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Csendben élünk
mindenfelé itt Európa közepe táján. 
Még lélegzetet is csendesen, sze
rényen veszünk. Dehogy kívánjuk, 
hogy észrevegyenek bennünket,! 
hogy a figyelem reánk terelődjék, j 
Minek? Jobb csendben, visszavo
nulva élni! Ne zajongjatok: örül-j 
jetek, hogy éltek!

Az élet vére szelíden folydogál 
ereinkben. A világértsem akarunk 
fickándozni. Nincsen miből, n in-: 
csen miért?. . .  Leépítettek ben-; 
nünket eléggé, kiszitta fölösleges 
vérünket a világgazdasági depresz- 
szió, amelynek réme szörnyű vám
pír gyanánt nehezedett rá a mel
lünkre és denevérszárnyaival le
gyezi arcunkat, hogy föl ne éb
redjünk a lethargia álmaiból.

Minek is ébrednénk? Jobb a 
méla álom csendje, igy legalább 
nem jut eszünkbe gondolkozni sor
sunk fölött.

Mindent meg lehet szokni, min
den állapotba bele lehet akklima- 
tizálódni. Minden bajon lehet se
gíteni beletörődéssel. Ez a legegy
szerűbb és legáltalánosabb orvos
ság, amely mindig segít, mindenütt 
hathatós.

Nincs elég ennivalód ? Szoritsd 
összébb nadrágszijadat! Vagy nincs 
nadrágszijad sem ? Szoritsd ösz- 
szébb derekadon a ruhádat, varrd 
összébb a gombjaidat, kösd rövi- 
debbre a kötelékeidet és varrd 
odébb a kapcsokat! Ilyenformán 
célt fogsz érni. . .

És hát sok fölösleges; dolgot 
termett a kulturás élet? . . Építgesd 
le egymásután azt, ami fölösleges. 
Sok dolog nem okvetlen szüksé
ges; azokat mind el lehet hagyo- 
gatni egymásután. . .

Óit vannak a mulatságok, ame
lyekben sok bor, drága ital-étel 
fogy. Abba kell hagyni. Van ol
csóbb mulatság is a világon. Pél
dául az öreg izraelita is avval biz
tatta pazarló unokáját: Mikor én 
olyan fiatal voltam és mulatni akar
tam, akkor a markomba fogtam 
egy bogarat. A bogár csiklandozta 
a markomat és meg volt a mulat
ság — ingyen. Nem került pénzbe !

Minek a sok drága ruha ? Haj
danában megvénültek egy aba- 
posztó ruhában ! Most minek az a 
sok szép tarka, szinváltozatos di
vat, a mit minden szezonban vál
toztatni kell. Minek a sok kalap, 
cipő, blúz és a többi? Építgesd 
le egyenként, egyszerűbbre.

Minek az utazás autón, vonaton? 
Utazzál kocsin vagy gyalog! Hát 
száz évvel ezelőtt hogy utaztak az 
emberek? És mégis megéltek, ta
lán jobban, mint ma.

Abba kell hagyni, ami fölösleges,

akkor patriarkális egyszerűségben 
majd csak megélhetünk.

Minek a színház, minek az iro
dalom, minek a zene? Maholnap 
tán rá sem érsz ilyesmire, mert a 
megélhetés gondjaitól nem marad 
rá időd. Aztán Thália papjai is 
járhatnak egyszerű kocsikordékon, 
vagy talán vicinális vonatokon és 
alhatnak a színház üres helyisé
geiben és lassan leegyszerűsíthet
nek mindent, ami drága.

Az irodalom is minek fejük olyan 
nagyra ? Nem térhetne-e vissza 
ismét a iőcsei kalendárium nívó
jára ? Legalább nem lesz annyi 
sajttakaró papír. Hát sajt, ugyan 
lesz-e ?

Hát a zene ? Ott a cigány he
gedűje, ott a furulya, ott a cimba
lom és a doromb. Azt a kis tán
cot, ami még marad: eljárhatjátok 
a mellett is.

Csak le a fölöslegekkel az élet
ben ! Mert nincs többé fölösleg; 
nem marad nekünk más a csendes 
életen túl. Hát ne zajongjatok: él
jetek csendben és örüljetek, hogy 
élhettek.

Ide tendál ez a nagy gazdasági 
depressziós világ a maga tehetet
lenségével : le kell építgetni, amire 
nincs szükség.

A haladás, fejlődés halódik, a 
nagy leépítésben elvesznek a fej
lődés korszakában nagy áldozatok
kal megszerzett legszebb, legna
gyobb értékeink. Ki törődik velük? 
Ki goldol más, komoly megoldási 
lehetőségekre ?

Szomorú helyzetkép, melynek 
szürkeségében nem színesedik a 
haladó élet világos vonala. Mono
ton zúgás, amiből nem csendül ki 
az élet zengő ritmusa.. .

Levegőt pumpál a tüdőnk: élünk, 
csendben élve halódunk.

Problémák.
A  gép  és a  k is ip a r .

A nemzetgazdászok és a szocio
lógusok által tervezett 40 órás heti 
munkaidő, éppen úgy mint eddig 
a törvénybe iktatott 48 órás heti 
munkaidő, ha általánosítani akar
nák, csak utópia marad, mert a 
mai államforma és gazdasági be
rendezkedés mellett annak keresz
tülvitele csupán a gyáriparra szo
rítkozhat. Ugyanis nem vezethető 
keresztül a kisiparban semmi tör
vénnyel (nem említve itt a mező- 
gazdaságot) mert az legelső sorban 
az egyéni szabadság korlátozását 
jelentené, másrészről olyan helyze
tet teremtene, ami a mai társa
dalmi rend, a mai államforma, de 
legfőképen a mai adózási rendszer 
felbomlását hozná létre.

A munka jogának korlátozása 
ugyanis nagyon mélyen belevágna

a polgárjogokba, amit a különféle 
adóbevallási kényszer már úgyis 
meglehetősen kikezdett. De ez csak 
egyik oldala az éremnek. Mert ha 
azt mereven keresztül tudnák vinni, 
az iparos osztály egyszerűen az ál
lamhatalom vazallusává válna, amely 
nem rendelkezik önmagával, sem 
idejével, sem a személyével.

Tegyük fel azonban, hogy vala
melyik állam megpróbálná törvé
nyes eszközökkel rákényszeríteni a 
gyáriparon kívül a kézműipart is 
a 40 órás munkaidő betartására, 
akaratlanul felvetődik a kérdés, 
hogy miből fog a kisiparos adót 
fizetni, amikor 10— 12 , sőt néha 
16 órai napi munkaidővel sem bir 
annyit keresni, hogy az élethez 
szükséges anyagiakat meg tudja 
szerezni, és a mellett az állammal 
szemben való fizetési kötelezettsé
gének is eleget tudjon tenni.

Lássuk különben a kisipar hely
zetét. Amikor a gép felütötte hidra
fejét, a nagyüzemek és a gyárak 
a piacra dobták tömegcikkeiket, a 
kisipar némely ága úgyszólván má
ról-holnapra eltűnt; a másik meg
maradt része ösztönszerüen védel
mi állásba helyezkedett; de az 
önvédelmi eszközöket teljesen el
hibázva választotta meg, úgy hogy 
az önvédelem rosszul választott 
módszerével a saját romlását segí
tette elő. Az történt ugyanis, hogy 
az anyagiakban gyenge kézműves, 
hogy a gyári áruval versenyt tart
hasson, olcsóbb munkaerőt próbált 
bevezetni : segéd helyett tömege
sen alkalmazott tanoncokat, amivel 
alig negyed század alatt olyan tö
megét termelte ki az ipari prole- 
táriátusságnak, amihez a régi vi
szonylatban legalább száz eszten
dőre lett volna szükség. S ez a 
tömeg vagy iparengedéllyel, vagy 
iparengedély nélkül a legdurvább 
versenyben küzd egymás és önma
ga ellen, hogy máról-holnapra meg
tarthassa silány életét, amit teljesen 
aláaknázott a nagy molcch : a gép.

