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Halottak ünnepe.
Mindszentek ünnepének estéjén 

világosság ragyog a temetőben. A 
föivirágozott, földiszitett sírokat 
gyertyafény sugározza be.

Azokra gondol ilyenkor ősszel, a 
természet nyári pompájának elmú
lása idején az emberi kegyelet, 
akiket isteni hivó szózat kiszólitott 
az élők sorából, akik örökre bú
csút mondottak e földi életnek és 
átköltöztek ismeretlen létbe, ahol 
többé nem láthatjuk őket. Oda már 
csak hitünk átderengő szövétneke 
kisérheti őket rezgő fényével és 
szivünk kegyeletes szeretete gyújt
hat utánuk gyertyákat; az rakja 
tele a szürke sirgöröngyöket vi- 
rággal.

Így mutatjuk ki, hogy emléke
zünk átköltözött kedveseinkre és 
most is egységben akarunk velük 
élni. Most, amikor már csak ke
gyeletes emlékeink szállhatnak utá
nuk a gondolat szárnyain és imád
ságunk fohásza repülhet oda a nagy 
isten trónja elé, akinek végzése 
számadásra hiv minden élő embert, 
aki itt töltötte életidejét a föld vál
tozatos öröme és bánata, napsuga
ras ragyogása és őlomszinü felhők 
szürkesége közt. Aki csak itt járt
kelt zöld rétek himesvirágu meze
in, vagy poros, sáros göröngyök 

között turkálva, vagy a sziklák, 
bércek tetején kereste biborszinü 
sajnal tiszta, üde levegőjét.

Most mindezt el kell hagyniok. 
Egy intésre, a végzet hivó szavára 
utolsót dobbant a szív, kialudt a 
zeniek világa, megkövült az arc s 
: előbb mozgott, élt, mosolygott, 

szeretett: az tehetetlen, mozdulat
ul, élettelen, — szóval halott lett. j 

Nem tudunk ezen változtatni s 
zon az ismeretlen, sötét kapun 
űnden élő átvándorol a rejtelmes, 
cjtelmes, ismeretlen világba, ahon- 
an csak a hit fénye és lelkünk 
melkedő érzései szereznek néha 

sejtelmes ismereteket, de biztos tu
dásuk arról csak maguknak az át- 
költözötteknek lehet.

Gondolkodó lelkünk élete méltán 
‘obbet sejt a síron túl enyésző tes
teknél, korhadó csontoknál. Az ősi 
világ egyszerű vadembere is hitte 
és ma is meg van győződve arról, 
hogy egy másik, innen láthatatlan 
világban élnek az eltávozott halan
dók. A kultúra népei pedig mindig 
tisztelettel környezték halottaikat. 
Nem sajnálták őket kiválasztott 
helyekre dísszel eltemetni. Sokan, 
mint az egyiptomiak bebalzsamoz
ták azok testeit, hogy a rothadás, 
enyészet ellen megóvják őket és 
épen juttassák őket a felettünk ural
kodó isteni igazság itélőszéke elé.

Barbárabb korban néha eléget
ték a holtak testeit, hogy gyorsab

ban juttassák át az enyészeten őket.
A hivők milliói nem akarnak 

beavatkozni emberi kézzel a holtak 
enyészetébe és szívesebben rábíz
zák azokat az anyaföldre, ahol a 
sirok mélyén elvégzi a gondvise
lés munkáját az idő.

De a sírokat díszítik, lombokkal, 
virággal fedik be és gyertyák sze
líd fényénél küldenek értük csen
des, szerető fohászt. Azt szeretnék 
tudni az elhunyt kedves lélekről: 
Halhatatlan lélek, itt csak a teste 
enyészik. Ő maga élt az Isten sze
retjében néhány esztendeig s most 
él ott túl az égnek békés fényében.

Minden hivő azt érzi itt, amit a 
nagy költő Berzsenyi olyan szépen 
énekelt Istenről.

„Bizton tekintem mély sírom éjjelét, 
Zordon, de óh nem lehet az gonosz, 
Mert a Te munkád !
S ott is elszórt csontjaimat 
Kezeid takarják !“ (Váth.)

Bismarcktól Hitlerig.
Hitlerek uj Németországát harmadik 

német birodalom néven szokták emle
getni. Az első német birodalom a Ho- 
henzollern császárság volt, amely a po
rosz-francia háború véres zivatarában 
született meg 1871-ben. A második bi
rodalom 1918 bán támadt fel a veresé
get és összeomlást követő zűrzavarból. 
A harmadik német birodalom a mostani. 
Amint látjuk, alig pergett le egy ember
öltő és a német birodalom politikai és 
társadalmi fejlődésének már hamadik 
alakulatába lépett. A történetfilozófus 
ennek a sajátságos jelenségnek valószí
nűleg ezt a magyarázatát adja : Német
ország nem hosszantartó, szerves törté
nelmi fejlődésnek az eredménye; az 
első birodalom háborúból kelt életre, a 
második a világháborút követő össze
omlásból, a harmadik egy rettentő tár
sadalmi és gazdasági fejetlenségből.

Számos tapasztalatunk mutatja, hogy 
a népek jelenét múltjuk dönti el. A 
jelennek a múlt adja meg a magyará
zatát s a kettőt ugyanúgy nem választ
hatjuk el egymástól, mint ahogy nem 
választhatjuk el az élőfát a gyökerétől, 
melyek táplálják. A nyugateurópai két 
nagy nemzetnek, angolnak és a fran
ciának fejlődése lassú, folyamatos, a 
mai Németország azonban legujabb- 
kori képződmény. A mai birodalomnak 
alig van köze a középkori félelmetes 
császársághoz, a Barbarossák birodal
mához. A kereszténység egykori kardját 
széjjelszaggatták az idők és a mai Né
metországot a nemzeti eszme és a sza- 
badelvüség teremtette meg a XIX. szá
zadban ugyanúgy, mint az egységes 
Olaszországot.

Az újdonsült német császárságon va
lóban meglátszott, hogy nem szerves 
alakulat, hanem „vérrel és vassal" te
remtették meg. A birodalom nem volt 
alkotmányos ország a szónak mai értel
mében, hanem sajátságos torz keveréke 
volt a középkori eredetű, uralkodói kor
látlan hatalomnak és az újkori demok
ratikus elveknek. A birodalom kapott 
parlamentet és népképviseletet, de nem 
volt felelős kormánya, a császár szava 
döntött minden fontos bel- és külpoli
tikai kérdésben. I. Vilmos és Bismarck 
német birodalmát igy jellemezhetnénk :

politikai élete középkori hagyományok
kal volt átszőve, társadalmi, gazdasági 
és kulturális élete azonban a leghala
dóbb szellemű volt a világ összes népei 
között. Ebben a különös félautokratikus 
rendszerben, amellyel Bismarck boldogí
totta népét 1871. után, a német faj, 
ugylátszik, nagyszerűen ki tudta fejlesz
teni összes képességeit. Főiskolái minta
szerűek voltak, tudományos élete nagy 
lépésekkel fejlődött, népjóléti és egyéb 
intézményei az összes népeknek min
tául szolgáltak, a népmüveltség a leg
magasabb színvonalat érte el. Mindezzel 
a haladással párhuzamos volt a népes
ségnek és a gazdasági életnek hatalmas 
arányú fejlődése.

Franciaország leveretése után a né
met birodalom lett Európa vezető ha 
talmassága s az európai poiitikát ezen
túl innét irányították. Németország át
vette azt a szerepet, melyet Franciaor
szág játszott a XIV. Lajos, I. Napóleon 
és 111. Napóleon uralkodása alatt. Csak
hogy ez a szerep lehet valamely nem
zeti államra dicsőséges, kielégheti a 
nemzeti hiúságot, de mindig veszedel
mekkel jár. 1878-ban a berlini kongresz- 
szus idején a birodalom hatalmának, 
dicsőségének tetőpontján állott; a Rad- 
zivil-palotában lejátszódott nagy nem
zetközi esemény külsőségei a Barba- 
rossa-császárok nagy napjait idézték fel 
a németek képzeletében. A visszahatás 
nem is maradt el. Az irigyelt és rette
gett Németország ellen először Francia- 
ország és Oroszország fogott össze 
1891-ben. 1900 után Franciaország és 
Anglia megkezdték a bekerítés politi
káját. 1904 ben megkötötték az entente 
cordiale néven ismert marokkói egyez
ményt ; 1902-ben Angolország először 
Japánnal, 1907-ben pedig Oroszország
gal lépett szerződéses viszonyba. Meg
alakult a hármas antant, amelyet a fran
cia és az orosz diplomácia 1914 ig ha
talmas koalícióvá kovácsolt össze.

