Szegény öreg asszonynak nem volt 
semmi ellenvetése. De hiszen nem is 
lett volna tanácsos. Kerekes Nagy Já
nos uram kemény beszédű ember volt. 
(Nagyra is volt vele. Azt hitte, hogy 
ezért a tulajdonságáért tették meg a 
falu első emberének.) Ha valaki ellene 
mondott, hamarosan úgy összeíeremtette, 
hogy alig találta meg az ajtót. De Sára 
néni nem szólt egy árva szót sem, csak 
szepegett, csak sirt, egyik lábáról a má
sik lábára állva. Biró uram is megsaj-

í
náita. Puha, meleg szive volt biró uram
nak (s a rossz nyelvek azt mondták, 
hogy áldott jó szivéért választották meg 
az asszonyok birónak) s a kemény, ki
mért szavak átlátszó takarója csak azok 
előtt rejtette el benne a jó embert, akik 
eiőször beszéltek vele. Pattogó beszéde 
most is eilágyuit.

— Ne sírjon, édes nőném, rnajd el
intézzük valahogy a dolgot, hátha nem 
is lesz olyan nagy a büntetés. Mondja 
el, hogy történt az eset, hátha segíthe
tek én is valamit. Aztán, hogy a res- 
pekíus ne essék még se egészen sárba, 
keményebb hangon hozzátette. De a 
szin igazat mondja ám, Sára néni.

Sára néni keszkenője sarkában meg- 
íöröigette a szemét, aztán elkezdett be
szélni.

— Megköveíem, Tekintetes Biró ur, 
a Riska nem olyan állat. Én nem is tu
dom, hogy történi vele. Csak a rossz 
társaság. Én megmutattam neki a határt, 
sohasem lépte át. Ha közel járt hozzá, 
csak egy szót szóltam, a Riska megfor
dult, odajött hozzám, megnyalta a keze
met, aztán legelt tovább. Nem tudom, 
hogy történt. Nem voltam ott. Haza 
kellett szaladnom, hogy a kenyeret be
vessem. Hiszen kisütöttem volna én azt 
a kenyeret éjszaka is, de a molnár ké
sőre hozta haza a lisztet. S igy aztán a 
szomszédos Gyurikára bíztam a jószá
got. A Riskának pedig megmondtam, 
hogy fogadjon szót. Nem tudom, hogy 
feledkezett meg róla. Mire visszamentem, 
a Riska nem volt ott. Gyurikát sírva 
találtam, azt mondotta, a határ-pásztor 
behajtotta szegény tehénkémet! Riska, 
szegény Riska ! — És hangja sírásba 
csuklóit.

Kerekes Nagy János uram szája kö
rül mosoly játszadozott, de a szemének 
szegletébe egy kéretlen könnycsepp lo-

pódzott. Bizony le kellett törülni, ha azt 
akarta, hogy le ne essék. Meghatottsá
gát szavakkal takarta el.

— Hát jól van, Sára néni. Nem olyan 
nagy baj. Rosszakaratról itt szó sem 
lehet. — A kenyeret be kellett vetni, a 
jószágot sem hagyta őrizetlen. Nem is 
esett valami nagy kár. De miért engedte 
ki a tehenét a kerítésből, ahová befogták?

A biró szavai lassanként kiűzték az 
asszonyból a törvény előtt való köteles 
félelmet. Bátrabban szólott.

— Én nem engedtem ki, biró uram. 
A Riska magától jött ki !

A biró kellemetlenül ütődött meg.
— Sári néni, ha nem az igazat mondja, 

ne mondjon semmit! Különben nem se
gíthetek a baján. — Azután, hogy az 
asszony jámbor szemébe nézett, meg
enyhült s biztatóan tette hozzá: — Azt 
beszélje el nekem, Sára néni, hogy sza
badult ki a Riska a kerítésből.

Az asszony nagy lélekzetet vett, hogy 
egyszerre neki fohászkodással tisztázza 
az egész esetet.

— Hát ahogy a Gyuritól hallottam a 
dolgot, majd hegy meg nem hasadt a 
szivem. Fuss öreg Sára, fuss, hogy csak 
bírsz. Ha repültem volna, se találhattam 
volna rá hamarább a Riskára. Ott állott 
szomorúan a kerítés mellett. Kelletlen 
kérődzőt!. Messziről észreveit. Azonnal 
megismert, mert elkezdett bőgni. S kö
zeledett felém, ameddig csak börtöne 
engedte. Megvakartam a szarvaíövét, ő 
pedig megnyalta kérges nyelvével a ke
zemet. Ő is sirt, én is sirtam. Ö a ke
rítésen belül, én a kerítésen kivül. Az
tán neki keseredtem. — Riska, Riska, 
milyen szerencsétlenné is tettél bennün
k e t ! Hogy vitt rá a lélek? Hát nem 
megmondtam, hogy viseld jól magad? 
Hát kellett neked a másé? Hát nem 
tudtad, hegy odahaza tele jászol vár,

h a l l ó : Akar olcsó és jő ruhát ?
Álkor forduljon bizalommal JÓZSA uriszsbohoz Rimaszombat, Üömöri-u. 17.

meg komlós korpa? Jaj, jaj, jaj jaj. A 
Riska tovább nyalogatta a kezemet, 
mintha bocsánatot akart volna kérni s 
úgy nézett rám bűnbánó, könnyező 
szemmel.