A kézműipar „haladó szellemű" 
védői és gazdasági intézői a kis
iparnak a védelmét úgy látták bizto
sítva, hogy magát a kisipart is 
mechanizálni sürgették és sok kéz
műipart géppel szereltek fel. És 
tényleg úgy látszott, hogy a kis 
műhelyeknek géppel való ellátása 
csakugyan fellendítette a kisipart, 
— de csak úgy látszott. Alapjában 
véve pedig csak a figyelmet terelte 
el a dolgok meglátásától, mert az
zal, hogy a kis műhelyeket gé
pekkel szerelték fel, újabb tömeget 
dobtak az utcára, újabb elégedet
len csapattal erősítették a nincste
lenek táborát.

A kézmüiparos maga pedig, ha 
valami kis munkája mégis kerül, 
nem vezetheti be a saját szemé
lyére vonatkozólag a napi 8  órai

munkaidőt sem, (nemhogy a 6  7a 
órai munkaidőt be tudná tartani) 
mert ezzel tényleg rá lenne kény
szerítve, hogy kisebb-nagyobb idő
közben, vagy huzamosabb ideig 
segéd munkaerőt alkalmazzon, amit 
a mérhetetlen adózás és szociális 
terhek miatt nem tehet meg, mert 
a géppel versenyt tartott munka
árak mellett nem telik rá.

S ezen a helyzeten nem segít 
örökéletüen az sem, ha az államok 
közötti kereskedelmi helyzet tisz
tázódik és megindul az alkotó 
munka az egész vonalon, mert a 
kisipar nem dolgozik exportra, de 
az import nagyon sok szakmának 
újabb versenyt teremt, amit ugyan 
még jó ideig ellensúlyozni fog a 
belső forgalom, azonban hova-to- 
vább mindig nagyobb súllyal ne
hezedik rá a gép ereje s a leg
virágzóbb szakmák fokozatosan 
tűnnek el vagy degenerálódnak fol
tozó mesterséggé.

A kisipar viszonya tehát a gép
hez olyan, mint a halálra itéltté a 
villamos székhez.

A gép a kisipar megölője.
Telek A. Sándor.

A magyar nő szocziális 
munkája.

A mai gazdasági krizisek, nyo
masztó válságok, munkanélküliség 
és kenyértelenség nemcsak az em
ber gazdasági alapjait, megélhetési 
lehetőségeit támadja meg, hanem 
magát az emberi életet is kikezdi. 
Végigjártuk a napokban a közeli 
falvainkat és szinte megdöbbenve 
tapasztaltuk a nyomor és nélkülö
zés pusztitó hatásait. Talán még 
soha nem léptek fel az úgyneve
zett népi betegségek, tuberkulózis, 
alkoholizmus, nemibetegségek és 
gyermekbetegségek, oly ijesztő mér
tékben, mint éppen most. A tuber
kulózis és csecsemőhalálozás a 
halálesetek felét teszik ki, a másik 
két csoport kártétele kiszámithatat- 
lan, de vetekszik azokéval. E nép
betegségek egyik gyökerét, a mind 
szélesebb hullámokat vető gazda
sági válságot a falu nem tudja 
megoldani, akkor, amikor a bajok 
világválsággá fejlődtek.

Azonban célszerű és hasznos in
tézkedéssel gátat lehetne vetni a 
népi betegségek tovább terjedé
sének.

Minden nagyobb községben ta
nácsadó helyet kellene berendezni 
a népbetegségek leküzdése céljából.

A hétnek egy bizonyos napját 
az egy-egy betegségben szenvedők 
meghallgatására és kioktatására 
szentelnék. A tanácsadáshoz szak
ember szükséges (orvos), de fon
tosabb része a munkának a szén
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védők házi látogatása. Az orvosi 
tanács legfontosabb része az élet
módra vonatkozik, amit a beteg 
meghallgat ugyan, de kellő meg
értés vagy lelkierő hiányában nem 
követ eléggé. Az orvos tanácsá
nak megmagyarázása, ismétlése és 
ennek következtében kitartásra való 
buzdítása — a családlátogató fel
adata lenne.

Ez első sorban női hivatás, mert 
ő benne van meg a legnagyobb 
mértékben a szenvedők helyzetének 
megértése, a velük való együttér
zés és a hosszas bajok leküzdé
séhez szükséges lelkierő.

Az uj idők szociális követelmé
nyei a nőkben is felébresztették a 
szociális gondoskodás iránt való 
érdeklődést: ezt a nemes lángot 
jó volna továbbra is ébren tartani. 
A tanácsadás talán utat fog nyitni 
más szociális intézményeknek is,; 
amelyek tényleg segítséget nyujta 
nak a szenvedőknek, vagy családja 
tagjainak. A beteg sorsára nézve 
ne áltassuk magunkat hiú remé
nyekkel, sok lesz köztük, akin a 
tanács nem segit. A főeredmény 
azonban az lesz, hogy kellő he
lyen és kellő időben adott tanács 
és családlátogatás meg fogja gá
tolni a baj tovaterjedését. Minden 
gondozott beteg, ahelyett, hogy a 
betegség tovább terjedésének góc
pontja lenne, majd a védekezés
nek lesz a kiinduló pontja, akinek 
ágya mellől a felvilágosulás fénye 
árad szét s igy megszűnik a nép
betegségeknek legmakacsabb for
rása: a tudatlanság. Ezt felismer
ték a tüdőgondozó szanatóriumok, 
amelyek székhelyükön nemcsak 
orvoslást, de tanácsadást is nyúj
tanak.

A családlátogatásnak másik fon
tos eredménye lesz a szenvedő 
család gondolkozásmódjában vár
ható változás. Akiket az élet súlya 
nyom, azok közül sokan a család
látogató önzetlen tevékenységének 
láttára, annak szuggesztiv hatása' 
alatt uj életkedvet kapnak és meg
szerzik a szegénység leküzdésének 
leghathatósabb eszközét a munka
szeretetei és önbizalmat.

A különböző nőegyesületeink év
tizedeken keresztül arra helyezik 
működésűk súlypontját, hogy a nyo
morba jutott családokat könyör- 
adományokkal támogassák. Kiadó- 
sabb munkát végezhetnének, ha a 
bajok megelőzésére helyeznék a 
súlyt. Akkor ugyanolyan erővel, 
ugyanolyan anyagi áldozattal na
gyobb eredményi érthetnének el, 
talán a legnagyobbat, az ország 
lakosságának egészséges, erőteljes 
fejlődését. Ehhez azonban nagyon 
sok megértésre, nagyon sok sze
retette van szükség a mai önző; 
társadalomban. A hatóságoknak is | 
nagyobb segítségben kellene része
síteni a szociális munkával foglal
kozó nőegyesületeket, a közönség 
részéről pedig lelkes támogatásra 
lenne szükség, hogy a magyar nők 
szociális munkájának eredménye is 
legyen.

Levél a Riviéráról.
Az uj Sporting-Club. — A dán és 
svéd király egy este együtt a ka
szinóban. — Királyi inggombok. — 

„A Brelan"!
Monle-Carlo, 1933. április. 

Nyakig vagyunk a krízisben. Krizises, 
pénzleien, förtelmes világ. Ebből a krí
zisből, nincstelenségből itt Monté-Carlo- 
ban azonban nem látni, nem érezni so

kat. Legaiább is nem az első osztály
ban, a Sporting-Club uj előkelő termei
ben. Erre az első osztályra mindjárt ki
térek bővebben. Az a születési és pénz
arisztokrácia, amely estérői-estére meg
tölti a Sporting Club luxusos termeit, 
nem érzi a krízist, legaláb is látszólag 
nem. Az a kép, melyet ez a valóban 
előkelő társaság nyújt, egyáltalán nem 
különbözik attól, amit a jó békevilág, 
mondjuk : Anno-Domini 1910. évben 
nyújtott. Ugyanaz a jókedv és elegancia, 
könnyedség, sőt könnyelműség, pénz- 
dcbálás mint akkor.

Térjünk csak először vissza azokra 
a bizonyos osztályokra. Itt t. i. herceg
ségben élünk, nem a francia köztársa
ságban. Monaco független és önálló 
állam, hercegség. Itt lehetnek és vannak 
is osztálykiilömbségek, nem úgy mint a 
köztársaságban, ott nem lehetnek, — de 
azért ott is vannak.