Az első német birodalom a külpoli
tikában nem volt szerencsés. Bismarck 
elbocsátása óta a külpolitika irányítá
sában egyetlen nagy gondolat sem me
rült fel ; a vaskancellár kétbalkezes 
utódai tehetetleneknek bizonyultak VII. 
Edward angol király és a remekül dol
gozó francia és orosz diplomácia beke
rítő politikája ellen. „A gondolkodók és 
a költők népe" a politikában és főleg 
a külpolitikában Bismarck lemondása óta 
nem árult el különösebb tehetséget. 
Székében hangoztatják, hogy a német 
nép nem jó politikus s ez az állítás 
nem túlzott. Kornis Gyula, a kitűnő fi
lozófus, következőképpen határozza meg 
a német nép politikai jellemét: „A né
met politikai léleknek alapjelleme az 
intellektualizmus. Ez más természetű, 
mint a francia racionalizmus. A francia 
a mozgékony, a gyorsan és eredeti mó
don gondolkodó észnek, a mindenfajta 
ismeretet, idegen kulturjavakat magába 
olvasztó univerzálizmus szellemének 
képviselője. Az előbbi a gondolkozás 
formájára, az utóbbi a gondolkodás mi
nél több anyagára veti a súlyt. A né
met elme tulíanultságban szeived: a 
sok papiros, tudás, alaposság agyon- 
nyomja benne az eredeti kezdeményező 
erőt, sokszor megbénítja a friss látást, 
a dolgokkal szemben való közvetlen 
cselekvő állásfoglalást. A németek mind
ehhez túlságosan módszeresek, sokat 
elméletieskedve és elveskedve fognak 
hozzá. A politikát is .tudománynak, iga
zolt ismeretek, elvek rendszerének és 
nem művészetnek nézik."

A második — a weimári Németor
szág — tisztára forradalmi alakulat

volt és alapjául szolgált a doktrinér- 
szellemü weimari alkotmány, melyet 
német politikus tudósok gyártottak. A 
fél-autokratikus német császárságot egy 
szélsőségesen demokratikus német köz
társaság követte, minden átmenet nélkül. 
A junker-kaszt, mely a császárság alatt 
mindvégig uralmon volt, megbukott és 
a német politikai életnek az addig el
lenzékben levő szociáldemokraták adtak 
szint és jellemet. A weimari Németor
szágnak le keilett vonnia a vesztett há
ború következményeit. Hatalmi politikát 
nem folytathatott, egyetlen ut és mód 
volt a lehetséges alkudozásokkal, takti
kázásokkal, békés megegyezéssel köny- 
nyiteni a birodalom terhein és újat nem 
huzni a győztes és hatalmas Francia- 
országgal.

A weimari Németország legnagyobb 
szelleme Síresemann külügyminiszter 
volt. Már egyéni természete és jeileme 
arra rendelték őt, hogy a békepolitiká
nak a képviselője legyen. Lassú, igen 
megfontolt ember volt, igazi reálpoliti
kus, aki csak azt nézte, hogy békés 
alkudozásokkal milyen pillanatnyi elő
nyöket érhet el. A weimari Németor
szág, amely lemondott a kardesörtetés 
politikájáról, mert tudta, hogy az idő
szerűtlen és veszedelmes, nagy ered
ményeket ért el. Megszűnt a Ruhr-meg- 
szállás, lassankint lealkudtak az óriás 
összegű jóvátételt, ami a békeszerződés 
revízióját jelenti. A külföld, főleg An
glia és Amerika a weimari Németor
szág iránt sok jóakaratot mutattak, de 
jóindulatot tanúsított iránta Franciaor
szág is. Ha a weimari Németország ki
tart és nem engedi felülkerekedni a 
jobboldali szélsőséget, talán sor kerül 
még idővel a német határok békés re
víziójára is. A weimari pártok azonban 
lassankint elernyedtek, a szociáldemok
raták, a centrum és a demokratikus 
pártok elvesztették befolyásukat a tö
megek felett és 1930. óta rohamosan 
erősödött Hitlernek sokkal jobban meg
szervezett és főleg több erőt mutató 
pártja.

Ezek röviden a harmadik Németor
szág előzményei. Harmadik Németor
szág a weimariak teljes tagadása. Ta
gadja elsősorban a demokráciát, amely
nek, úgy látszik, nem volt meg a nép- 
lálekben az erős gyökere; tagadja a 
parlamentárizmust, a szabadvélepény- 
nyilvánitást, a gyülekezési szabadságot.

B.A.

Az összejövetelek
tűzoltói és rendőrségi dijait a 

községek tartoznak viselni.
A legfelsőbb bíróság nemrégiben 

egy régóta húzódó és általános ér
deklődésre igényt tartó pórt dön
tött el, amikor kimondta, hogy a 
színházi, mozi, műkedvelői előadá
soknál, táncmulatságok- alkalmával, 
szóval általában minden összejö
vetelnél, melyet zárt helyisében tar
tanak, a tűzoltók és rendőrök diját 
nem az illető vállalkozó, vagy ren
dező egyesület, illetve egyén, hanem 
a község tartozik fizetni.

Az indokolás szerint a község 
erre hivatott szerveinek kötelessége 
minden olyan eshetőséget, amely 
a köz javát és a lakosságot ve
szélyeztethetné, elhárítani. — Ilyen 
szerve a tűzoltóság és a rendőrség is.
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A község feladata elhárítani min
den olyan lehetőséget, amely tüzet 
okozhatna és ha mégis keletkezne, 
gondoskodnia kell arról, hogy azt 
mielőbb elfojtsák. Hasonló kötele
zettséget rónak a községre az or
szágos törvények, az u. n. tűzrendé
szed előírások is. A községek vég
eredményben felelősek mindama 
károkért, amelyek elkerülhetők let
tek volna s ebbeli kötelezettségét 
nem mulasztotta volna el teljesíteni. 
A községi szabályrendelet inti a 
képviselőtestületet és figyelmezteti 
a községet terhelő költségek meg
térítésére, amelynek a közbiztonsági 
szervek hiányos működéséből fa
kadhatnak. Viszont nincsen olyan 
törvény, amely ilyen kötelezettség 
teljesítését a rendezőktől kívánná.

Végül a tűzoltó őrszemek nincse
nek a vállalkozó vagy rendező ér
dekében a helyükön, hanem a köz 
érdekében, hogy őrködjenek a la
kosság élet és vagyonbiztonsága fe
lett. Tehát a köz érdekében vég
zik szolgálatukat és ha a község kö
telessége, hogy óvó intézkedéseket 
foganatosítson a tűzveszély ellen, 
akkor csak következetes gondolat- 
menet, hogy a tűzoltó dijat, amelyet 
most a rendezőn, vagy a vállkozón 
hajtanak be, a község fizeti.

Amely könnyítés a legfelsőbb bí
róság ezen döntése a külömböző 
kulturális, vigalmi vagy jótékonycélu 
rendezések szempontjából, ugyan
oly mértékben jelent a községnek a 
mai gazdasági viszonyok közepette 
amúgy is súlyos helyzetében egy 
számottevő bevételi forrással keve
sebbet, ami már a következő, 
1934.-ik évi költségvetési előirány
zatra is kihat.

A legszebb angol nő
e lá ru lja  a szép ség  t itk á t .

A koplalás: őrültség.
Végre egy józan női hang a szépség- 

ápolás terén !
Olyan valaki mondta meg a vélemé

nyét, akinek hinni kell. Az illetőt Fran- 
ces Daynek hívják, London neves s ta
lán legszebb színésznője, aki világtekin
tély a szépség terén.

Frances Day, a „szőke csoda" hab- 
szerü, szinte átlátszó bőrével, hajlékony, 
de nem törékeny karcsú, nem fogyasz
tott alakjával élő példája a modern 
sportszépségnek.

— Ha egy mai nő — mondotta — szó 
szerint vesz minden tanácsot, amit a 
teoretikusoktól kap, akkor aligha lesz 
ideje mással foglalkozni, mint önmagá
val. Jelszavak serege üldözi és alig tudja 
megőrizni józan eszét, hogy valóban 
szép lehesen.

— A szépség alapja — egészség ! Az 
egyszerű és legfontosabb tanács a nő 
számára tehát: egészségét megőrizni!

Az egészség törvénye pedig nem 
mondhatja, hogy éhezzünk, állandó izga 
lomban és gyötrelemben éljünk.