Én tovább beszéltem hozzá.
Mi lesz mostan velünk? A kis Sári

kának nem lesz vacsorára frissen fejt 
meleg tej. Pedig az orvos is azt ren
delte neki. A kis Bimbó is hiába várja 
haza az anyját: a gonosz Riska nem 
törődik saját gyermekével ! Szegény 
Bimbó, sírni fogsz te is, ha megmondom, 
hogy az anyád hűtlen lett hozzád, nem 
jön meg estére. Vacsora nélkül kell le
feküdnöd, szegény Bimbó,szegény Bimbó.

Ahogy igy sirdogáltam, egyszer csak 
megszólalt a Riska :

— Édes jó gazdasszonyom, ne sirjon 
már annyit. Nem maradok én itt. Men
jen haza szépen, készítse a sajtárt, vi
szem a tejecskét a kis Sárikának. Tu
dom, jut belőle az én kis Bimbómnak is.

Ezt mondta a Riska s amikor meg
látta, hogy csakugyan megyek : nekidőit 
keményen a korhadt kerítésnek. Recs- 
csení-roppant egyet s a Riska ott ter
mett siető léptekkel siető nyomomban.

így volt biró uram ! Én nem enged
tem el. Magától törte át a tilos korlátot. 
De azért ne büntesse meg szegény jó
szágot Ö sem akart rosszat. Haza akart 
menni, mert tudta, hogy várják éhező 
kis borja, meg az én kis lányom. S nem 
tudta a törvényt.

A biró mosolygott. De szeme könnyes 
volt. Valami meleg ömlött el a lelkén, 
amelyet nem rontottak meg kérlelhetetlen 
paragrafusok.

— Menjen haza, Sára néni; adjon enni, 
inni a jószágának s mondja meg neki, 
hogy az egész vármegyében nincs több 
olyan okos, hűséges állat, mint a ki- 
gyelmed Riskája.

ITT A  TAVASZ !
Meghívásra vidékre is megyek.



1931. március hó 1. í r 8 m 8 r

Gondbarázdák
sűrűsödnek a telel kifagyoskodoti már
c iu si ember ólomszürkévé sápadt homlo
kán: nyomorúságok szenvedéseiben nya- 
valygunk. Szebbre teremteti életünk há
b o ro d o tt tengerén harapós hullámszörnyek 
p o f o z z á k  förtelmes tenyerükkel tévelygő 
sorsunk recsegö-ropogó, gyönge bárkáját 
D ü h ö d i orkán száguld keresztül hitünk 
süni szálaserdején, fagy lehelele sivít a 
tavaszba vivő szellőszárnyán reményveté- 
Zink között s a szeretetlenség hunyor- 
gatószemü démona ver magának tanyát 
V é rsze g én y  szivünkben. Az erdő ezer szál
ú j á t  tö r i  derékban az orkán, reményve- 
t/sünk zöldje feketére fagyott és a sze
retet e g y k o r  vértői fűtött, emberiessé me- 
\ g e d e i t  p u h a  fészkébe a könyörületlenség 
V  a k ö z ö n y  érzése tolakodott. A sors- 

.prísok ezer és ezer szerencsétlen áldo- 
V 'C  já r j a  a koldusok szánalmas utjai, 
'önhibájukon kívül letöri existenciák mun- 

iilivé koldusodon, lerongyolódott 
légiója ténfereg éhségtől gyötöri, lázas 
testtel, a nincstelenség kétségbeesésétől 
Ver-már megbomlásba szédült aggyal 
közöttünk. A nyomorultak, a szerencsét
lenek és koldusok kopogtatásától megko

pitvarunk kifényesített kilincse. Es a ko 
nevetők, a kilincselek száma egyre nő,po&

re sokasodik s várják a jószivek kö
nyörületessé g ének megnyHaikozását.

N y o m o r ú s á g o k  s z e n v e d é s e ib e n  nyavaly- 
cunk é ■ kezünket mcgSí m szabad eluia- 
sitó g e s z tu s r a  em e ln i, emberek!

B o r o t v a -
p e n g é k

é l e s í t é s e

! GUSERNÁL, oi _______
Orvosi hír. Dr. Deulseh Miksa, régi 

rimaszombati fogorvos, ki Budapesten 
folytatott fogorvosi gyakorlatot s az 
orr-gége klinikán működött, itt letelepe
dett és Rózsa- u. 17. alatt újra rendel.

Kar.onoki kinevezés. A rezsnyői püs
pök Pobozsny Róbert dr. pápai kamarást, 
püspöki irodaigazgatőt címzetes kano
nokká nevezte ki.

Az uj rimaráliói plébános Láng Jó
zsef murányi plébános leit, akit az egy
házmegyéi főn hatóság e heten nevezett 
ki. Az üresedésben lévő garamszécsi gu- 
szonai és murányi plébániákra a páiyá- 
zati kérvények márc. 20-ig adandók be.