Itt tehát, már t. i. a monte carloi ka
szinóban, három osztály van, mint a 
vasúton. A kaszinó épületei közül az 
egyik két részből áll. A tulajdonképeni 
kaszinóból, amit a monte-carioi habituék 
mind, nemzetiségi különbség nélkül, 
minden nyelven „konyhának" neveznek. 
Ez az egyszerű harmadik osztály, ezt a 
nép egyszerű gyermekei is látogathat 
ják. Természetes, ez a legolcsóbb, hová 
napi 10, havi 100 és egész szezonra 250 
frankért közkatonák, altisztek, hivatal- 
és egyéb szolgákon kivül mindenki be
lépőt nyerhet, aki útlevéllel igazolni 
tudja, hogy nagykorú, önálló keresettel 
rendelkezik és független viszonyok kö
zött él.

A II- ik osztály neve a „Salons- Privés“. 
A kaszinó épületének második traktu 
sában foglal helyet. 6 teremből áll, rész
ben bárok, részben ampir stílusban 
építve, nemes anyagból : márvány, bronz 
falai alsó része paliszander, akazin és 
ébenfa burkolattal díszítve; elegáns ét- j 
terme és amerikan-barja van. A belépő
díjjá kétszerese a konyhá-énak. A já
ték nagyobb természetesen és a roulet- 
ten, trente et quarante-on cheinin de 
feren kivül (2 oldalas) bakarája is van 
100 frankos minimális téttel.

A kaszinó másik épülete a kiválasz
tottak, a burokban születtek kaszinója, 
ez a luxuriöz I. osztály, az „Intematio- 
nál Sporting-Club de Monté Carlo". Régi 
épületéből ezévben költözött át uj s 
valóban pompás palotájába. Öt évig 
épült s úgy külseje, (modern klasszikus 
stílus) mint belseje a modern építőmű
vészet remeke. Az egész interieurje az 
arany, halványsárga és krém, világoskék 
és ezüst színeiben van tartva, kivéve a 
bárját, mely a sötétbarna, a bordó, a 
narancssárga és (a fotöjök kelméje) 
fenyőzöid söiét tónusaival ízléses kont
rasztot alkot a többi terem enyhe, vi 
lágos színeivel. A Velencében kiiiön erre 
a célra tervezett üvegcsüiár luszterek 
és rejtett világitó testek iompitott fénye, 
csodás világítási hatásokat produkál eb
ben a temperában modern, Ízléses at 
mosferában.

Itt valóban élvezet veszteni ! A nye 
résről nem is szólván.

A közönség ineg ! — No, de gyerünk 
a tényekkel !

A múlt szerdán, tehát egy közönséges 
(majdnem alávalót irtani) hétköznapon 
nem kisebb személyiségek voltak jelen, 
mini a svéd király, a dán király és 
királynő, a Connaughti herceg (az angol 
király nagybátyja) a Norfolki herceg 
(ez meg az unokaöccse), a Westminstert 
herceg, Genaro de Bourbon és della 
Tőrre et Tasso királyi hercegek nejeik
kel, Pio di Savoia-Colona clasz királyi 
herceg, Lord M:chelhan, Ladi Cecil 
Douglas, Lad: Mac Caríi és Lord Innes- 
Kerc, Strozzi márki a híres történelmi 
Strozzi család sarja stb. stb. A grófokat 
meg sem említjük (olyan előkelőek va
gyunk), kivételt téve gróf Czerninnel, a 
hajdani osztrák-magyar külügyminiszter 
unokacccsével és gróf Draskócyvai, kik 
a régi monarchia mágnásai közé tartoz
nak.

A pénzarisztokrécia közül említsük 
meg a Rotschildokat, (ők úgyis az ősz 
szekötő kapcsot képezik a születési és 
pénzarisztokrácia között.) Ezek közül 
ott volt a család széniorja Roíschiid 
Ephrussi ladi, a londoni ház fejének 
özvegye, Róbert báró a párisi Rotschild 
s a frankfurti Rotschild von Goldschmidt. 
Ott volt a közismert Léon Rémer, a 
Havas ügynökség elnöke és főrészvé
nyese. Schwob az acéltröszt elnöke, 
Citroen Tietje a német származású am-

sterdami ipar mágnás, Hennesy a híres 
konyak király Mme. Zelmira Paz de 
Cainza, a világ legnagyobb spanyol lap
jának a Buenos-Airesben megjelenő La 
Prensanak tulajdonosa. Mr. and Mrs. 
R. A. Wilson a béke-elnök Wilson-nak 
unokaöcsse, Mr. Kingsley Macombre a 
világ egyik leggazdagabb embere havi 
jövedelmét 5 millió frankra becsülik. 
Ladi Armstrong angol multimilliomos és 
a többi.

A szellemi arisztokráciát (ez mindég 
utoisó a sorrendben) Saljapin, Sauer 
Emil a híres komponista és zongora 
virtuóz, Sacha Quitri (a párisi iró, rendező 
és színész, Philiphe Oppenheim) az is
mert angol iró, Sem a világhírű rajzoló 
képviselték. ** *

Aki azonban nincs tájékozódva az 
könnyen úgy járhat, mint újonnan ér
kezett barátom, ki egy hölgyről, aki 
Worthnál direkt neki kreált aranylamés, 
sárga szörnyűségben, hosszú 3 méteres 
lebernyeggel, (a romantikus korban 
uszálynak nevezték) seperte a porszí
vótól ott felejtett port és piszkot, — azt 
hitte, hogy egy hadin illiomos sajtkeres
kedő özvegye. — A sárga csoda most 
egy rettenetes Louis XV. pukedlit vág 
ki egy sovány, magas feketerózsaszin 
toalettes hölgy előtt.

— Milyen Ízléstelen és groteszk ez a 
parvenü, azt hiszi, hogy ez a reveransz 
a jó modorhoz tartozik az előkelő tár
saságban, igazán nevetséges, — véli a 
barátom. — De hiszen ez a fekete-ró
zsaszín ruhás hölgy a dán királynő és
ez az arany-lamés hölgy Ladi B...... ,
angol hercegnő. — Pardon, — úgy lát
szik tévedtünk — bocsánat a „sajtke- 
reskedő“-ért!

— Szóval, mint látszik, egész jó tár
saságba kerültünk.

*
*  *

A roulette-asztalnál újságolom a szom
szédomnak, hogy itt a dán király és 
királynő. Ö már tudja, sőt többet tud. 
Nézze, mondja nekem, itt magával szem
ben az a sovány, magas, őszhaju, angoi- 
bajuszos öreg ur, nem ismeri ? Csak
ugyan, érdekes, ... nem is vettem észre ! 
Hiszen ez a svéd király. — No most 
már elmondhatom, hogy királyokkal ül
tem egy asztalnál, (ezt sem fogja nekem 
senki sem otthon elhinni.)

Figyelem erősen őfelségét. Különös, 
ha nem tudnám, hogy király, egész ren
des embernek nézném, (már úgy értem, 
hogy egyszerű polgártársnak s nem egy 
szuverén uralkodónak.) Egészen úgy be
szél, mozog, viselkedik és öltözik, mint 
minden közönséges halandó.. De nem ! 
Még sem ! Szmoking, ingmellében há
rom gomb van, ez még ugy-e nem kü
lönös? De mind a három gomb más 
szinü. Egy fekete gyöngy, egy fehér és 
egy tűzpiros rubin. Már most nem tu
dom, hogy ő felsége rövidlátó-e, szóra
kozott, divat-kreáló, vagy csak egysze 
rüen megkülönböztetésül a többi civil 
tői, viseli ezt a trikolor-garnitúrát ? Ke
restem a manzsetta-gombokat is, de 
azok csak szimpla gyöngyházgombok 
voltak. Furcsa ! úgy e ?

** *
Egy uj játék is van az uj Sporting- 

Clubban. Brazíliából importálták. A ne
ve : „Monté Carlo-Hazard" a „Monte- 
Carioi-Véletlen." Nagyon sokat lehet 
rajta nyerni, igaz, hogy ritkán.

Egyszerű kockajáték három kockával. 
Ha a „Brelan" jön ki, vagyis a három 
kockának ugyanaz a száma, tehát három 
l es, három kettes, három 3 as stb. és ha 
ezt a brelánt eltalálja a játékos, száz
nyolcvanszoros pénz üti a markát, tehát 
100 frankra nyerhet, ha nagy szerencséje 
van, tizennyolcezer frankot — egy kis 
kapitálist.