— Kezdjük csak a reggeli tornagya
korlattal. Ezeket általánosságban nem 
lehet előírni. Az egyik nőnek ez a gya
korlat való, a másiknak — éppen az 
ellenkezője. Hogy mi kell neki, azt min
denki maga érzi a legjobban. A torná
nak nem szabad — kimerítőnek lennie 
s fáradtsággal befejeződni. Ez az öröm 
és a frisseség gyakorlata. Nincs szük
ség a különböző testmozgások százaira, 
csupán annyi hajlásra és lendületre, a 
mennyit a test maga megkíván. Ezután 
következik a reggeli, helyesebben a 
napi diéta első problémája. Itt mostaná
ban beledobtak egy szót a szegény nő 
életébe, amely megkeseríti az életét. 
Ezt, hogy — v i t a mi n !  Ma már min
den nő arról beszél, hogy szabad-e ezt, 
vagy azt, ennyi vagy annyi, ilyen vagy 
olyan vitamint ennie ! A sok rendsza
bály eredménye azután az éhezés. Sze
rintem ez a legnagyobb őrültség.

— Ez a szó, hogy: diéta, nem jelent 
éhhalált. Nem tanácsos nekiindulni a

napi foglalkozásnak, pénzkeresetnek tel
jesen üres gyomorral. Amikor reggel 
felkel az ember, a szervezet megnyugo
dott, friss, tehát a gyomor is friss és — 
üres. Ami annyit jelent, hogy táplálékot 
kiván. Mi legyen a reggeli étlapja? Ter
mészetesen gyümölcs, ám nem szabad 
megvetni a halat, tojást sem. Elődeink 
dús angol reggelije : a legészszerübb 
és leghelyesebb táplálkozás volt.

— Amikor a soványító őrület a tető
fokára hágott — nem is olyan nagyon 
régen — az volt a jelszó, hogy mást ne 
is együnk, csak salátát, némi gyümölcsöt, 
esetleg spenótot. Ennél rosszabbat soha 
nem tanácsolhattak volna nőnek.

— A gyümölcs és főzelékféle igen 
magas percentben szénhidrátot tartal
maz. A túl sok szénhidrát állandó irri- 
tációt okoz, aminek első következménye 
a modern nő legnagyobb réme : a ki
ütéses bőr !

— Az én receptem: egyen a nő salá
tát, gyümölcsöt és főzelékfélét, de ne 
vesse meg a húst, halat és a tojást sem.

— Szabad kávét és teát is innunk, 
csak nem túl sokat. A hideg vizet, mint 
italt, mindenek fölé kell helyeznünk.

— Ami pedig a testgyakorlatokat il
leti, itt van: a tenisz és az úszás.

— De mégis legjobb a séta! A nő tán
coljon is, ez kitűnő testgyakorlat és al
kalmas arra, hogy kecsességet tanúljon, 
de ne táncoljon sokat éjfél után!

— Végűi — szerintem — a legfonto- 
tosabb szépségtanács: korán feküdjünk 
le és legalább nyolc órát aludjunk !

A szépség: helyes és józan arány az 
egész életben. I. M.

Lia két papája.
Fischer—Seres—Kassai operettjének 

bemutatója.
Múlt héten mutatta be Iván Sándortár- 

sulata, a Fischer—Seres—Kassai ope- 
rettujdonságot Kassán.

Sok virág taps, indították hóditó útjára 
a „Lia két papája" operettet.

A mese maga is érdekes. Hajókataszt
rófa alkalmával talált gyermeket egy 
artista magához vesz, fölnevel és táncos
nővé képez ki. A sors úgy dönt, hogy 
megkerül az apa. Természetesen Jim 
artista, a nevelő-apa is jogot formál a 
leányra és visszaköveteli nevelt lányát. 
Lia melyik apját szeresse vájjon jobban, 
melyiknél maradjon? Nehéz volna a vá
lasztása, ha nem találna Viktor festőben 
a mesebeli hercegre, akivel a házasság 
révébe evezhet. A gordiusi csomó így 
megoldást nyert, mert egyik apa szivét 
sem szomorította el.

Ez a magva a darabnak, amelyből 
szépen terebélyesedő fa bontakozik. Se
res Gyula kitűnő színpadi érzékére 
vall, hogy a cselekmény ügyes fölépí
tése folytán a darab második, sőt har 
madik felvonásában sem esik, nem la
posodik el, hanem mindvégig megfogja 
az érdeklődést.

Mialatt pereg a mese, a legendás mil- 
jőt csodásán aláfesti a fantáziadús mu 
zsika. Fischer Károly karnagy muzsi- 
kális szivének egész benső érzésvilágát 
szólaltatja meg a hangok melódiáiban. 
Érzés és gondolat adj tk zenei anyaga 
tartalmát, mit a külvilág impressziói 
keltenek életre s amelyhez intuíció és 
ritmus adják a melódiát. Ez a melódia, 
ha szomorkodó, elandalit, ha örömös, 
felvidít. A hangulatkeltés eme sejtelmes 
melódiáit véljük fellelni Fischer muzsi
kájában. Zeneköltészete ott fakad mé
lyen érezni tudó szive forrásában, mely
nek misztikusan csörgedező hangja kel
lemesen cirógatja lelkünket. Benne van 
a muzsikában élő, érző ember minden 
vágya, reménye, sóhaja, öröme, fájdalma. 
Az uj zenei irányzat hívei számára is 
pattogó ritmusú modern zenét kompo
nált. A karnagy-zeneszerző tehát min
denki Ízlését és igényét óhajtja kielégí
teni, mikora régi zene híveinek komoly 
zenét, a fiatalság számára pedig pattogó 
ritmusú jazzt költött.

A muzsikával legtökéletesebb össz
hangban csengenek Kassai Zoltán, a 
Kassai Újság kitűnő tollú zsurnalisztá
jának versei.

Úgy Iván igazgató áldozatkészsége, 
mint a rendezés és az előadás kifogás
talan voltát ismerve, — a beérkezett tudó
sításokból — előre is örvendünk, hogy 
rövidesen mi is érdemben foglalkozha
tunk a darabbal.

Kis irka-firka.
Érdekes bírói ítéletet

hozott a belgrádi bíróság s bár Belgrád 
messze van, a szereplő személyeket is
merni nincs is szerencsénk : jegyezzük 
fel ezt a történetet, mint a birói Ítél
kezés egyik pompás esetét. Hasonló ez 
az eset holmi józanfejü amerikai birő 
ítélkezésére.

Egy belgrádi mulatóhelyen megjelent 
egy varsói kereskedő s összetört vélet
lenül egy feketekávéscsészét. A helyi
ség tulajdonosa a csészéért négyezer 
dinárt követelt. Négyezer dinár nem egy 
egyszerű mokkás csészéért, hanem egy 
sévresi porcellánért is tisztességes ösz- 
szeg; a mulató kereskedő hirtelen ki
józanodott s fázni kezdett a fizetéstől. 
Azt is hihette, hogy a lokáltulajdonGS 
csak tréfál, de a balkáni ember kapzsi
ságát hivatása igen kifejlesztette s ra
gaszkodott a négyezerhez. Különös volt 
az érvelése. Azt mondta, hogy a négy
ezer dinár még nem is fedezi valódi 
kárát, mert az eltört csésze egy tizen
kettes készlethez tartozik s a készlet 
most elvesztette értékét. A porcellánt 
egy koppenhágai gyár készitette, a gyár 
megszűnt s ha a készletet újra csinál
nák, ötezer dinár volna az ára... A 
varsói vendéget kiverte a verejték. A 
lokáltulajdonos végre megszánta s köny- 
nyedén arra akarta rávenni, hogy ve
gyen neki a vendég egy teljes készle
tet Belgrádban, vagy akár Becsben is 
és ezzel a nehéz ügy el lesz intézve. 
A varsói kereskedő egy ideig töpren
gett. Aztán kijelentette, hogy nem fizet 
semmit, pörölje be őt a tulajdonos. — 
Elvégre egy lokáltulajdonosnak szá
molnia kell azzal, hogy a készletből 
néhány edény összetörik, — ne tartson 
olyan drága holmit.

Egyszóval elmentek a bírósághoz. A 
A lokáltulajdonos erélyesen védte a 
maga igazát. Azt mondta szünetlen, 
hogy csak a készletnek van teljes ér
téke, az egyes darabok teljesen érték
telenek. A biró a varsói kereskedőt meg 
sem hallgatta, hanem azonnal kihirdette 
az ítéletet. Szólt pedig az Ítélet úgy, 
hogy mivel a készlet egyes darabjainak 
nincs értékük, a varsói kereskedőnek 
nem kell fizetni semmit, hiszen egy 
darabot tört el, amely, mint olyan, ér
téktelen. Most már a kapzsi tulajdono
son volt az álmélkodás sora. Persze, 
felebbezett. A varsói pedig hazament 
nyugodtan, de otthon még nagyobb pör 
várta: a felesége. Erről azonban már 
nem szól a krónika...