Dr. Buzágh Aladár egyetemi tanár.  
A rimaszombati volt egyesült protestáns 
főgimnázium egykori növendékét, a Gö 
mórból származó dr. Buzágh Aladárt a 
budapeíi tudományegyetem reedk. taná
rává kinevezték.

Gondnok választás. A rimaszombati 
református egyház február 22-én Péter 
M irály püspök elnök és dr. Zehery Ist
ván főgondnok társelnök vezetése mel- 

gondnokválasztó-közgyűlést tartott, 
kor is a szép szántban megjelent hí

vek egyhangúlag Káposztás Lászlót, a 
R maszómbati Bank főkönyvelőjét válasz- 

iák meg pénztári-gondnokká. Az egy
ház pénztári ügyeinek ellátása ezzel ki
próbált kezekbe kerüli.

Halálozások. Egy szelidleikü, jósá- 
,-:ivii, életét szereíetben, szeretteinek 

■: .■̂segítésében töltött nő hajtotta pihe
nésre fejét síri ágyának vánkosán, egy 
gazeletü, közszeretetben és őszinte meg
becsülésben állott fáradt vándor dőlt ki 
az Élet rögös útjait járók közül : Hüvösi 
Karolina, a feisőpokorágyi luteránus 
paróchia jóságos nemtője, 77 éves ko
rában február hó 21-én Rimaszombat
o n  elhalálozott. Holttestét nagy részvét- 
_regnyilvánulás mellett február 22-én 
temették, mikor is a gyászháznál Baráth 
Karoly helybeli és a temetőben pedig 
P - en János cserencsényi ág. ev. lelké
szek búcsúztatták szeretteitől a kedves 
Link a nénit. Az elhunytban Hüvösi La- 
]o; feisőpokorágyi leikész szeretett gond- 
viseiö nővérét vesztette el, akin kívül 

g rokona: gyászolják a megboldogultat. 
Telik, maiik az élet. Csaknem min

dennap egy ismerős arc tűnik ei közü
lünk. Február 23 án újra egy régi pol
gárember szállt alá a megsemmisülésbe: 
>d. Vondra János kályhásmester 74 éves 
korában meghalt. A régi puritán rima- 
szombati iparosok tipikus alakja keve
sebbedéit újra eggyel. Egész életét mun

kával töltötte már kora gyermeksége 
óta, egészen az utolsó időig, amig a 
szerszám ki nem esett a kezéből. Buzgó 
tagja volt a régi önkéntes tűzoltó egye
sületnek. Temetése február 25-én nagy 
számú ismerőse és barátjainak részvé
teiével mént végbe. Halálát unokái cs 
gyermekei gyászolják.

Özv. Áddm Henrikné szül. Telier Ilona 
életének 78-ik évében február 23 án 
városunkban meghalt. A régi Rimaszom
bat egyik munkáséletü polgárnője hunyta 
örök álomra szemeit az elhaltban, aki
nek holttestét február 24-én nagy rész
vét mcl'ett helyezték az anyaföldbe. El
múlását gyermekei és rokonai gyászolják.

Özv. Dombi Istvánná szüi. Molnár 
Mária február 23-án, 76 éves korában 
Rimaszombatban meghalt. Temetése febr. 
25-én ment végbe.

Piilár József polgártársunk és neje 
Kamarás Rózsa kicsi fiacskája Józsika 
február 24 én angyalnak fölrepült az égbe.

Demkovits József konzervgyári raktár- 
nok 31 éves korában, február hó 26-án 
a pusztitóvész áldozata lett. Holttestét 
február 28-án temetik. Halálát gyerme
kei, anyja és testvérei gyászolják.

Lapzárta után vettük a hírt, hogy id. 
Tarjányi Jánosné sz. Hóhért Mária váro
sunkban pénteken 78éves korában meg
halt. Temetése vasárnap d. u. lesz.

T A T R A  B A N K A
B e té te k .
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Közgyűlés. A rimaszombati Kath. 

Olvasó-Egylet és a kebelében működő 
Temetkezési Egyiet évi közgyűlését foíyó 
évi március hó 8-án, délután 3 órakor 
tarja meg az egylet helyiségében. A Te
metkezést Egyiet számadásai az Oívasó- 
Egyleí könyvtárában betekiníhetők. A 
gyűlés tárgyai: 1. Einöki előterjesztések.
2. Az 1930. évi zárszámadások. 3. A 
vagyonkimutatás tárgyalása. 4. Az 1931. 
évi költségelőirányzat megállapítása. 5. 
Az Olvasó-Egylet elnökének tisztségéről 
való lemondása. 6. Az elnöki tisztség 
betöltése. 7. Esetleges (előre bejelen
tendő) indítványok.

Gedeon Tihamér tudományos mun
kássága. A kir. magyar Természettudo
mányi társulat chemia-ásványtani szak
osztálya február 24- én délután a Magyar 
Tudományos Egyetem II. sz. chémiai 
intézetében megtartott 248-ik ülésén 
Gedeon Tihamér rendes tag, földink a 
vanadium klorimeteres meghatározásáról 
s a kéntartalmú kőzetek feltárásának uj 
módszerérői fölötte érdekes s nagy fi
gyelmet keltett előadást tartott, mig 
február 25-ér,, a Magyarhoni Földtani 
Társulat hidrológiai szakosztályának ülé
sén a Vérteshegység DK-i részének hid
rológiai viszonyairól adott elő Gedeon 
Tivadar, a tudományos körök nagy ér
deklődése mellett.