** *
A játéktermeken és az Amerikai Bar-on 

kivül egy hatalmas és művészi pompá
val berendezett étterme is van a Spor
tingnak, három jazz-bandda! és argen
tinjai tangó-zenekarral, hetenkint vál
tozó varieté rr üsorral — persze tánccal 
egybekötve.

Az első emeletet a „Night-Club" tánc
lokál foglalja le. Éjfélkor nyílik és a 
krízis buját-baját, kivilágos-kivirradtig 
tartó hejehujába van mód belefojtani.

Ilyen szomorú világ van a Riviérán 
A. D. 1933-ban.

Dömény László.

A bankválság —  falun.
Ezt is érdemes feljegyezni, okulás 

céljából.
Az egyik bankban délelőtt sürgés

forgás. Hetivásár van, ilyenkor több az 
ügyfél s az embereknek meg van évszá
zadok óta az a rossz szokásuk, hogy 
szeretnek pénzzel bajmolódni. Rendsze
rint kapni szeretik, kiadni ritkábban.

A bankban is tartózkodnak ügyfelek, 
városi emberek és falusiak.

Tíz óra fiz perckor belép egy vidéki 
atyafi. Kissé pipaszagu s kellemes fok
hagymaillat is terjeng körülötte, ez azon
ban velejár a falusi emberrel.

Hangosan köszön, de mivel nem igen 
fogadják az elfoglalt hivatalnokok, el- 
bátortalanodik s megáll az ajtó sarká
ban. Leteszi bütykös botját, később kö
zelebb jön, megáll az egyik asztal előtt 
s nagyokat krákog.

— Mi tetszik bácsi? — veszi észre 
végül valaki.

Megörül, hogy felfedezték.
— Magános ügyben jöttem, — áll a 

pult elé, — beszélni szeretnék valakivel.
— Azt lehet. Váltó? Betét? Kö'csön? 

Jelzálog ?
— Valamelyik, — mondja határozat

lanul, — de előbb egy kérdésem volna.
— Csak tessék kérdezni !
— Hát azt szeretném kérdezni, — ha

jol közelébb és suttogásra fogja a han
got,— hogy jól áll-e a bank?

A tisztviselő meglepődik. Agyában hir
telen végigcikázik Hitler, Mussolini. 
Sztálin, a bankmoratórium, az amerikai 
aranyláz, a dollárpánik, — te jó Isten, 
mit akar, mit tud megint ez az ember?

— Miért kérdi? — fele! vissza uj 
kérdéssel.

— Szeretném tudni az intézkedés 
végett.

— Hát persze, hogy jól ál l!
— Akkor... — rántja magán össze a 

bekecset az ember, — akkor szeretnék 
kölcsönbe felvenni 800 koronát. De csak 
akkor, ha a bank igazán jól áll...

igy magyarázzák falun a bankok vál
ságát... (thy)

Nekem írtak — válaszolok.
Levelet kaptam én, 
illatos levelet, 
az, aki irta, 
nem sirt, de nevetett; 
mosolygott a szeme, 
kacagott a szája, 
hej, a válaszomat, 
de nagyon is várja.

Szarkalábas keskeny belük, finom 
leány írás. Ha nem ismerném, akkor is rá
ismernék. Ő irta. A babaarca, álmoáozó 
Csitri. Az almavirágos leányszobák fehér- 
lelkű lakója.

Reágondolok. Magam elé képzelem. 
Rokkokó. Biedermayer. A kettőnek cso
dás keveréke. Ápolt, fehér kezében toll. 
És sűrű barázdákat szánt a velin papír
lapon.

„Mondja, van-e reménységünk nekünk, 
érti? Nekünk, békés-háborúban, krízisben 
élt lányoknak, az idejében való férjhez- 
meneteire. Számíthatunk e mi is, mint 
egykor anyáink, arra, hogy eljön minde- 
nikünknek a ő király fia s nem kóstolunk- e 
bele a vénleányság keserű kenyerébe, nem 
ízleljiik-e meg a hiába várakozások sa
vanyú gyümölcsét ? A mai fiuk blazirtak 
és hozományvadászok. Válogatósak és 
gyávák. Félnek a megélhetéstől, az élet 
gondjaitól, terheitől. Mondja, lehet-e hát 
reménységünk nekünk ?“

így ir. Ezt írja.
Kedves Csitri! Maga kis pesszimista! 

Ne essék kétségbe. Magának, rumbát- 
iáncoló, hétszázhetes kislánynak nem is 
szabad. Azok a „gyáva“ fiuk mindig vá
logatósak voltak. És ez volt a jó. Fő az, 
hogy válogatnak. Csak hadd válogassa
nak, ha van kiben és miben. Egyszer 
azután majd csak lépre ragad, majd csak 
kiválasztja a magáét mindegyik, ha „bla- 
zirt,“ ha „hozományvadász“ is az legény. 
De hál, hol is vadásszák most a hozo
mány l, mikor lassan-lassan ismeretlen 
fogalommá kezd válni ez, ebben a pénz
telen, krizises világban. — Minden leány
nak eljön a maga király fia, Csitri. A 
magáé pedig hamarább, mint hinné. Ha 
ügyes lesz, talán az 5 -6 - ik  farsangon. 
Csitri, ne tolakodjék, ne siessen, legyen 
türelemmel és mig nem épít légvárakat, 
ne lásson feketeszinben mindent az, kinek 
rózsdskert még az élet és gyönyörűen
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színesek az álmai. Csitri, maidból nem 
lesz vénlány és általában nem maradhat 
pártában senki, egyik leány sem, aki az 
Élet labirintusában utat nem téveszt. A 
cseresznyevirágos leány élet rejtélyes titka 
ez. Bizony igen, édes, kicsi Csitri!

Levelet kaptam én, 
illatos levelet, 
az, aki irta, 
nem sirt, de nevetett ; 
mosolygott a szeme, 
kacagott a szája, 
elküldöm a választ, 
hiába ne várja.

í

Eljegyzés. Urbányi Klárit eljegyezte 
Szombaihy-Volkó Viktor. (Rimaszombat- 
Komárom. M. k. é. h.)

Elveszett husvét hétfőjén a Gömöri- 
utca és a Széchy utca szakaszon egy 
női kézi táska, piros, sárga és fekete 
bördiszitéssel, a becsületes megtaláló 
hozza be a „Gömör“ kiadóhivatalába, 
hol illő jutalomban részesül.

Zongoravizsga. Április 29 én, szom
baton este 8 órai kezdette! tartja meg 
Pásziory Gyuláné zongoratanárnő nö
vendékserege a helybeli Polgárikor 
nagytermében szokásos évi zongora
vizsgáját. A mindig, úgy most is nagy 
érdeklődéssel várt zongoravizsga csalá 
dias voltánál fogva is vonzó kulíurese- 
mény jellegével bir városunkban.

Halálozások. Lapzárta után vesszük 
a szomorú hirt, hogy Katona Károly 
nyug. tanító 85 éves korában folyó hó 
20 án és ifj. Malatinszky Zoltán soffőr 
folyó hó 21-én elhaláloztak. Mindkét 
halottat folyó hó 22-én délután temetik.

Könyvtári órák. A kath. olvasóegy 
leiben a könyvtári órák április 27 tői 
kezdödőleg minden csütörtöki napon 
délután 5-től 7 óráig fog megtartatni.

Fehér Artúr szavalóestje városunk
ban. Fehér Artúr szavaióművész, a ma 
élő magyar interpretátorok egyik leg
kiválóbbika, akit már városunk közön
ségének is volt alkalma hallani, folyó 
hó 30-án, vasárnap este tartja meg ná
lunk beígért szavalóestjét. A kiváló mű
vész teljesen uj műsorral lép ezúttal 
közönségünk elé és különös súlyt he
lyez a modern irodalom propagálására. 
A nagy érdeklődéssel várt előadás rész
leteire jövő számunkban visszatérünk, 
de már most felhívjuk városunk müveit 
közönsége figyelmét a ritka műélvezetet 
Ígérő kultureseményre.