Lady egy napig. . .
Ez is amerikai találmány, mint a többi 

mozigiccs, a szépségkirálynö választás 
meg a rekordülés a jégtömbön... Illú
ziót, hamis fényt adni, tündérkirálynővé 
avatni egy napra a gépirókisasszonyt, 
herceggé tenni 24 órára a c pészinast, 
hogy aztán a fejedelmi ajándék élvezője 
a huszonnégy pompás óra leteltével is
mét visszahulljon a mindennapba s a 
keserűségek tengerébe. Kétes értékű 
megajándékozások ezek, mesélő ked
vünknek és romantikus hajlandóságunk
nak kiélése másnak rovására. Nem ad 
teljes megoldást sohasem, csupán fé
nyét villogtatja fel a boldog ígéretek
nek...

Arról az amerikai leányról beszélünk, 
akit egy mozitársaság megajándékoz a 
a kultúra, jobban mondva a civilizáció 
minden mai vívmányával, egy napig 
tartóan.

Amerikában most megy a „Lady fór 
a day“ cimü film (Urhölgy egy napig) 
s a mozgóképszínház a film címének 
megfelelőleg mindennap kisorsol a né
zők közül egy szegény lányt, aki egy 
napig úgy élhet Newyorkban, mint egy 
igazi, gazdag hölgy. Gyönyörű lakosz
tályban lakhat, egy napra autót kap, 
ruhát, kalapokat, sőt előkelő hölgyekből 
és urakból társaságot is... Mindent, ami 
egy felületesen élő s gondolkodó nőnek 
vágya lehet...

Az első napon egy szövőgyári mun
káslányt sorsoltak ki. A szegény lány 
nagyon szép s amint a hir mondja, még 
le sem telt a 24 óra, máris eljegyezte 
egy gazdag kaliforniai földbirtokos.

Különleges életnek felszínes szerelem 
felel meg : vagy a vőlegény is csak egy 
napra szól s a mozinak ez egy uj rek- 
lámtrükkje, vagy pedig igaz a történet 
s a fiatalok egymásba szerettek. Ebben 
az esetben pedig az egész házassági

komédiáért nem adunk egy centet sem, 
hiszen fellobbanó szalmalángnál többet 
nem ér az egész.

Amerika azonban mulat. Most höl
gyeket sorsol, holnap gentlemaneket jut
tat lakosztályokhoz a romantika és a 
szenzáció kedvéért. Ötletnek nem utólsó, 
csak éppen lelkiismeretlen, mert kinek 
ne hagyna nyomot a lelkében a gazdag
ság pillanatnyi szele s vájjon melyik 
szépségkirálynő szokott vissza a főzőka
nálhoz, varrótűhöz, azután, hogy meg
járta Hollyvoodot?...

Igaz, hogy ez még mindig szebb és 
poétikusabb eszme mint kitartó ülés
verseny úszónadrágban, mázsás jégtöm
bön. (sz. v )

Emlékezés.
Hópehely párnák közt 
örömben szenved, 
mosolygós arcán 
halvány lázrózsa 
s valahol valaki 
kínokat érez, 
nappá növekszik 
minden csöpp óra. 
Gondolat gyors szárnyán 
egymást keresve 
két Lélek repül 
halkan, nesztelen 
s összetalálkozva 
csókba borulnak 
a gyertyafényes 
őszi ünnepen.

Hallották, kérem,
hallották a nagy hirt? Hogy miről van 
szó? Ejnye, ejnye, mennyire nem tarta
nak lépést a rohanó Élettel, mely most 
annyi meglepetést szolgáltat számunkra.

Nem kisebb a hir, minthogy a nagy 
gazdasági világválság polipkarjai a 
csodamesés Brittbirodalmat is elérték s 
a sok apró-cseprő, tengödö-bajlódó or
szág után Anglia is leépít.

Le az, kérem, annak rendje és módja 
szerint, mert hát ott sem színűdig tejfel 
az élet s hogy az államkassza mérlege 
valamiképpen meg ne billenjen: szépecs
kén megkezdik a leépítés ma már oly di
vatos műveletét.

Nagy szó ez, kérem, abban az óriási 
birodalomban, ahol soha sem nyugszik 
le a nap, higyjék, el nagy szó.

De milyen praktikus is az ánglius. Az, 
kérem, nem vacakol holmi tisztviselői f i 
zetés és nyugdíj járulék leszállításokkal 
és nem akar mindjárt egy - két vékony 
metszéssel operálni s igy takarékoskodni 
azon, amin nem lehet, hanem amúgy an
golosan oda nyúl, ahová kell: megszün
teti a királyi egérfogó és az ugyan
csak királyi sörkóstoló hivatalt!

Mit nekik királyi egérfogó, királyi sör
kóstoló ! Volt, nincs! Fogja kiki maga az 
egeret s kóstolja kiki maga a sörét, ha 
urambocsá’, még királyi perszóna is le
gyen az !

Én ugyan nem tudom, milyen állam- 
terhet jelentett eddig ez a két magas 
hivatal, de bizonyára olyan nagy meg
takarítással fog járni megszűntetésük, 
hogy Angliát nem fenyegeti többé majd 
államcsőd.

Imponál és tetszik nekem, ez a nagy- 
nagy jelentőségű elhatározás és nyugodt 
vagyok, hogy szegény angolok fejét most 
már nem nyomja a bú. Angliában meg
mentették a hazát! Hej, de szépen is 
megmentették.

Hiába, ez, ilyen az ánglius!
f

Temető ünnepén.
Elmennek tőlünk, kiket szerettünk, 
kikkel földi létünk összetartozott. 
Megszűnik dobogni a s z í v ,  

melyben egykor csak szeretet lakozott. 
Az Élet mögöttük örökre lezárul, 
a szerető ajkak nem nyílnak szóra. 
Búcsúznak s mennek mennek... 
itthagyva minket, ha jön az Óra.
És mi itt maradtunk, nagy bánatunkban 
lassan halódva nézünk utánuk.
Elhagy az öröm, üres az élet, 
örök gyászt hozott ránk bús elmúlásuk.

Divatos kézi
munkák, 

Pamutok nagy 
választékban 
legolcsóbban

KERCSlK-nél.
Loffay T.
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Mis dideregve nézünk, csendben, némán, 
lelki szemünk elé látomások jönnek : 
Túl a földi léten boldog-e a Lélek ? 
Érzi-e hűségét, fájós szeret etet 
ókel visszaváró sok-sok kedvesének ? 
Tudja-e a Lélek, hogy oltárt emelve 
mi a sziveinkben emléküket áldjuk ? 
Tejünk porba hajtva, — imánk megnem

[szűnik.
s szivünkből a remény soha élném tűnik:' 
Találkozunk egykor, egymást viszont- 

______  [látjuk.

Október 28-ikát, a Csehszlovák köz
t á r s a s á g  fennállásának 15 ik évforduló
ját az  idén is a szokott keretben ün
nep ik meg. Október 27-én este 6 órá
ja: a katonaság s a szokol és más 
c s e h s z l o v á k  egyesületek tagjai lampio- 

; menetben a járási hivatal épülete 
eie vonulnak, ahol az erkélyről Wohlauf 
Albert, a esi. egyház papja szlovák és 
Frenyo Lajos gimn. tanár magyar be
sz éd e t  mondanak, este nyolc órakor a 
„ T á t r a "  nagytermében a csehszlovák 
kuituregyesületek tagjaiból alakult mű
k ed v e l ő  társaság „Szvatopluk király" c. 
s z í n d a r a b o t  adja elő. — Október 28-án 
az iskolák, a hivatalok, hatóságok és a 
k a t o n a s á g  ünnepel szokott módon s a 
templomokban istentiszteletet tartanak.

Reformációi emlékünnepély. A re
formátus egyház reformációi emlékün
n e p é l y é t  október hó 31-én délután hat 
órakor tartja, amelyre ezúton is szere
tettel h i v  meg minden érdeklődőt. A 
r e f o r m á t u s  templomban tartandó ünne
pély programmja a következő : 1. Gyü
lekezet i  ének. LXXXIV. zsolt. 1 v. — 2.