A Roykó-féle világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt k ap h ató !

A szlovenszkői Magyar Kuiíur Egy
let térhódítása Gömörben. A magyar 
népkulturát eiőmozditó országos kultur- 
egyesüiet, a SzMKE, mint Szlovenszkó 
számos más részében, úgy Gömörben is 
megszervezi lassankint a maga helyi 
csoportjait. A helyicsoportok a falu ve
zetőivel, különösen a papsággal és a 
tanítósággal együtt áldásos munkát fej
tenek ki a magyar kuitura terjesztése 
terén. Kulíurházak építése, közkönyvtá
rak felállítása, előadások, ismertetések, 
szinielőadások, összejövetelek, mulatsá
gok, kulturesték vannak az egyesület 
pregrammjában. Gömörben is számos 
helyen megalakult az utóbbi időben, 
Egyed Aladár sajógömöri ev. lelkész, 
kuiturreferens és Szombaíhy Viktor köz
ponti titkár vezetésével s irányításává! 
a SzMKE helyiszervezeíe. Pelsőc, Cseí- 
nek, Beje, Pelsőcardó, Kuntapolca, Le- 
kenye, Sajógömör már megalkotta a 
maga helyiszervezetét s az alapszabályok 
hatósági jóváhagyása után kezdetét veszi 
a politika nélküli kulturmunka. Kívána
tos volna Gömör számos más vidékén 
is megalakítani a helyiegyesületet. Mint 
hírlik, a közeljövőben számos más köz
ségben és városban szintén megalakul.

Hasbarugta a rendőrfelügyelőt. Já- 
rosi Tamás 30 éves rozsnyót lakos a 
múlt október eiején Bán Jenő vendéglő
jében mulatott s mikor már alaposan

feiöntött a garatra, garázdálkodni kez
dett, úgy hogy a tulajdonos kénytelen 
volt rendőrt hivatni. A vendéglőbe érkező 
rendőrfelügyelőt a becsipett vendég a 
legdurvább fogadtatásban részesítette és 
többször hasbarugta. A rendőr alig tudta 
a korcsma vendégeinek segítségével meg
fékezni és előálliíani a dühöngő része
get, akit végül is bevittek a rendőrségre. 
Hatóság elleni erőszak címén természe
tesen eljárás indult Járosi Tamás ellen, 
akit a most megtartott főtárgyaláson a 
bíróság hat heti fogházra és 200 korona 
pénzbírságra e!is itéL .Arészegségével vé
dekező vádlott megnyugodott az Ítéletben.

Közgyűlés. A rimaszombati általános 
temetkezési egyesület március hó 22-én 
délelőtt 11 órakor a rom. kath. olvasó- 
egylet nagytermében tartja meg rendes 
évi közgyűlését.

Disznót lopott a gazdájától.  Varga 
László 22 éves sajökirályi illetőségű 
munkás az ősszel Kamügyi Pál méhi 
gazdálkodónál volt alkalmazva. A jőra- 
való kinézésű béresre a gazda nyugod
tan rábízta sertéseit, egyszer csak azon
ban észrevette, hogy a Rondából egy 
darab hiányzik. Hosszas kutatás után 
kiderült, hogy az eltűnt malacot a gazda
sági cseléd tüntette ei. A hűtlen alkal
mazottat a gazda azonnal elbocsájtotta 
szolgálatából és feljelentette a csendőr
ségen. Lopás cimén a bíróság most 
vonta felelősségre a beszerzési áron alul 
dolgozó gazdasági alkalmazottat és egy 
hónapi fogházra Ítélte. A.z Ítéletben Varga 
László megnyugodott és a károsult 
gazda is, mert a malacot sikerült vissza
szereznie.

T A T R A  B A N K A
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Megjelent a  Magyar Vasárnap má
sodik száma. A Szlovenszkői Magyar 
Kulíur Egylet kiadásában megjelenő Ma
gyar Vasárnap citnü népszerű havi folyó
irat második száma most hagyta el a 
sajtót A szlovenszkői viszonylatban 
nélkülözhetetlen folyóirat a tudományok 
népszerűsítését tűzte ki céljául s egy
hamar közkedveltségnek fog örvendeni. 
A lap szerkesztője dr. Aíapy Gyula, a 
Kultur Egylet országos főtitkára. Most 
megjelent számából kiemeljük a Sör
gyártás és gazdasági jelentősége című 
illusztrált cikket, egy közleményt a tárna
féreg nevű titokzatos állatról, melyet a 
tudomány még nem ismer, egy kis ta
nulmány az ember testalkatáról és lelki 
tulajdonságairól, a méhek időérzákéről. 
Apró hasznos tudnivalók és irodalmi tnei 
iékiet teszik színessé a lapot. Az iro
dalmi meüéklet külön nyolc oldal, két 
izes elbeszélést s egy pompás költe
ményt hoz. A Magyar Vasárnapot a 
SzMKE tagjai tagdíj fejében kapják, elő
fizetési ára egy évre 12 korona. (Szlo- 
venszkói Magyar Kultur Egylet titkár
sága, Komárom-Komárno, Kuiíurpaiota).