Halál a kórház folyosóján. Mihá- 
lyiné-Hank Erzsébet 42 éves korláti la
kost e napokban súlyos állapotban szál- 
: tolták be a rimaszombati állami kór
házba s mialatt a hozzátartozók a fel
vételi irodában a bürokratikus formali
tásokat elintézték, a folyosón várakozó 
és áldott állapotban lévő súlyos beteget 
újabb görcsök lepték meg, minek kő 
vetkeztében azonnal kiszenvedett. — A 
kórház folyosóján elpusztult asszony 
hirtelen halálát az orvosi megállapítás 
szerint a rendellenes terhesség folytán 
előállott belső vérzés idézie elő.

Hónapos v á s á r  Rimaszombatban 
folyó április hó 26-án (szerdán) lesz 
megtartva, amelyre mindenféle állatok 
felhajthatok.

M eghívó
a Rimaszombati Általános Temetkező 
egyesület valamint a Rimaszombati 
Katholikus Olvasóegylet védnöksége 
alatt álló temetkezési egyesület 1933. 
május hó 7-ik napján d. e. 11 órakor a 
Kath. Olvasóegylet termében tartandó

ren d k ív ü li k özgyű lésre .
Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó, jegyzőkönyvi hi
telesítők kinevezése.

2. A Kath. Olvasóegylet védnöksége 
alatt álló temetkezési egyesületnek beol
vadása a Rimaszombati Általános Te
metkező egyesületbe.

3. Elnöki bezáró.
Rimaszombat, 1933. április 20.
Dósa József, Diczky Pál,

jegyző. elnök.
A mennyiben a fenti órára kitűző.t köz

gyűlés határozatképes nem lenne, úgy 
egy órai várakozás után — tekintet 
nélkül a megjelentek számára — ha
tározatképes lesz ( 12. §.)

Magyar Újság címen uj magyar 
napilap jelenix meg folyó hó 16 tói 
Pozsonyban. Az eddig megjelent számok
ból Ítélve nivos és tartalmas napilapot 
mint főszerkesztő Dzurányi László, a 
P. M. H. volt főszerkesztője jegyzi, fe
lelős szerkesztője pedig Győry Dezső.

A S a j ó - V i d é k  népiratjaira kiirt 
500-500 koronás pályázatokra oly sok 
pályamű érkezett be, hogy azzal a bi- 
ráló bizottság nem tudott még elkészül
ni. A pályázat eredményét májusi szá
munkban közöljük.

(*) Vásárigazolványok a budapesti 
mintavásárra. A budapesti mintavásár 
május 6 tói 15 ig tart. Vásári igazolvá
nyok, melyek utazási kedvezményre 
(Csehszlovákiában 33%, Magyarorszá
gon 50% vasúti kedvezmény) vizum- 
kedvezményre, díjmentes vásári belépő
jegyre, fürdőjegyekre, színházi belépő
jegyekre jogosítják fel a vásár látogató
ját, U i b á n y i  E d i t n é l  kaphatók 24 
Ké-ért. (Rimaszombat Masary-tér 9. sz.)

Műkedvelői előadás. A feledi római 
kath. ifjúság húsvéthétfőjén a templom
alap javára igen sikerült műkedvelői 
előadást rendezett, az ottani Klein Ká- 
roly-féle vendéglőben. Farkas István 
„Megjött a Juliska" cimü 3 feivonásos 
népszínművét mutatták be a derék mű
kedvelők, amelynek zenéjét Gáspár Já
nos szerezte. A világot jelentő deszká
kon páratlan ügyességgel és alakitó 
képességgel mozgott műkedvelők közül 
Ikatics Anna, Péter Márta, Viszt Kál
mán, Bikkes János, Berki Sándor tűn
tek ki főleg, de a többi szereplők: Pé
ter Nándor, Bodor Juliska, Szegedi Bö
zsi, Kovács Sándor, Sopon Antal, Egytid 
Sándor, Kotucsek Emil, Virók Ilonka, 
Pólós Bözsike, Bódi Bözsi, Bodor Ilona, 
Virók Mariska, Qáka Béla, Kósik János, 
Béres Margit, Bodor Juliska is dicsére
tet érdemelnek. A rendezésért Zsigmond 
Józsefet illeti elismerés. — Az előadást 
táncmulatság követte.

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

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik szeretett jó férjem, édes 

jó apám elhunyta alkalmából mély fájdal
munkat szives részvétük kifejezésével enyhí
teni igyekeztek és végtisztességtételénél meg
jelentek, ezúton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1933. április 22.
Özv. Dickmann Lászlóné 

és leánya.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik szeretett jó édes anyánk, 

illetve anyósom elhunyta alkalmából mély 
fájdalmunkat részvétük kifejezésével enyhíteni 
igyekeztek s azoknak is, kik a végtisztesség- 
tételén megjelentek, ezúton mondunk hálás 
köszönetét.

Rimaszombat, 1933. április 20.
Molnár Zoltán és családja.

Tizenötévi fegyházat kapott a for
gácsfalai feleséggyilkos. Pénteken, apr. 
21 én Vetrák György 28 éves forgács
falai favágó gyilkossági biinperét tár
gyalta az esküdtszék. A gyilkos férj fél- 
tékenységi rohamában zsebkéssel szúrta 
szivén feleségét, úgy hogy az anyai örö
mök előtt álló fiatal asszony percek 
aiatt elvérzett. Az esküdtek igazmondása 
alapján 15 évi fegyházra Ítélte a bíró
ság a feleséggyilkost.

Filmszínház. Folyó hó 22 és 23-án 
a „Miért váljunk el?“ c. német verziós 
vig filmoperett kerül bemutatásra. Lü- 
ders válópert indít felesége Anna ellen, 
de bizonyítékaival felsül. Az önérze
tében megsértett feleség boszut forral 
ezért s most már igazán akar válási 
okot szolgáltatni, amihez bizarr eszkö
zöket választ s egy idősebb tudóst bo- 
londit el. Férje hamarosan rájön a tur
pisságra s a közbejátszó mulanatós 
epizódok után tisztázódik a helyzet. 
Főszereplők : Else Elster, Iván Petrovich, 
Szőke Szakáll és Lőtte Láng. Szerepel 
Martha Ziegler, Miss Ausztria is.

Folyó hó 26. és 27-én újból Pat és 
Patachon jóízű mókái fognak bennünket 
szórakoztatni a „Bum-bác" cimü fűm
ben. A két jómadár egy tanár sikerein 
felbuzdulva, szintén feltaláló akar lenni, 
hogy pénzt szerezzenek, mert csinos 
nőismeretségük van. Akadnak azonban 
rovott múltú alakok, kik Pat és Pata
chon romlására törnek. Ezek azonban

ravaszabbak s izgalmas kalandok után 
kijáíszák üldözőiket.

Hat hónap gyilkossági kisér letért. 
Kedden vette kezdetét a rimaszombati 
esküdtszéki tavaszi ciklus Bartók Dezső 
alsófalui munkás gyilkossági kísérleté
nek tárgyalásával. Bartók a múlt év- 
őszén revolveres merényletet követett 
el felesége, Czókoly Piroska elien, mert 
az asszony a férj munkanélkülisége 
miatt megszakította a házastársi együtt
élést és szüleihez visszaköltözött Ba- 
logtamásiba. A súlyosan sérült fiatal 
asszonyt sokáig kezelték a rimaszombati 
állami kórházban s amikor szerencsé
sen felépült, férje ellen az államügyész
ség gyilkosság kísérlete miatt vádiratot 
adott ki. A keddi főtárgyaláson a vád 
lőtt elkeseredésével igyekezett menteni 
magát s miután a kihallgatott tanuk 
védekezését alátámasztották, az esküd
tek igazmondása alapján a bíróság há- 
zaslárssal szemben elkövetett gyilkos
ság kísérlete miatt hat hónapi fogházra 
ítélte.

Egy évet kapott a turcsoki úton
álló. Mázik András 23 éves ratkóbiszt- 
rói munkanélküli fiatal ember szerdán 
állott vádlottként a rimaszombati esküdt
szék előtt rablással vádolva, mert a 
múlt év májusában Vizesrét és Turcsok 
között megtámadta a turcsoki szövetke
zet küldöncét Babják Zsuzsit és zseb
kést rántva, elszedje tőle batyuját, a 
melyben 610 korona értékű trafikáru 
volt. A főtárgyaláson a vádlott mindent 
beismert, csak a bicskával való fenye
getést igyekezett tagadni. Rablás bűn 
tettében az esküdtek mégis bűnösnek 
mondották ki s az enyhítő szakasz al
kalmazásával egy évi fogházra Ítélték.