- 3. Schubert : Szállj szivünkbe. 
Maian C.: Lelkem ó dicsérjed. Énekli 
Matolcsy Magda és Samu István. Orgo 
nán kiséri Szűcs György ref. kántor. —
4. Ünnepi beszéd. -— 5. Térj magadhoz 
drága S on. Énekli a ref. vegyeskar. — 
6, Baja Mihály: Gályarabok. Szavalja 
Koskó Lenke. — 7. Szügyi J . : Óh ég
nek alkotója. Énekli a vasárnapi iskola 
vegyeskara. Vezényel Szűcs György ref. 
kántor. — 8. Erős várunk... Énekli a 
ref. vegyeskar. — 9. Gyülekezeti ének : 
LXXX1X. zsolt. 1. v. Önkéntes adomá
nyokat a temp'om renoválás céljaira kö
sz; lettel fogad a református egyház ve
zetősége.

A reformáció emlékünnepét a ri
m a s z o m b a t i  evangélikus egyház október 
31-én,  kedden délelőtt, a rendes isten- 
t i sz te le t i  időben háromnegyed tiz órai 
k ez d e t t e l  tartja meg. Az ünnepi isten 
t i sz te le t ié i  kapcsolatban az Ur szent
v a c s o r á j a  is ki fog szolgáltatni. — Az 
Lvang. Leánykor és Lutherkor október 
31 én d. u. 5 órakor az egyház tanács- 

n é b e n ,  a reformáció emlékünnepe 
ikalmából műsoros délutánt rendez, 
m e l y e n  az érdeklődőket szívesen látja. 
Kegyeletünnep. Az evang. templom

november 1-én, szerdán este 6 óra- 
kegyeletünnep lesz, amelyen elhunyt 

- z e r e t t e i k r ő l  emlékeznek meg. 
Doktorráavatás. Szklenka Gusztávot, 
nyustyai ág. hitv. evang. egyház ha- 
nnevű lelkészének törekvő fiát a prá

gai Károly egyetemen, az összes orvos- 
' idományok doktorává avatták.

Rádiók és villanycikkek

Díszközgyűlés. A Rimaszombati Pol
gári Kör november hó 5-én d. u. 4 órai 
kezdettel díszközgyűlést tart, amelynek 
keretében leplezik le az egyesület fel
virágoztatása körül elévülhetetlen érde
meket szerzett id. Rábely Miklós volt 
egyesületi elnök és tiszteletbeli tag Ma- 
kovits Jenő festőművész által festett 
életnagyságu arcképét. A kör tagjait s 
a t. közönséget a díszközgyűlésre ami
dőn ezúton is meghívja a Polgárikör, 
egyidejűleg közli, hogy a díszközgyűlést 
este 6 órakor közvacsora követi, amelyre 
előjegyzések a Polgárikor, Kath. Olvasó- 
egylet, Kereskedelmi Testület és Járási 
Ipartársulat házfelügyelőinél eszközöl- 
hetők. Egy teríték 5 korona.

Póstaszolgálat november elsején. A 
csehszlovák posta,- táviró és telefonhi
vatalok november elsején ünnepi szol
szolgálatot tartanak és a levélpostát csak 
a helyi kézbesítési körzetekben kézbesí
tik ki.

Az e heti vásár a közbenjött ünne
pek miatt kedden, október 31-én tarta- 
tik meg.

A „Szlovenszkói magyarok himnu
szát" rendtörvénybe ütköző szövege 
miatt konfiskálta a rimaszombati ke
rületi bíróság. Egyed Aladár volt sajó- 
gömöri evangélikus lelkész által szer
zett „Szlovenszkói magyarok himnusza" 
cimü költemény miatt, amelyet tizenöt 
év óta Szlovenszkószerte énekeltek min
den magyar ünnepélyen és gyűlésen, a 
rimaszombati államrendőrség egy leg
utóbb Rimaszombatban tartott pártgyü- 
léssel kapcsolatban rendtörvényes fel
jelentéssel élt az államügyészségnél s 
ennek alapján most a rimaszombati ke
rületi bíróság Foukal-tanácsa a himnusz 
egy szakaszáról megállapította, hogy az 
rendtörvénybe ütközik s erre való te
kintettel megtiltotta a szöveg további 
terjesztését, a konfiskált példányok egy
idejű megsemmisítése kapcsán.

A Kiudsky cirkusz, mely a köztársa
ság ezidőszerinti legnagyobb cirkusza, 
városunkban négy napon át tartott elő
adásokat. Úgy a cirkuszt, mint a cir
kuszhoz tartozó állatseregletet és ana
tómiai múzeumot óriási számban láto
gatták meg.

A Dobránszky-tánciskola próba
bálja. A megyeszerte nagy népszerű
ségnek örvendő Dobránszky János-féle 
tánciskola diák-kurzusa november 4-én 
este 8 órakor kezdődő műsoros próba
bál keretében zárja idei első hathetes 
tanfolyamát, a rimaszombati Tátra-szálló 
nagytermében. A műsort a Dobránszky- 
iskola legjobb előmeneteli! növendékei 
szolgáltatják, akik különféle csoportos és 
egyéni táncszámokban mutatják be el
ért tudásukat. A Dobránszky-iskola tan
folyamzáró próbabáljai mindenkor társa
dalmi eseményt jelentenek Rimaszom
batban, a megnyilvánuló érdeklődésből 
ezúttal is arra lehet következtetni, hogy 
a negyedikéi mulatság semmiben sem 
fog mögötte maradni a diákévek eddigi 
próbabáljai forró sikerének.

Megvonják a nyugdijat azoktól, 
akik meg nem engedett mellékfoglal
kozást űznek. A „Déli Hírlap" közli : 
Egy feljelentésből kifolyólag fegyelmi 
vizsgálatot indítottak Tót Imre pozso
nyi állami nyugdíjas ellen, mivel hivatás
szerűen foglalkozott adóügyek elintézésé-

villamos háztartási készülékek

fosztják a nyugdijától. — Jól informált 
körök értesülése szerint a nyugdíja
sok fizetésének folyósítását nem a hó
nap 15-dikére, hanem a hónap 10-ére, 
fogják kitolni. A fizetések folyósításá
nak kitolása véglegesen jövő év jú
niusában történik meg és addig havonta 
a következő napokon kapják az állami 
tisztviselők és nyugdíjasok a fizetést: 
novemberben 2-án, decemberben 4 én, 
januárban 5-én, februárban 6 án, már
ciusban 7-én, áprilisban 8 án, májusban 
9-én és júniusban 10 én.

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

Z IO N M . angol nőiszabó
Rimaszombat, Masaryk-tér 20. szám.

A Rimaszombati Munkás-Egyetértés 
sportegylet szinielőadása. Sikerült, 
anyagilag, erkölcsileg sikerült előadást 
produkált október 21-én a RME műked
velő gárdája. Először egy szlovák egy- 
felvonásos vígjáték ment: „Javohl." Irta: 
Richárd Havelka. A mindvégig kacag
tató jókedv jegyében lefolyt darabban 
különösen V. Krc brillírozott mint első
rangú kómikus. Szép játékával J. Jaku- 
bol vonta magára a figyelmet, egy szim
patikus főhadnagy alakításában. Az ez
redest A. Spaéek alakította, megkapó 
hűséggel, mig a hadnagy szerepe B. 
Cajchán kezébe volt. Kedves, snájdig 
katona volt. A. Moravová és M. Hejlic- 
ková kedvesen, sok humorral illeszked
tek a darabba. — Majd színre került 
az „Aranymadár" operett. Dicséret és 
elismerés illeti a darab rendezőjét, Ma
gyar Andort, aki a félig még kezdő mű
kedvelőkkel ilyen szép stílusos játékot 
tudott produkálni. Éppen ilyen dicsére
tes, nehéz munkát fejtett ki Dobránszky 
a táncok precíz betanításával, amiket a 
közönség zajosan megujráztatott. — A 
darab nívójából, a sok jó szereplő közül 
is messze kimagaslik a Dropka rutinos 
játéka. Minden szava, mozdulata han
gos jókedvet kelt. Tánca elsőrangú. Aliz 
szerepében Gecse Piroska nyújtott bá
jos alakítást. Hangja meglepően csengő 
és biztos. Nehéz, szép munkát végzett 
Radócz Andor, a leziillött, nagy zenei 
tehetség érzékeltetésében. Nyugodt, mély 
baritonja különösen megfelelt a szerep 
mélységének és fájdalmának. — A kis 
Ulics Ica, mintha mindig színpadon mo
zogna, olyan otthonosan, annyi ambí
cióval mozgott a lámpák előtt. Biztos, 
eleven játékával, kellemes hangjával 
nagyban emelte az est sikerét. Ö és 
Dropka együttesen kitűnő játszóanyag a 
jövő műkedvelő gárdájában. Kisebb sze
repében jó volt Nagy Rózsika, mint fo- 
gadósné. A kinai diák érdekes figurá
jában Tóth József játszott elismerésre 
méltóan. — Hiányos volna a beszámo
lónk, hogyha meg nem emlékeznénk 
Rimaszombat fiatal muzsikusáról, Pász
tor Paliról. Ahogyan vezeti a zenekart, 
ahogyan ura és szerelmese a hegedű
nek, az az érzés és technika szuperla- 
tivusza. Az ő szivén és kezén keresztül 
még a d z s e s z t ,  ezt az idegen muzsi
kát is szivünkbe fogadjuk.

legolcsóbb beszerzési forrás

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton, október 28-án csehül beszélő kalan

dor film Fr. Langertől:
Ferdys Pystora megtérése

F.: Zdenek Stepánek, Zdenka Baldová, Hugó 
Haas, M. Tróján.