I l la ts z e r e k , k ö ts z e 
r ek , fo to - é s  bőr- 
á r ú 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

„ C 0 R S 0 “  Drogér i a
Rimaszombat. Telefon : 69.

Szülői értekezlet az elemi fiúisko
lában. A rimaszombati eiemi fiúiskola 
érdekeltsége február 26 án délután tar
totta meg szüiői értekezletét, nagy érdek
lődés mellett. A szülők részéről Jelűnek 
Henrik elnök hivta fel a figyelmet az 
iskola és a család közötti kapcsolatok 
kívánatos kiépítését célzó intézmény 
iránti fokozottabb érdeklődésre, majd 
Kiinckó János igazgató olvasott fel a 
gyermekneveiési problémáról, nagy fi
gyelmet keltőén.

A „Leány cseí“ Osgyánban. Nem
minden község dicsekedhet azzal a szép 
és eredményes kulturmunkávai, amit az 
oc-gyáni műkedvelő garda kifejt. Osgyán 
község magyar lakossága is tudatában 
van a magyar kultúra nagy jelentőségé
nek, éppen ezért, ennek a munkának a 
vezetése olyan jó kezekbe lett letéve, 
akiknél minden biztosíték meg van arra, 
hogy a magyar kuiturát egy percre sem 
hagyják aludni. Tanujelét adta ennek 
Osgyán község műkedvelő gárdája folyó 
hó 15-én megrendezett „Leány csel“ c. 
vígjáték előadása alkalmával, mely szép

K i n ő  1P0LL0 mflzgd
Szom baton és vasárnap, febr. 28-án és március 
1-én kitűnő orosz nagy film a volt cári birodalom 

és udvari körök életéből A forradalom rém ei:
K e lé n  h e r c e g n ő  b ű n e

Fősz. Bilié Dove, Antonio Moreno, Luci Doraine
Kedden, március 3-án érdekfeszitö drám a a bará t
ságos szerelem ről, az  árulásról, Írország mozgal- 

más forradalmi idejéből:
É jsz a k a  az  á r u lá s  u tá n .

Főszerepben: Lya de P u tti’ Lars Harson.
Szerdán, március 4-én nagy burieszk shov. Neve
téstől kacagásig. Még a legfiatalabb t éves 
„Frigo“ igyekszik m egnevetiteni a közönséget.
„FRIGÓ" —  a vérbosszú áldozata.
Főszerepben az öreg és fiatal „Frigó", Buster K.
Csütörtökön, m árcius 5-én Frank W edekind világ
hírű hasonnevű alkotása nyomán. A szerelem 
ébredése az emberi életben a legjelentékesebb 

pillanatja.
A  ta v a s z  éb red ése .
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F e s t .  T is z t it .  M os.
Gyászruhák 24 óra alatt fes

tetnek. Z
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számú közönség eiőít teljes anyagi és 
erkölcsi siker mellett megelégedésre 
pergett le. A műkedvelő gárda egytől- 
egyig kitünően megállta a helyét és meg 
van arra minden remény, hogy ez a 
gárda idővel nagyobb színpadon is jól 
megfogja áiini helyét. A főszerepben 
Návacsek Antalné tűnt ki, bár hangja 
meghűlés folytán igen fátyolos volt, Sólya 
Margit minden dicséretet megérdemel 
kitűnő alakításáért, míg Kerekes Margit 
kellemes csengő hangjával s ügyes já
tékával a közönség ismételt tapsviharát

t a t r T m n k a I
D o llá r o k , p e n g ő k . |

váltotta ki. A kulturmunka Markos Já
nos és Záhonyi Károly tanítók kezeibe 
fut össze, akik fáradtságot nem ismerve 
műveltté akarják tenni kis falujuk csen
des és munkás népét. Ez alkalommal 
Markos Jenő volt a rendező s neki kö
szönhető, hGgy az eiőadás, melyet reg
gelig tartó táncmulatság követett, min
den tekintetben jól sikerült. A mulatság 
tiszta jövedelme a róni. kath. orgona 
alapja javára fordittatott.