Tizenhárom évi fegyházat kapott a 
murányi férjgyilkos. Csütörtökön Volko- 
né Kantorisz Mária a murányi férjgyilkos 
állott az esküdtek előtt a Btk. 279. és 
280. §§-aiba ütköző, házastárson elkö
vetett gyilkosság bűntettével vádolva, 
mert a bestiális asszony a múlt év 
december 18 án krumplihámozókéssel 
agyonszurta gyengeelméjű férjét, Volko 
Pál murányi gazdát. Az esküdtek a vád 
tanúinak terhelő vallomásai alapján bű
nösnek mondották ki a férjgyilkos asz- 
szonyt házastárson elkövetett gyilkosság 
bűntettében s ezért a bíróság a 92 §. 
alkalmazásával tizenhárom évi fegyházra 
itéiíe. A vádlott és védője megnyugod
tak az ítéletben.

Megjelent a Schouppe-Jankovics: 
„A Pokol" II. kiadása! Ez év február 
jában jelent meg a Sajó-Vidék nyomda
vállalat Rozsnyó kiadásában „A pokol" 
cimü szenzációs tartalmú mű. A könyv
nek oly óriási közönség és sajtósikere 
volt, hogy egy hónap leforgása alatt az 
első kiadás teljesen elfogyott s miután 
igen sok újabb rendelés érkezett, a 
művet második kiadásban is megjelen
tették. A nyoindaváüalat most kezdte 
meg a második kiadás expediálását. 
Ára csak 8 korona. Megrendelési cim : 
Sajó-Vidék Roínava—Rozsnyó.

Csecsemőhulia az erdőben. Murány 
község erdejében, a falutól mintegy há
rom kilométernyire a napokban famun
kások egy 4—5 hónapos csecsemőhui- 
lát talállak a száraz faiombok között. 
A leletről azonnal értesítették a csend
őröket, akik mint értesülünk, biztos nyo
mon vannak s a lelketlen anya kézre- 
kerítése már csak órák kérdése.

Leszámitoitatía a prolongációs vál
tót. Demjén Rozália visnyói paraszíasz 
szony ezelőtt három évvel váltókölcsönt 
vett fő! a Tornaijai Hitelintézetnél Fabo 
Bálint, Kudlák Zoltán és Kudlák István 
jótállására s amikor szorult helyzetbe 
jutott, a prolongációhoz kapott egyik 
váltót bevitte a Tátra Bank tornaijai 
fiókintézetéhez és ott annak rendje és 
módja szerint leszámitoltstta. A kezesek 
meglepetéssel értesültek Demjánné eljá
rásáról és miután békésen az ügyet 
elintézni nem sikerült, feljelentést tet
tek ellene. A kerületi bíróság most 
vonta felelősségre a váltókkal manipu
láló asszonyt és váltóhamisítás címén 
hat hónapi fogházra Ítélte, az enyhítő 
szakasz alkalmazásával azonban a bün
tetés végrehajtását két évi próbaidőre 
felfüggesztette. Az ügyész felebbezést 
jelenteit be az ítélet felfüggesztése miatt.

Öngyilkossági járvány Gömörben. 
Az utóbbi héten egyszerre három ön- 
gyilkosságról tettek jelentést a csendőr
őrsök az államügyészségen és pedig 
Turcsokon Oloch Sámuel 59 éves nyu-

Kinő APOLLÖ mozgó
Szombaton és vasárnap, április 22-én és /3-án 
elsőrendű kitünően megjátszott siágervigjáték né
met nyelven gáláns szerelmi kalandokkal: „Ho
gyan kell In flagranti rajtakapni a férfit házas

sági hűtlenségnél":

Miért kell rögtön elválni ?
Fősz. : Iván Petrovics, Elsa Elster, Szőke Szakáll, 

Aribert Mog.

Szerdán és csütörtökön, 26-án, és 27-én kitűnő 
siágervigjáték az ismert művészekkel. Nagy bur- 

leszk shov ! Nevető verseny elejétől végig :

Bum-bác
Főszereplők : Pat és Patachon

galmazott bányász akasztotta föl magát 
afölötti elkeseredésében, hogy nyugdiját 
elitta és emiatt családjával összekülön
bözött. — Pelsőcön Tót Julianna akasz
totta fel magát lakásának mestergeren
dájára s mire tettét hozzátartozói észre
vették és orvost hivattak, már halott 
volt. — Klenócon Parobek János 68 
éves szlovák gazda kötötte fel magát 
husvét keddjén a ruhaszárító kötélre s 
mire levágták, már nem volt élet benne.

A rozsnyói Stredo betörője újra 
csendőrkézre került. Cseh András his- 
nyovizi kereskedő üzletében a múlt he
tekben betörők jártak s onnan mintegy 
háromezer korona értékben különféle 
ruhanemüeket, dohányt, szeszes italokat, 
cukorféléket és élelmicikkeket emeltek 
el. A vashegyi csendőrök heteken át 
eredménytelenül kutattak a tettesek után, 
inig végre olyan adatok merültek fel, 
amelyek arra engedtek következtetni, 
hogy a betörésben a hasonló bűncse
lekmények elkövetése miatt már több
szörösen büntetett Csajkó Lajos ratkői 
fiatal embernek is része volt. Ezen a 
nyomon elindulva, a csendőrség házku
tatást tartott Csajkóék Sraz-pusztai la
kásán, ahol két zsákra való különféle 
háztartási cikket, likőröket, cukorkákat, 
ruhanemüeket találtak, amelyek kétsé
get kizárólag tizleífosztogatásokból szár
maztak. Csajkó Lajost és Gyula nevű 
testvérét a csendőrök a házkutatás ered
ménye alapján őrizetbe vették és be
szállították a nagyröcei járásbiróság 
fogházába. Mindketten tagadják a ter
hűkre rótt bűncselekmény elkövetését és 
ugyancsak tagadásban van a két Csajkó- 
fivér édes anyja is, akit azzal gyanú
sítanak, hogy az üzletfosztogatásokból 
eredő cikkeket kéz alatt forgalomba 
hozta. Megállapítást nyert, hogy Csaj- 
káék a Cseh-féle üzletben elkövetett 
betörés után, az esetleges házkutatás 
eredménytelenségét biztosítandó, vala
hol a lubenyiki erdőben ásták el a 
lopott holmikat és csak egy hét el
múltával, amikor a betörés fölött már 
napirendre tértek a hatóságok, hozták 
haza apródonkint a olcsón szerzett áru
kat. Megemlítésre méltó, hogy Csajkó 
Lajos követte el a rozsnyói Stredo iro
dájában az ismeretes pénztári betörést, 
amely alkalommal a tisztviselők és 
munkások részére elseji fizetés céljából 
őrzött egész pénztári készletet elemelte. 
A notórius betörőtársaság fölött a ke
rületi bíróság fog Ítélkezni.