Vasárnap, október 29-én németül beszélő drámai 
film Frank Harvey színmüve nyomán :

Az elveszett emberek szigete
F.: Conrad Veidt, Fritz Kortner, Heinrich George, 

T. Birrel.
Szerdán, november 1-én megható németül beszélő 

film egy hadifogoly szenvedéseiről:
A névtelen ember

F.: Werner Kraus, Herta Thiele, J. Falkenstein, 
F. Grünbaum.

Csütörtökön, november 2-án E. M. Remarque vi
lághírű müvének reprize :

Nyugaton a helyzet változatlan
F.: Louis Volheim, Levis Ayres.

gyűjtésekről s adományokról az alábbi 
közléseket kaptuk:

Gazdasági hitelbank fiókja, Ri
maszombat....................................79'—

Állami reál. gymn. szlovák ta
nári kara, Rimaszombat . . . .47 50 

Állami reál. gymn. magyar ta
nári kara, Rimaszombat . . . .  32 50 

Polgári iskola szülői értekezlete 
a szlovák tagozaton . . . .  150'—

Községi elöljáróság Susány . . 1560 
Akihez esetleg nem jutna el a gyermek
nap gyűjtőíve s szánalomból mégis eny
híteni akarná a szenvedő gyermekek 
nyomorát, önkéntes adományát küldheti 
közvetlenül a járási gyermekvédő egye
sület címére: Okresná peclivosf o mládez 
v Rim. Sobote.

A Básthy ügy elítéltjei felebbezés- 
sel éltek. A tizennégy évvel ezelőtt el
tűnt dr. Básthy Zoltán rimaszombati jog- 
gyakornok gyilkosai fölött, mint jelentet
tük, a mull kedden hirdetett Ítéletet a 
rimaszombati esküdtszék és a három 
tettes közül Varga Jánost kettő és fél, 
Tankó Istvánt 3 és fél, Lehotay Gyulát 
pedig két évi fegyházra ítélték. Az Ítélet 
kihirdetésekor a három eiitélt 3 napi gon
dolkodási időt kért a főtárgyalás elnöké
től s a vádhatóság képviselője ugyancsak 
terminust vett igénybe az Ítélettel szem 
ben való állásfoglalás céljából. A termi
nus lejártával mind a három elitéit be
jelentette az elnöknek, hogy felebbez az 
ítélet ellen, s elhatározásuk közlése után 
az államügyész is bejelentette felebbezé- 
sét, minek folytán ez ügyben a kassai 
tábla fog másodfokon ítélkezni.

Filmszínház. Folyó hó 28-án „Pisíor 
Ferdys megtérése" c. csehnyelvü film- 
komédia kerül szinre, mely azt a gon
dolatot domborítja ki, hogy a jó érzés 
minden emberben előbb-utóbb felülke
rekedik s Ferdys is kerülő utón újból 
példás emberré válik s már nincs szük
sége gyámkodásra s jótékony támoga
tásra. Főszereplő Zdenek Stefánek.

Folyó hó 29 én minden tekintetben 
lenyűgöző filmdráma kerül előadásra 
„Az elveszett emberek szigete" címen. 
Négy ember tragédiája lüktet e filmben 
s három férfi ősösztönét viharoztatja, 
koibácsolja az egyetlen nő. Tata Birrel, 
az öregedő toronyőr, Fritz Kortner fia
tal szép felesége. Az asszony nem arra 
született, hogy ebben a ketrecben, a vi
lágítótoronyban éljen. Ezt a forradalmi 
érzést szítja Cass Heinrich George. Aztán 
jön egy idegen harmadik férfi. Conrád 
Veidt, az elegáns sikkasztó, akit Cass

T E C H N I K A
VÁMOSSY BÉLA városháza épület

Halálozás. Liebermann Mór magánzó 
80 éves korában, f. hó 23-án, Rimaszom
batban elhalálozott. A munkáséletü, vallá
sos zsidóember temetése folyó hó 24-én 
nagy részvét mellett ment végbe. Ha
lálát gyermekei s kiterjedt rokonsága 
gyászolják.

Irodalmi szemlévé alakult a losonci
»LigyeIö“. Az elmúlt évben „Figyelő" 
címen Losoncon egy uj politikai, társa
dalmi és közgazdasági hetilap indult. 
Losonczi Sándor adta ki és felelős szer
kesztőként Sándor László jegyezte. A 
lap legutóbbi száma bejelentette, hogy 
e hó 22-től társadalmi és irodalmi szem
lévé alakul át és hetenkint 16 oldal ter
jedelemben fog megjelenni. Szerkesztője 
Darkó István.

vei. A fegyelmi vizsgálat során megálla
pították, hogy Tótnak nem volt jogában, 
mint állami nyugdíjasnak mellékfoglal
kozást űzni és ezért a nyugdijától meg
fosztották. — Az eset érthető megdöb
benést keltett a nyugdíjasok körében, 
mert Pozsonyban több mint 20 állami 
nyugdíjas foglalkozik hivatásszerűen az 
adóügyek elintézésével és a fenti eset 
kellemetlen precedenst teremthet. — A 
kiszivárgott hírek szerint a iövőben szi
gorúan ellenőrizni fogják, hogy az álla
mi nyugdíjasok nem üznek-e meg nem 
engedhető mellékfoglalkozást és azokban 
az esetekben, ahol beigazolódik, hogy 
a nyugdíjas olyan mellékfoglalkozást űz, 
mely nincs megengedve, fegyelmi el
járást indítanak és a nyugdíjast meg

Gyermeknap járásunkban. Gyer
meknap elnevezés alatt kezdték meg a 
járási gyermekvédő egyesületek bra- 
tiszlavai központunkkal együtt őszi gyűj
tési akciójukat árva s nyomorban síny
lődő gyermekek téli felsegélyezésére. 
Gyűjtőíveket küldtünk azon iskolák igaz
gatóságainak, községi elöljáróságoknak, 
jótékony egyletek elnökségeinek, a me
lyekről az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján feltételezhetjük, hogy megértést 
mutatnak nyomorban sínylődő gyerme
kek iránt. A gyűjtési akció október 1 tői 
november 3 ig tart. Az elsők között igen 
szép példával járt elő az utekácsi álla
mi iskola vezetője, aki az ottani üveg
gyári munkásság áldozatkészsége révén 
494'10 koronát gyűjtött e célra. További

mentett ki a tengerből. Az asszony a jö
vevényé lesz s megkezdődik a vad harc 
a két éhes férfi között, melyet az asz- 
szony dönt el.

November 1-én „A névtelen ember" c. 
filmdráma kerül sorra német verzióval. 
Szereplők : Werner Kraus, Herta Thiele, 
J. Falkenstein, F. Grünbaum.

November 2 án reprizként lepergésre 
kerül Remarque híres háborús filmje 
„Nyugaton a helyzet változatlan" cim 
alatt.

Méreggel tette el láb alól a kedve
sét. Vasárnap este rejtélyes körülmé
nyek között hirtelen elhalt Vergesi Má
ria jolsvai lakos s az előhívott orvos 
megállapította, hogy mérgezés esete fo
rog fönn. A szerencsétlen leány este

„MONTÉ CARLO“
RIMASZOMBAT.

Tulajdonos: K O N Y H A  GÉZA.

ooo*¥
o
¥í»
8

Elsőrendű fővárosias kivitelű. Modern. Kényelemmel berendezett 
Szolid. Családias. Bámulatos és olcsó

T Á N C L O K Á L .
Nyitva: este 8 tói reggel 4-ig. Minden este változatos műsor. 