A „Piros bugyelláris" Jánosiban, 
A jánosii tűzoltó egyesület vasárnap, 
febr. 15-én a kuiturházban felszerelése 
javára jótékonycéiu szinielőadást rende
zett, mely alkalommal Kiiment Arnold 
Jánosi község agilis jegyzőjének rende
zésével szinre került Csepreghy Ferenc 
„Piros bugyeliárís cimü népszínműve. 
A szereplők egytől-egyig kitünően meg
álltak helyüket s a közönséget a szín
darab befejezéséig derült hangulatban 
tartották. Az erkölcsileg és anyagilag 
fényesen sikerült előadást kedélyes tánc
mulatság fejezte be, mely a reggeli órák
ban ért véget. A darab szereplői a kö
vetkezők voltak : Mács István : Török 
Mihály biró, Éva Júlia : Zsófi felesége, 
Samu Mária : Kender Juti özvegyasszouy, 
Koós Júlia : Menci, Leeső Gyula : Csillag 
Pái, irj Varga József: Huszárkapitány, 
Pálkovács Árpád : Petők János káplár, 
Pálkovács Gyula: Boros Dani kápiár, 
Klinecz György; Pennás Muki jegyző, 
Molnár Gusztáv: Hájas ispán, Pálkovács 
István : Kósza Gyurka, Samu István: 
Postás Gyurka, Klajban János : Kisbiró, 
Pálkovács Károly : Öreg béres, Páiko- 
vács József: Jóska kocsis, Nagy Margit: 
Panni és Benedek Erzsébet: Kati cse
lédek a bírónál, Megyaszi Ilona: Egy 
leány, Füíöp László: Egy legény, Fe
renc Ernő: Lajcsi cigány, Tóth Rozsa: 
Kata cigányasszony, Moinár István és 
ifj. Pálkovács István : Huszárok, Páiko- 
vács József: Lakatos legény.

Olvasóink figyelmét felhívjuk az Autó- 
isnport cég mai számunkban közzétett 
hirdetésére.

Részvétköszöneí.
Mindazoknak, akik szeretett férjem s illetve 

jó édes apánk elhunyta alkalmából mélységes 
fájdalmunkat szives részvétük kifejezésével 
enyhíteni igyekeztek s azoknak, akik a vég- 
tisztességíételénél megjelentek, ez utón mon
dunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, :931. február 26.
Özv. Vondra Jánosné 

és családja.
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Mozart magyar-kultusza és a magyar 
Mozart-kultusz cimmel a P. M. H. szerdai 
számában Sebestyén Ede íoliából, buda
pesti keltezéssel egy közlemény jelent 
meg, melyben Mozart magyar művészei kö
zött felemlittetik „Orgeni Aglája, aki Ri
maszombatban született, Viardot Garcia 
mesternél tanult. Németországban és 
Hollandiában szerepelt s később Európa 
egyik legkiválóbb énekpedagógusa lett". 
A lexikonok Orgeni Aglájáról mi fel
világosítást sem adnak, ha valaki tudna 
róla, lekötelezné szerkesztőségünket, ha 
ezt velünk közölné. A helybeli egyházak 
anyakönyveiben meg lehet-e vájjon szü
letési adatait találni?

Álarcos Dirndli táncmulatságot ren
dez a „W. 1. Z. O." rimaszombati helyi
csoportja folyó 7-én este fél 9 órai kez
dettel a „Tátra" szállóban. Akik vélet
lenül meghívót nem kaptak volna s erre 
magok vagy hozzátartozóik számára 
igényt tartanak, szíveskedjenek ezt a 
Fischer Berta cég üzleti helyiségében 
bejelenteni. A mulatság iránt nagy ér
deklődés nyilvánul meg.

Baldóci szénsavas gyógyvíz rendkívüli 
hatással bír a húgyszervi bajoknál !

Felhívás. Az RPOS Tennisz Alosztá
lyának vezetősége ezúton is felhívja 
mindazokat, akik az 1931. évi idényben 
kedvezményes jegyet óhajtanak, hogy 
errevonatkozó kérvényüket dr. Fényes 
Elemér titkárnál legkésőbben f. évi már
cius hó 15-ig adják be. Későbben be
érkezett kérvények nem vétetnek figye
lembe.

Elverték a bírósági végrehajtót,
Grnács Mátyás várgede? gazdálkodónál 
múlt év tavaszán végrehajtás foganato
sítása céljából megjelent a feiedi járás
bíróság végrehajtója. A hatóság embe
rét nem valami szívesen fogadták az 
amúgy is rossz viszonyok között élő 
egyszerű emberek s amikor a végrehajtó 
a barátságtalan fogadtatás ellenére sem 
tágított, a gazda fejszét fogott rá, fia 
pedig vasvillávai ment neki, hogy meg
ijesszék és elriasszák őt a portáról s 
mikor a végrehajtó tényleg távozott a 
házból, hogy csendőrökért menjen, a két 
Grnács megrohanta a védtelen bírósági 
alkalmazottat és elszedték tőle aktatás
káját, nyilván azzal a szándékkal, hogy 
az ellenük szóló bírósági aktákat meg
semmisítsék. A harcias szlovák családot 
csak a helyszínre érkező csendőrök tud
ták megfékezni s azoknak jelenlétében 
azután annak rendje és módja szerint 
megtörtént a foglalás, aminek befejezté
vel a végrehajtó kívánságára jegyző
könyvet vettek fel a csendőrök s az apa 
és fiú hatósági közeg elleni erőszak cí
mén a vádlottak padjára került. A ke
rületi bíróság a részben beismerésben 
volt vádlottakat öt hónapi, illetve négy 
hónapi börtönre Ítélte nem feltételesen. 
Az elitéltek felebbezéssel éltek a magas 
büntetés miatt s az ügy, a kassai felső
bíróság elé került, ahol az elsőfokú Íté
letet változatlanul helybenhagyták. Gr- 
nácsék semmiségi panasszal éltek a 
felsőbíróság Ítélete ellen s a brünni leg
felsőbb most a kassai felsőbíróság Íté
letét is jóváhagyva, az ügyet végérvé
nyesen a két gazda terhére fejezte be.