Rablás: bünügy lett az erőszakos 
inkasszálásból. Korenik Pái ilonahalmi 
szlovák telepes pár száz koronával tar
tozott Kamenszky János nevű cimborá
jának, amit a mostani nehéz gazdasági 
viszonyok mellett sehogy sem volt ké
pes megfizetni. Kamenszky állandóan 
nyaggatta a pénzért barátját s mikor 
látta, hogy minden békés inkasszálási 
törekvése hiábavaló, elhatározta, hogy 
erélyesebb eszközökkel fog igyekezni 
pénzéhez jutni. Az alkalom nem váratott 
sokáig az erőszakos fellépésre. Korenik 
a legutóbbi tornaijai vásáron túladott 
egy fiatal növendék marhán és estefelé 
a Betekints csárdába tért be egy kis 
áldomásra, ahol történetesen Kamenszki 
János is ott iddogáit Vaszulcsiak Fe
renc nevű szlovák telepes társaságában. 
A jó vásár örömére mindhárman fel
hörpintettek egy kis borovicskát s a 
hitelező Kamenszky annál is inkább 
örült Körinek dicsekedésének, mert azt 
remélte, hogy adósságát most már min
den baj nélkül fogja rendezni. Korenik- 
nek azonban esze ágában sem volt 
fizetni és mindenről beszélt,, csak tarto
zásáról nem, úgy hogy Kamenszky dü
hében erőszakos lépésre határozta el
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magát. Bepálinkázva 11 óra tájban ka
ronfogva gyalogoltak hazafelé a korom
sötét éjszakában s amint Otrokocs ha
tárába értek Vaszulcsik előre meghatá
rozott haditerv szerint gáncsot vetett a 
különben is dtilöngő Koreniknak, Ka- 
menszky pedig az adós belső zsebéből 
kiemelte a pénztárcát és 416 korona 60 
fiilérnyi tartalommal zsebrevágía. Kore- 
nik mámoros állapotában először tréfára 
vette a dolgot és kedélyesen kapkodott 
a pénze után, a két erőszakos inkasz- 
száns azonban erélyes botütéssel jut
tatta kifejezésre a pénzbehajtás aktusá
nak komolyságát s hogy a hatás na
gyobb legyen, az „elintézett" adóst 
azonnal faképnél is hagyták az országút 
porában. Korenik pár napig békésen 
várta a kellemetlen inkasszóügy kima- 
gyarázását s egyizben személyesen is 
megkísérelte, hogy erőszakos hitelező
jével megbeszélje a dolgot, Kamenszky 
azonban kitért e látogatás elől, úgy hogy 
végül is ügyvédi tanácsra kénytelen 
volt rablás cimén tenni feljelentést „ba
rátai" ellen. A csendőrség által fogana
tosított házkutatás alkalmával a tette
sek kereken tagadtak mindent, aztán 
pedig részegségükkel próbálták kima
gyarázni a dolgot, az elszedett pénzről 
azonban sem először, sem másodszor 
nem akartak hallani, mikor azonban 
egy elhajított régi cipőben a csendőrök 
megtalálták Korenik tárcáját teljes ép
ségében, akkor töredelmesen bevallot
ták, hogy kényszerűségben folyamodtak 
a kissé erőszakos inkasszálási módhoz. 
Minkettőjüket letartóztatták és beszál
lították a tornaijai járásbíróság foghá
zába.

S P O R T .
A helybeli államrendőrség a vasár

napi RME—RPS mérkőzés előtt a kö
vetkező rendeletet adta ki:

Senki, a mérkőzést látogatók közül, 
nem vihet magával botot, sem pedig 
ehez hasonló eszközt.

Figyelmezteti a közönséget, hogy a pá- j 
lya belterületére a belépés a legszigo- | 
rubban büntetendő és a korláton belüli 
csupán a két egyesület karszalagos ren
dezői tartózkodhatnak. Mindenféle tö
rekvést, ami a mérkőzés sima lefolyása 
ellen irányul, a legszigorúbban megto j 
rolnak pénzbírsággal, esetleg elzárással, j 

Felkérjük a mérkőzések látogatóit, 
hogy ezen rendelkezést saját érdekük-1 
ben tartsák szem előtt.

Ping Pong.
A két héttel ezelőtt Füleken elszen- j 

vedett 5:4 arányú vereségért sikerült a 
RME pin-pongozóinak szép játszmák 
után az FTC-n revansot venni. A ver
seny az ipartársulati székház nagytermé
ben, szépszámú közönség előtt zajlott le.

A verseny részletes eredményei :
Egyes játszmák. (Az előlfekvő játé

kosok a RME játékosai.)
Czikora-Gordos 15:21, 21:14, 11:19. 

Sebő-Mihók 19:21,11:21. Humai Gaibács 
21:11, 21:16. Kerekes-Kalmár 21:17, 
21:19. Éiiás-Várady 19:22, 13:21. Kiin-í 
csák-Czibula 21:18. 19:21, 21:10.

Páros játszmák. Éliás Klincsák-Mihók 
Czibuia 16:21, 21:18, 21:12. Kerekes 
Sebő-Gaibács Kalmár 3:21, 17:21. Hu
mai Czikora-Várady Gordos 22:20, 21:18.

A verseny után Kerekes és Sebő ját
szottak bemutató mérkőzést.

F O O T B A L L .
Városunkban husvét két napján a 

magyar II. profi-liga csapata, a Szentlő
rinci NFC vendégszerepeit, első nap a 
RME, második nap a RPS eílen. A szim
patikus profi együttes nagyon jó nyo
mot hagyott maga után. Nálunk még 
nem igen látott magas színvonalú, szép 
kombinativ játékukkal lepték meg a — 
mindkét napon szép számban összegyűlt 
— közönséget. Vannak a csapatban 
klasszisok, főképpen a centerhalf, a cen
ter és a balbekk. Az első napon kíilö- j 
nősen szép iskolajátékot mutattak, a 
győzelmet könnyen érték el a szokat-1 
lanul gyengén játszó RME ellen, mig a 
RPS ellen már sokkal nagyobb erőki
fejtésre volt szükségük, mert a RPS az 
egész mérkőzésen méltó ellenfele volt a 
most már erősebben játszó vendégeknek. 
Mindkét csapatunk zászlót nyújtott át a

vendégegyüttesnek, első napon Lepjes 
P. Pál, másodnapon Weinberger Tibor 
dr. üdvözlő szavai kíséretében.

SzNFC-RME 6:0 (5:0). Biró : Mihók.
SzNFC : Déri-Lengyel, Reisner-Krecs- 

marik, Senger, Pirityi-Buza, Paksy, Páli, 
Kohout, Szebehelyi.

RME: Dusek-Acs, Solymosi Sáfrány, 
Posejpal, Molnár I.-Molnár II. Szloven- 
csák, Ofcsárik, Járosi, Simon.

A választás az SzNFC-nek kedvez, 
mert a RME kezd nap és szél ellen. 
Fütty után azonnal Szebehelyi fut le, 
de zavarják, igy a labdát csak a kapu 
mögé tudja rúgni. Az 5. percben Senger 
küld nagy lövést 45 méterről. A 9. perc
ben komoly RME akció, Simon lövését 
Déri csak kornerra tudja menteni, de 
már a 10. percben megint Szentlőrinc 
csatársora remekel, aminek Páli gólja 
az eredménye. 1:0. Alig kezdenek, két 
perc múlva már Búza sodor egy gólt a 
RME hálójába. 2:0. A 16. percben Simon 
lefut, bead Ofcsáriknak, aki a mérkőzés 
legnagyobb gólhelyzetét kihagyva, egy 
méterről a kapu mellé lő. Egy szent
lőrinci korner, amiből megint csak Búza 
eredményes. Szentlőrinc továbbra is tá
mad. A 30. percben egy középről kapott 
szép labdát Búza góllá értékesít. 4:0. 
Az első félidő utolsó gólját Paksy szerzi 
meg.

A második félidőnek egy kicsit már 
más színe van, mert most már a RME 
is többet támad, sőt az 5. percben 
majdnem eredménnyel, Molnár nagy lö
vését Déri csak kiütni tudja, majd me
gint Molnár próbál egy szép lövést le
adni, de ez már kapu fölé megy. Me
zőnyjáték után megint Szentlőrincz tá
mad, a 17. percben Szebehelyi fut le a 
balszélen és lövi az utolsó gólt. 6:0. A 
22. percben a biró 11-est Ítél Szentlő
rinc ellen, Szlovencsák áll a labdának, 
a kapusba rúgja, az kiejti, de Szloven
csák már másodszor a kapu fölé rúgja 
a labdát. A RME támad, de komoly 
munka megint csak a RME kapunál 
akad, azonban a szentlőrincieken már 
látni, hogy nem nagyon törekednek a 
gólokra.

A szentlőrincieknél az említettek, mig 
a RME-nél Molnár volt jó.

SzNFC-RPS 4:2 (2:0). Biró: Koronczi.
A szentlőrir.ciek — a kapus kivéte

lével, akit Sólyommal cseréltek ki — 
az előző napi felállításban, a RPS pe
dig a következőképpen állott föl :

Andrásik - Altmann, Markos- Ofcsárik, 
Kccsis, Ács-Szmrekács, Szirák, Páricska, 
Kovács, Témák.