Ünnep és vasárnap 5 órai tea.
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még megvacsorázott, evés után azonban 
hirtelen rosszul lett, elveszítette eszmé
letét és rettenetes kínok között röviddel 
később kiszenvedett. Miután olyan mo
mentumok merültek föl, amelyekből arra 
lehet következtetni, hogy a mérget Ver- 
gesi Mária kedvese, Bazovszky Pál 
jolsvai lakos keverte volna az ételbe, a 
csendőrség őrizetbe vette a gyanúsítot
tat és beszállította a nagyrőcei járás- 
bíróság fogházába. A fiatal pár között 
állítólag az utóbbi időben súlyos nézet- 
eltérések támadtak és Bazovszky min
denáron szakítani igyekezett a leánnyal 
s mert ez sehogysem sikerült, nyúlt 
volna a méreghez. A boncolás nem tudta 
megállapítani, hogy milyen méreg ol
totta ki a szerencsétlen leány életét, 
ezért a bíróság intézkedésére a holttest 
belső részeit felküldötték a prágai or
vostani intézetbe megvizsgálás végett. 
A letartóztatott Bazovszky kereken ta
gadja a terhére rótt bűncselekmény el
követését.

Harc a vadorzókkal. A krasznahorka- 
váraljai Maldegheim-féle uradalom er
désze, Palacka János a múlt hó utolsó 
napjaiban három gyanús alakot tartóz
tatott föl a Jaszená-Hora nevű erdő
részben, amint azok ott nyulra vadász
tak. Az erdész felszólította a három 
orvvadászt, hogy tegyék le puskáikat, 
azok azonban rá sem hederitettek és 
igyekeztek az erdő sűrűjében elinalni. Az 
erdész ijesztésül a levegőbe lőtt, mire 
az orvvadászok megfordultak és rátüzel
tek, úgy hogy a sörétek az erdész sap
kája mellett süvítettek el. A menekülő
ket szerencsére az erdész felismerte s 
igy azonnal fel is jelenthette őket a 
csendőrségen, ahol mindaharman alibit 
igyekeztek igazolni. A bejelentett alibi
tanuk kedvezőtlen vallomásával beigazo- 
lást nyert az erdész feljelentése s most 
a három orvvadász ellen, akik Szmerek 
András, Szmerek János és Szmerek Már
ton kobeljári földmívesekkel azonosak, 
hatóság elleni erőszak, orvvadászás ás 
engedélynélküli fegyverviselés címén el
járás indult.

Redukálja a táppénzi az uj beteg
biztosítási törvény. A betegbiztosítási 
törvény novellája elkészült. Az eiaborá- 
tum mindenekelőtt a várakozási időt 
emeli fel két napról háromra. Eddig két 
nap után igénybevehette a beteg a táp 
pénzt. Az uj elaborátum az 1929. év előtti 
rendelkezést újítja fel, amikor ismét be
hozza a 3 napi várakozási időt. E ren
delkezéstől 17 millió megtakarításra van 
kilátás. Ami a táppénzt illeti, az uj ela
borátum jelentékeny mértékben redu
kálja a táppénzt. A családbiztositást is 
korlátozzák. A biztosításból ezentúl ki
zárják a nagyapát, nagyanyát, apóst és 
anyóst.

Vád alá helyezték a bátkai posta
rablókat. Jelentettük annak idején la
punkban, hogy két bekormozott arcú 
rabló augusztus huszonhetedíken éjjel 
félkettő tájban betört a bátkai postahi
vatal épületébe s az iroda szomszédsá
gában levő szobában aivó Demeter Má 
ria postamesternőt arra kényszerítették, 
hogy a hivatal pénzét kiszolgáltassa ne
kik. Szerencsére alig volt valami kész
pénz a postahivatalban, úgy hogy a rab
lók csupán 248 koronát tudtak zsákmá
nyolni, ellenben emlékül magukkal vit
tek egy térítőt és egy fél kenyeret. A 
csendőrség röviddel a tett elkövetése 
után Finta József gimesi illetőségű, 45 
éves rovottmultú és a fogházból csak 
alig pár nappal szabadult notórius be
törő és Pál Ferencz 22 éves ugyancsak 
büntetett előéletű dobócai pásztor sze
mélyében kézrekerítette a tetteseket a 
helyszínen hagyott ujjlenyomatok alap
ján. A két betörő váltig tagadott és ali 
bit igyekeztek igazolni, ez azonban nem 
sikerült s miután a postamesternő mind
kettőjükre ráismert, a kerületi bíróság 
most mindkettőjüket vád alá helyezte. 
A főtárgyalást a napokban tartják meg 
ügyükben.

Mérsékelt vasútjegyek. A vasutügyi 
minisztérium az október 28—29. kettős
ünnepre, valamint a november 1 i ün
nepre mérsékelt, összevont oda-vissza- 
térti jegyeket engedélyezett. Az odauta
zás október 27-től, péntektől november 
2-ig, csütörtökig érvényes. Visszautazni 
november 3-án éjjeli 24 óráig lehet. De
cember 8-ára háromnapos oda-vissza- 
térti jegy lesz. Az elutazás december 7-én 
megkezdhető és 10-ig lehetséges. A visz- 
szatérés határideje december 11-ike, hét
főn délben 12 óra.

Katonáknak könnyebb lesz a dol
guk. A nemzetvédelmi minisztérium el
rendelte, hogy a katonák hadi felszere
lése, mely eddig 37'5 kg. volt, lényege
sen könnyebb legyen. így bevezetik a 
hátizsákot, amelyről minden bőralkat
rész eltűnik és helyette vizáthatlan vász
nat alkalmaznak. A csajkák és kulacsok 
ezentúl alumíniumból készülnek.

S P  O R  T.
F O O T B A L L .

A LA FC  s ú ly o s  v e r e s é g e .

RPS-LAFC 5:1 (3:0).
Ragyogó őszutói nap, mintha csak a 

természet is kedvezni akart volna a 
csapatoknak, valamint a rimaszombati 
közönségnek a hetek óta nagy izgalom
mal várt derbyre. Évek óta kiváltságos 
helyet foglalt el a mérkőzések sorában 
mindenkor a RPS-LAFC mérkőzés, de 
még egyetlen esetben sem előzte meg 
ekkora érdeklődés, izgalom, mint a leg
utóbbi mérkőzés előtt. Talán éppen en
nél a mérkőzésnél érte el a rivalizálás 
tetőpontját.

Évek hosszú sora óta ez évben két
szer sikerült saját fellegvárában — ha 
ugyan csak a legminimálisabb egy gó
los győzelemmel is — megtépázni a 
LAFC féltveőrzött nimbuszát, az igazi és 
betetőző siker azonban a múlt vasár
napi bajnoki mérkőzés eredménye, ami
kor is nem várt és nem remélt hatal
mas gólarányu győzelmével nemcsak 
teljesen reálissá tette a RPS előbbi két 
győzelmét, hanem két értékes bajnoki 
pontot szerezve, a már amúgy is ing3' 
dozó nimbuszra hatalmas és érezhető 
csapást mért.

A mérkőzés két szempontból különös 
fontossággal birt a RPS-ra és pedig elő
ször azért, mert ha vészit, úgy ezzel a 
mérkőzéssel elveszíti roppant áldozat
kész, hatalmas közönségét, másrészt pe
dig azért, mert ha most veszített volna, 
úgy nagyon könnyen csak a puszta vé
letlennek tudták volna be előbbi két 
győzelmét s ami még veszélyesebb lett 
volna, elvesztette volna a csapat is a 
LAFC elleni mérkőzésekre olyan nehe 
zen megszerzett önbizalmát. Ezeken kí
vül több más körülmény is közrejátszott 
és jótékony hatást gyakorolt a csapat 
szellemére és úrrá lett a csapaton a 
gyözniakarás szelleme. Egyben fényes 
tanúbizonyság volt ez a mérkőzés arra, 
hogyha a csapatot a gyözniakarás szel
leme hatja át, úgy az csaknem egyen
értékű a tudással és sok mindent képes 
pótolni.