A rimaszombati csendőrparancs
nokságnál működő nyomozó állomás 
közleményei: 1931. február hó 12-én 
délután két eddig még ismeretlen tettes 
a Perjése melletti erdőben megtámadta 
Varga Sámuel balogpádári iakost és 
ennek pénztárcáját, amelyben körülbelül 
3000 argentinjai peso (mintegy 28.500 
Ke.) volt, elrabolták. Az elrabolt pénz 
100 és 50 argentinjai peso értékű bank
jegyekből állott. A tettesek ezeket a 
nagyértékü külföldi pénzeket bizonyára 
be akarják váltani s éppen ezért aki 
erről valami tudomást szerez, jelentse 
a rimaszombati csendőrparancsnokság 
nyomozó állomásánál vagy a károsult
nál, aki a pénz megtalálása esetén pénz
beli jutalmat ad. — 1925. évi junius hó 
1-én a Nemesradnót mellett lévő ger- 
nyői erdőben egy ismeretlen férfi holt
testét találták meg, akit a jelek szerint 
betörésben tettes társai lőttek agyon. 
A daktyloskopia segítségével a helybeli 
csendőrnyomozó állomás megállapította, 
hogy az agyonlőtt ember Havasi Miklós 
bányásszal (szül. 1902. december 9-én 
Nyirlugoson, apja Havasi János, anyja 
Török Borbála) azonos, aki betörésért

már több Ízben volt büntetve. Az ember
ölés elkövetői ellen a nyomozás tovább 
folyik, ha valaki tud az esetről s ismeri 
a tetteseket, úgy ezt jelentse a rima- 
szombati csendőrnyomozó állomáson.

Mozi. Folyó hó 28-án és március hó 
1-én a „Helén hercegnő bűne" c. orosz 
mihöjü film vezeti be a heti műsort. 
Orlov herceg a frontra készül, de neje 
iránti féltékenysége visszatérítésre birja, 
mert Zubow grófban vetélytársat lát. 
Közben kitör a forradalom, az arisztok
rácia menekül s a regény Párisban, az 
emigrációban folytatódik, hol megoldást 
talál Helén hercegnő bűne. A film híven 
ábrázolja az orosz forradalom minden 
folyását s az etningránsok szenvedéseit. 
Főszereplők: Billie Dove, Antonio Mo- 
reno és Lucy Doraine. Március hó 3 án 
színre kerül az „Éjszaka az árulás után" 
c. film, melyben újból láthatjuk a ma
gyar származású Lya de Puttit. Partnere 
Lars Hanson. Ezen film meséje vissza- 
nyulik az írországi Anglia ellenes moz 
galmas időkbe s egy szerelmi regény kap
csán tragikumokkal egy párosult izgal
mas jelenetekben tárja elénk a titkos 
szövetkezetek machinációit. Március hó
4-én „Frigó, a vérbosszú áldozata" cimü 
Metró film vígjáték kerül sorra, melyben 
Buster Keaton mint főszereplő adja ritka 
művészetének minden fázisát s minden 
mozdulatával állandó derültséget idéz 
elő. Március 5-én a „Tavasz ébredése" 
c. film zárja be a heti műsort. Ezen film, 
mely Wendekind Mikes regénye nyomán 
készült, mely a fiatalság szerelmi regé
nyeit megindító képekben színesíti s 
megkapóan jellemzi a fiatalok lelkét fel
őrlő mozzanatokat. Főszereplők Ita Rina, 
Bernhard Göztke.

S P O R T .

A RPOS közgyűlése.
Vasárnap tartotta a RPOS football- 

szakosztálya ezidei rendes közgyűlését 
a tagok meglepően nagyszámú és lelkes 
érdeklődése mellett, ami az uj érának a 
sportéletre gyakoroit kedvező hatásának 
tudható be.

A közgyűlést Donáth Emánuel, a foot- 
bailszakosztály elnöke nyitotta meg, 
majd Weinberger Tibor titkár olvasta 

: fel a footballszakosztály múlt évi mű
ködésére vonatkozó értékes titkári jelen
tését, melynek keretében részletesen 
ismertette a RPOS fejlődő irányzatot 
mutató tevékenységének egyes fázisait. 
A végén a jövőre vonatkozólag tett több 
megszívlelendő indítványa mellett java
solta, hogy a közgyűlés fejezze ki el
ismerését és háláját Makovits Jenő ügyv. 
elnöknek fáradhatatlan és eredménytel
jes tevékenységéért, amennyiben elsősor
ban őt illeti dicséreta RPOS bekövetkezett 
reneszánszáért. A közgyűlés ezt nagy 
lelkesedéssel megtette. Majd Benkovits 
Gyula főpénztárnok olvasta fel a múlt év 
pénzügyi viszonyaira vonatkozó jelenté
sét, amely hosszú évek óta először tünteti 
felkedvezőnazegyesület anyagi helyzetét 
Ezután következet a tisztujitás, melynek 
eredményeképen a közgyűlés a követ
kező tisztikart bizta meg a szakosztály 
ügyeinek vitelével:

Elnök: Donáth Emánuel. Ügyvezető 
elnök: Makovits Jenő, ügyv. elnök he
lyettes: Friedmann Márton. Alelnökök: 
Bokor Dezső, Galambos Géza, Nagy 
Miklós, Szaniszló Pál és Vajda Zoltán. 
Főtitkár: Weinberger Tibor. Titkár: So
mogyi Sándor. Főpénztárnok: Benkovits 
Gyula, pénztárosok: Remenyik István és 
Széplaky Pál. Ellenőrök: Derekas Endre 
és Kovács Gyula. Főjegyző: Haás István, 
jegyző és irattáros: Virágh László. In
téző: Altmann Ferenc. Pályafőrendező: 
Szőllősy Gyula, pályarendezők: Burger 
László, Brünner Sándor, Barta Károly, 
Beck Ferenc, Dropka Géza, Durda De
zső, Kandra János, Klein Ernő, Klein 
Miklós, Periin Mihály. Csapatkapitány: 
Durda János. Ügyészek: Dr. Fráter
György és dr. Löcherer Géza. Orvosok: 
Dr. Hudiczius István, dr. Lusztig Sándor, 
dr. Maros Dezső és dr. Zeidner Győző, 
11. csapat trénere: Soós József. 11. csapat 
intézője: Klemba József. II. csapat kapi
tánya: Molnár István. Választmányi tagok: 
Bokor Manó, Bódy István, Drucker Mi
hály, Fejes János, Gábor János, Herz 
Jenő, Jelűnek Miklós, Káposztás Gyula, 
Klein Béla, Lakatos István, Ludwig An
tal, Mahrer Géza, Neumann Éliás, Nagy
J. Jenő, Péter László, Tannhauser Rezső, 
Radó Tibor és Wirtschafter Adolf.

Az indítványok során a közgyűlés el
határozta, hogy táviratilag üdvözli a 
Csaf-Mlsz szövetséget, a füleki kerület 
vezetőségét, Fekete Bélát az MTSZ 
igazgatóját és Jelűnek Ferencet, a RPOS 
hosszú éveken át volt ügybuzgó titkárát, 
továbbá, hogy az elnökséget "a szakosz 
tály részére külön klubhelyiség kiesz
közlésével bizza meg, végül pedig, 
hogy az egyesület sportéletének sajló- 
propagandáját kiépíti.

A közgyűlés Dnáth Emánuel szakosz
tály elnök és Márkus László RPOS el
nök zárószavai után végétért, az előbbi 
a további intenzív tevékenységre, az 
utóbbi pedig folyton fokozódó harmoni
kus munkásságra buzdítván a RPOS 
tagjait.

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

keleti fronttal 4 *

olcsón kaphatóké
Részletes felvilágosítás:

PITTA VILMOSNÁL, (Széchy utca 1 )

A RPOS vasárnap, március 1-én meg
kezdi rendszeres footballtréningjeit. Fel
hivatnak az összes játékosok, hogy dél
előtt pont 11 órakor az öltözőben jelen
jenek meg. Intéző.

A szerkesztésért és kiadásért fe le lő s:
R áb ely  K ároly laptulajdonos.

ELADÓ  HÁZ.
Eladó Rimaszombatban a város belső 
részében egy magános ház, udvar és 
kerttel. A ház öt nagyszoba, tágas elő
szoba, fürdőszoba, konyha, éléskamra, 
pince és mellékhelyiségekből áll s kapu 
alatti külön bejárattal irodának is fölötte 
alkalmas. Cim : a kiadóhivatalban. 12

É R T E S Í T É S . Tisztelettel értesitem a nagyér-
________ _________________________  demii hölgyközönséget, hogy
V A R R O D Á M A T  lakásunkra S te fa n ik -u  21. sz . alá helyeztem 
át, hol a le g ú ja b b  d iv a t la p o k  s z e r in t  legizlésesebb kivitelben 
készítek mindenféle fr a n c ia  és a n g o l r u h á k a t  valamint k a b á to k a t  
a legszolidabb árak mellett. — Amidőn ezt tudatni szerencsém van 
további szives pártfogásukat kérve vagyok kiváló tisztelettel:

LÁNG ALADÁRNÉ
Ugyanott egy tanuló leány és egy varró leány azonnal felvétetik. -^H|

Üzlet áthelyezés. 2 nagíérdemí k5z5nsé‘
szikes 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.
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Ezennel sz iv es  tudomá
sára hozzuk a n. é. közönségnek, 
hogy megbíztuk a

„LEFKOVITS"
kereskedelm i és bizo
mányi k. f. t. Rim. Sobotán 
a GENERAL MOTORS 
gyártmányainak és pedig

CHEVROLET
es OPEL

személy- és teherautók képvise
letével a következő járásokban: 
Rimavská Sobota, Revúca, Tor
nára, Roznava, Feledince. - p i

AUTÓIMPORT k.f.t.
Bratislava, Stefaniková 12.
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Rimaszombat, 1931. Nyomatott R á b e ly  K á ro ly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