Itt már a RPS szerencsésebb, mert 
Szentlőrinc kezd nap és szél eilen. 
Mezőnyjáték után indul tneg az első 
RPS akció, Szmrekács Sziráknak ad, aki 
kapu mellé lő. Szépen támad a RPS, 
de a csatároknak pechük van a lövé
sekben. A 15. percben Markos 40 mé
teres szabadrúgását Sólyom csak kor- 
nerre tudja menteni. Változatos játék 
alakul ki, majd megint RPS támad és 
megint Szirák lő kapu fölé. Az első gól 
a 35. percben esik, amikor Paksy a ki
futó Andrásik mellett hálóba lövi a lab
dát. 1:0. Szentlőrinci támadások után a 
38. percben Paksy védelmi hibából meg
szerzi a második gólt. 2 :0.

Szünet után az első akció a Szent- 
lőrincé, de két perc muiva már Páricska 
foglalkoztatja Sóiyomot, aki egy erős 
lövését kiejti, Páricska a helyén van és 
megszerzi a RPS első gólját. 2 :1. Gól 
után egy erős szentlőrinci támadás, ami
nek eredménye: Páli szép gólja. 3:1. A 
RPS megint támad, Páricska lövése két
szer is komoly munkát ad Sólyomnak. 
A 14. peicben kiáltó 11-es a szentlő- 
rici kapu előtt, de a biró sipja nem 
akar megszólalni. A 20. percben Kovács 
küld egy nagy lövést a kapura, Sólyom 
a labdát kiejti, a most is jól helyezkedő 
Páricska pedig a hálóba lövi a labdát. 
3:2. A 30. percben a biró 11-est Ítél a 
RPS eilen, amit Reisner értékesít. 4:2. 
Mezőnyjáték egy pár akcióval. Az utolsó 
percek az SzNFC-é.

Jók voltak : az SzNFC-nél Reisner 
bekk és Senger centerhalf, a RPS-ban 
Ács, Páricska és Szirák.

Vasárnap a tavaszi bajnoki mérkőzé
sek egyik legérdekesebbike folyik le a 
városkert melletti sporttelepen, a RPS 
és RME között. A mérkőzés kezdete 
4 órakor. Ezt megelőzőleg az Ib. csa
patok játszanak II. oszt. bajnoki mér
kőzést.

Reméljük és hisszük, hogy játékosaink 
és sportembereink értékelni tudják az

oly nehezen visszahódított publikum 
rokonszenvét és fair keretek között, min
den incidenstől és rendzavarástól mén 
tesen fogják igyekezni lebonyolítani a 
minden előjel szerint szépnek és érdekes
nek Ígérkező helyi derbyt. ■—bs—

A szerkesztésért és kiadásért felelős :
Rábeíy Károly laptulajdonos.

F ig y e le m .
Megérkeztek a tavaszi újdonságok.

Ö ltönyök
m ár 3 5 0  koron átó l feljebb.

HANK ANDOR
uriszabó, Rimaszombat Szijjártó-u. 75. sz. 
Ugyanott egy fiú tanulónak felvétetik.

Czipöt mérték után
8 9  K c-tó l

Javítunk bőr, gumi, hó és sár 
cipőket olcsón, jól és gyorsan

Nagy Miklós
Rimaszombat Tompa-utcza 29. szám.

A virágkedvelő közönség
szives figyelmébe.

A n. közönség szives tudomására hozzuk, hogy 
kertészetünkben a mai igényeknek megfelelő nö
vényekkel tudunk a n. közönségnek szolgálni : 
u. m 1 és 2 éves alacsony és magas törzsű, futó 
és babarózsák, a legújabb fajok is. Továbbá vi- 
rágágyi, ablak és erkély díszítéshez való növé
nyek, sokféle virágplánták, virítós cserepes nö
vények nagy választékban és legolcsóbb áron 
beszerezhetők :

PÁNEK J. és FIA
kertészeiében, Rimaszombat, Malom-utca.

Kiadó
f. évi május 1 -töl Rimaszombatban, a 
Főtéren két szoba és külön még egy 
szoba fürdőhasználattal, teljes ellá
tással. — Irodahelységül is nagyon 
megfelelőek és alkalmasak.

Cim: e lap kiadóhivatalban.

Azonnal kiadó

Kútfúrás.
Mindenki fúrhat kutat 24 óra alatt, uj 

rendszerű kútfúróval
Hlozek J. Rimaszombat. Telefoo 78.
Vízvezeték, csatornázás, központi fűtés, 
melegviz ellátó berendezések. Autó, mo

tor javítások. — Kérjen árajánlatot. 
I I I IH I I IM I  I  I H I B f l H H I I I I I I i B I H I — l l  I  I  Bili

FOTO -  c ikkek , | 
football labdák, |

tennisz rakettek |
1 W  o l c s ó  á r b a n  |

a Bokor-drogériában. I
50°o-os

át csökkentéssel készitem a legfinomabb férfi és 
női cipőket mérték után az itt feltüntetett áron : 

Férfi chevró félcipő . Ke. 120'—
Férfi box félcipő. . . Kő. !00 —
Női chevró félcipő . . Ké. 110 -  
Női box félcipő . . . Ké. 90'— 

Javítások.
Férfi talpaiás és sarok Ké. 14 —
Férfi sarok...................Ké. 4 —
Férfi cipő gumizás . . Ké. 4'—
Női talpaiás és sarok . Ké. 10 —
Női s a r o k ...................Ké. 2 —
Női cipő gumizás . . Ké. 3 — 
Kifogástalan pontos kiszolgálás!

A nagyérdemű közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok mély tisztelettel :

HORVÁT LAJOS 
cipészmester Masaryk-tér 22

Autó-Taxii
v á l l a l a to m a t  ú jból  ü z e m b e  helyez
tem.  A m id ő n  e r rő l  a t. közönsége t  
t i szelet tel é r tes í tem,  k é r e m  szives 
p á r t fo g á su k a t ,

R i m a s z o m b a t ,  1933.  ápri l is  12. 
T e l j e s  tisztelet te l:  

P IT T A  RU DO LF.

AUTÓ-, motorkerékpár-, traktor 
S £  és benzinmotorjának ^

4 szobás lakás fürdőszobával Vasut-u.
1. szám alatt.

Ugyanott egy üzlethelyiség is kiadó.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy Rimaszombatban önálló
sítottam magamat és minden

szobafestő és mázold
munkát jutányos áron vállalok. Igyekez
tem a legmodernebb mintákat beszerezni, 
hogy mindenkinek az igényét kielégít
hessem.

Főtörekvésem iesz becsületes munka 
teljesítés jutányos ár mellett.

A n. é. közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok teljes tisztelettel :

Ifj. CZÓKOLY GYULA
szobafestő és mázoló mester 

Szijjártó-utca 18. s.

g e n e r á l-j  a v i t  á s  á t .  
h e n g e r cs iszo lá st stb.

S E R E S  és DUDA-nál
(Central-Garage Tornaija).

a TATRA automobil-gyár h i v a t a l o s  
javítóműhelyében eszközölje 1 

Alkatrészek : gyári áron.
Precíz munka : jutányos áron. 

Külön épület- és géplakatos osztály 1 
0  Artézia mély kútfúrás. —  Vízvezeték berendezések. 0  

Kérjen árajánlatot.

Építkezési telek
e iad ó  k i tűnő  fekvésse l ,  közel a 
v a s ú t á l l o m á s h o z .  —  B ő v e b b e t :  Ri
maszombat, Losonczi-utcza 23. 

sz. alatt. (B en t  az  u d v a r b a n . )

ZAWADZKY EDE temetkezési vállalata
R im a szo m b a t G öm öri-u tca  2 é .  sz.

A le g r é g ib b  és  l e g i s m e r t e b b  t e m e tk e zés i  vál la la t  G ö m ö r v á r -  
m e g y é b e n ,  hol  állandó nagy raktárt tart egyszerű és díszes

fa- és érczkoporsókban,
t o v á b b á : szemfedők, halotti lepedők, sirkoszorúk és min
denféle szinti koszortiszalagok nagy választékban.

A ján lk o z ik  e g y s z e r ű  é s  disz-  
t e m e t é s  r e n d e z é s é r e  ú g y  hely
b en  mint  v id é k e n .

H a lo t t ak  e x h u m á l á s á t  és 
h u l l a s z á l l i t á s t ,  v a lam in t  a 
temetésekkel járó összes 

teendőket a l e g s z o l id a b b  fe l té te lek  mellet t  vál lal.

Rimaszombat, 1933. Nyomatott R á b e ly  K áro ly  könyvnyomdájában. (Masarykrtér 9, szám.)