A győzelem szép és értékes volt, de 
semmi körülmények között nem jogosít 
az elbizakodottságra, sőt ellenkezőleg: 
figyelmeztetés a jövőre. A RPS csak 
addig fogja tudni jelenlegi nívóját fenn
tartani, amig a vasárnapi szellem hatja 
át s ha csak egyszer is eibizza magát 
és megbotlik, ugv nagyon nehéz lesz a 
lejtőn megáliani és sok áldozatot fog 
kívánni. Közönség és csapat most végre 
teljesen egymásra találtak s minden le 
hetőt meg kell tenni, hogy a kapcsola
tok elmélyüljenek és erőssé váljanak. _

Bajnoki mérkőzéseken régen nem lá
tott szépszámú közönség vonult ki gyö
nyörű időben a pályára, hogy a vék- 
sőkig fokozott izgalmában szemtanúja 
legyen a nagy derbynek. Itt kell leszö 
geznünk azt, amiért annyit harcoltunk, 
de az utóbbi években nyomát sem lát
tuk, hogy végre megtörtént az is, hogy 
amidőn egyik itthoni csapat játszott 
idegen csapat ellen, egységesen a honi. 
csapat mögött volt a mindvégig sport
szerűen viselkedő hatalmas közönség. 
Hogy mennyi erőt és mennyi önbizal
mat ad ez a küzdelemhez, ezt csak azok 
tudják legjobban megítélni, akik aktive 
sportolnak vagy sportoltak, de különben 
ez látható volt a mérkőzésen is. Elte
kintve egy két végletekig fanatikus, iz 
léstelen, sőt mondhatnánk inkább gye
rekes közbeszólástól, a nagyszámú kö
zönség mintaszerűen viselkedett s mi 
örülnénk a legjobban, hogyha ez a példa 
gyümölcsöztetően hatna ki a jövőre.

*
Lakatos füleki biró sípjelére néhány 

perccel három után indul meg a nagy
nak Ígérkező küzdelem. Mindkét csa
paton hatalmas erőt vesz az elfogódott
ság s nagyon is meglátszik, hogy minde
gyik fél a másiktól. A közönség sport

szerű biztatásának hatása alatt a RPS 
csakhamar leküzdi lámpalázát, egyre 
jobban feljön, támadásokat vezet s a 
15. percben Kovács II. révén ideális szép 
góllal megszerzi a vezetést. A LAFC-ot 
meglepi a hirtelen és nem várt ered
mény, viszont a RPS t a közönség biz 
tatásával együtt még jobban felvilla
nyozza, aminek csakhamar eredménye 
is van, mert már a 22. percben Kelier 
egy szépen iveit labdáját Pohoczky a 
hálóba helyezi. A RPS most egy pilla
natig sem lankad, tudtában van helyze
tének s már a 25. percben ismét Po
hoczky révén beállítja a félidő eredmé
nyét. A 30. percben Kovács II. a nagy 
iramban szerencsétlenül ütközik össze 
a losonci kapussal, akinek szemhéja fel
reped úgy, hogy injekciót és kötést kell 
alkalmazni, ami miatt néhány percig 
szünetel a játék, de ezt az időt a biró 
beszámítja és utánajátszatja.

A második félidőben, mint ez várható 
volt, nagy elánnal fekszik bele a játékba 
a LAFC s az első percekben saját tér
felére szorítja vissza a RPS t, de csa
tárainak akcióját nem kiséri szerencse. 
Lassan ismét magára talál a RPS, el
lentámadásba megy és Szmrekács ré
vén negyedik gólját szerzi meg. A hir
telen eredmény is felvillanyozza a csa
patot, állandóan támad s nemsokára 
Szirák a 16-ról küldött hatalmas felső
sarok lövésével megszerzi az 5 ik s 
egyben a RPS utolsó gólját.

Most már a RPS elég helytelenül fo
kozatosan leáll s a Ferenczyvel helyet 
cserélő Schönfeld fejeseli a LAFC be
csületgólját. A losonciak állandóan tá
madnak s egy-két gól a levegőben lóg, 
azonban nagyon sokat hibáznak. Köz
ben néha-néha még vezet a RPS is tá
madásokat, amelyek közül azonban már 
csak egy volt veszélyesebb s látszik, 
hogy minden igyekezetével csak az ered
mény megtartására törekszik, ami azu
tán sikerül is.

A bajnoki tabella állása az utolsó 
forduló előtt:
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1 LAFC 6 5 i 29:09 IC
2 FTC 6 5 — i 16:07 IC
3 RPS 6 4 1 i 21 07 c
4 RME 6 3 1 2 17:09 1
5 RTC 6 3 1 2 12:12
6 ASC 6 2 1 3 6:16 P
7 PSC 6 0 — 6 5:28 C
8 TIMES- 6 0 — 6 3:21 (

A Középkerület őszi fordulójának 
utolsó bajnoki mérkőzései vasárnap ke
rülnek lejátszásra a következő prog
rammal :

Rimaszombat: RTC-RPS.
Losonc : RME-LAFC.
Fülek : ASC-FTC.
Pelsőc : TIMES-PSC.
Az RTC-RPS mérkőzés d. u. fél 3 

órakor kezdődik. Előtte a RPS XI. ját
szik fél 1 órakor a füleki Vasas SC el
len II. oszt. bajnoki mérkőzést.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
Rábely Károly laptuiajdonos.

Könyvelésben, va lam in ! sz lovák, m a
gyar, német nyelvben és gyorsírásban  
teljesen já rta s  nö azonnali belépésre
á llá s t  k eres. — Cim: a kiadóban.

D ivatos öltönyöket 3 5 0  Koronától
A mérkőzés sorsát a két csapat köz

vetlen védelme és balfsora döntötte el 
s mig a rimaszombatiak óriási oda
adással játszottak, addig a losonciak 
feltűnően és szokatlanul gyengék voltak, 
különösen Kostyál, aki a legutóbbi vá
logatott mérkőzésen a legjobb volt. A 
rimaszombati fedezetsor kiválóan sze
relt és állandóan harcba küldte csatá
rait, labdákkal tömte őket, aminek az
tán meg is volt az eredménye. Okos 
beosztással állandóan vigyáztak a ve
szélyes loscnci csatárokra, akik közül 
azonban a két szélső gyenge napot fo
gott ki. A RPS győzelme teljesen meg
érdemelt volt.

A nagyiramu, de fair mérkőzést (egy
két kisebb faulttól eltekintve) Lakatos 
László füleki biró higgadt körültekintés
sel jól vezette. galla Sándor

Ragyolci TC-RME 1:0 (1:0) Biró : 
Kostyál (Losonc). A RME nem várt ve- 
rességet szenvedett. A mérkőzés egyet
len gólját az 1. félidő 15. percében Zu- 
bor rúgta. Hódul a ragyolci bek, egy 
11-est Lőkös kezébe rúgott. A RME ben 
a védelem nagyon jó volt.

FTC-TI,VÉS 2:0 (2.0) Biró: Koronczi.
ASC-PSC 2:0 (2:0). Biró : Tary.

11. oszt. bajnokság:
RPS Xí.-LAFC XI. 2:1.
FTC XI -TMSC 4:3.
RME Xl.-HSC 2:0.

k e z d v e  k é s z ít

H A N E A N D O R
uriszabó, Rimaszombat Szijjárló-u. 75. sz. 
Elfogadok javításokat, fordításokat és 

minden e szakmába vágó munkát.

Gyümölcsfa-kátrány
és

őszi p e rm e te ző  szerek
legolcsóbban beszerezhetők a

BOKOR-drogeriában.

berendezéssel és lakással Rimaszom
batban Stefanik-utca 36. szám alatt

P®"* kiadó.

E L A D Ó  H Á Z .
Tamásfalán az Újtelep 321. szám 
alatti ház eladó. A ház áll egy szoba, 
konyha, éléskamra, pince s a hozzátar
tozó nagy kert és mellékhelyiségekből. 
Érdeklődni lehet ugyanott Újtelep 321.

A Nagyérdemű Közönség szives figyelmébe!
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek szives tudomására hozni, 

hogy 27 év óta fennálló úri szabóságomat
j*IÉSS*" n ő i a n g o l sza b ó sá g g a l *"

bővitettem ki. — Vöm: BREUER DEZSŐ üzletemben működik s igy 
abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy úriszabóságom az eddiginél 
magasabb színvonalon áll s a most megnyílt női angol szabóságom kielé
gíti a legkényesebb igényeket is.

Azon körülmény, hogy vő;n elsőrangú fővárosi cégeknél szerzett többévi 
gyakorlatot s ez évben megszerezte a

lond oni v ilágh írű . M I N I S T E R  & Co.
akadémiai férfi és női szabászati oklevelét, biztosíték arra nézve, hogy 
mindenemü igény a modern kor igényeinek megfelelően lesznek kielégítve.

Nagy választékot tartok a legjobb minőségű bel- és külföldi (angol) 
szövetekben, melyek jutányos árak és előnyös fizetési feltételek mellett 
állanak rendelkezésre. — Meghívásra, mintáim bemutatása céljából, kiutazom, 

Remélem, hogy az eddigi mértékben leszek pártfogolva.
J Ó Z S A  A.

angol úri- és női szabósága Rim.-Sobota. 
___________(Telefon 56.)____________ _

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


