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A leszerelési
konferencia csődje.

A leszerelési konferencia ama 
drámai jelenete óta, amikor Német
ország bejelentette távozását a ta-1 
tiácskozásról és kilépését a Nép-: 
szövetségből, semmivel sem j~vult 
a  külpolitikai helyzet. Németország 
írásban is eljuttatta elhatározását a 
Népszövetséghez, amelyet a szö
vetség főtitkára fagyoshangu vá
laszban vett tudomásul. A hatal
mak képviselői most kormányaik
nál tájékozódnak a teendők felől s 
majd ha összeül újra a konferencia, 
akkor fog csak igazán kiviláglani, 
hogy mire képesek a győztes ha
talmak Németország nélkül, amely 
nehéz leckét adott fel a leszerelési 
bohózat nagyképü szereplőinek.

Genfben már is arról beszélnek,; 
hogy az elhalasztott konferenciát! 
újra elnapolván, megvárják a ha- j 
talmak november 12-ét, amikor a 
német birodalmi népszavazás meg-! 
történik és csak azután fognak i s - ! 
mét összeülni, hogy érdemlegesen 
határozzanak. Hogy ez a határozat 
azután aligha lesz egyéb, mint a 
leszerelés újabb huzamosabb időre 
való elhalasztása, azt már most is 
meg lehet jósolni, mert hiszen 
olyan határozatot, amelyet egész 
Európára, vagy pláne az egész 
világra ráoktrojálhassanak, nem ké
pesek hozni még akkor sem, ha 
netalán a négyhatalmi konferen
ciát sikerülne valamiképpen össze
hozni.

Németország kilépésének óriási 
norderejét érezniük kell a többi 
hatalmaknak, amelyek készek len
nének a német birodalmat elszige
teli az egész világtól, ez azonban 
niísem változtatna azon a súlyos 
teiyzeten, amelybe az összes ha
talmak kerültek merev elzárkózott- 
ságuk és tarthatatlan egoizmusuk 
folytán. A kilépés hatása alatt ál
lanak a kontinens népei, a világ
béke rettenetes sebet kapott, az 
•rszágok közötti bizalmatlanság fo

kozott erővel növekedett, senki sem 
árja a közállapotok javulását, de 

:omor tekintettel néz a jövőbe, 
amely sokkal bizonytalanabb, mint 
volt csak néhány héttel ezelőtt is.

Hitler Németországa aggodalom
mal tölti el a hatalmakat, amelyek
nek saját maguknak is nagy küz
delmeket kell vivniok a súlyos 
gazdasági krízissel, az ősi ellen 
ség, Franciaország ismét nehéz'

belső válságba jutott, a francia 
adófizetők hatalmas tömegei meg
buktatták Dalaider kormányát. Hogy 
a hatalmak az államaikban ural
kodó helyzetről eltereljék a világ 
figyelmét, fantasztikus szerződések 
megkötése céljából rávetik magu
kat Szovjetoroszországra és a nem
régiben még elképzelhetetlennek 
látszó közeledést kísérelik meg 
Moszkvával. Az orosz népbiztosok 
készséggel veszik fel a tanácsko
zásokat még Amerikával is, amely 
annak idején reázúditotta az általa 
pénzelt különböző nemzetiségű lé
gionáriusokat, hogy a föld színé
ről is kiirtsák a bolsevikeket. A 
tűz és a víz akar egyesülni, ami 
lehetetlen.

Arra azonban nem gondolnak a 
tisztelt nagy- és kishatalmak, hogy 
a leszerelés egyetlen feltételét: az 
egyenjogúságot teljes mértékben 
megadják valamennyi államnak, 
hanem a világot első- és másod
rendű államokrá akarják felosztani, 
az egyik államot a másik alá akar
ják rendelni s a nagy szemforga
tások mellett hirdetett egyenlőséget 
a saját önző céljaik szerint kíván
ják gyakorlatilag megvalósítani. A 
megalázás és lebecsülés jegyében 
akarják továbbra is a legyőzőitek
nek stigmatizált népeket kezelni és 
milliók türelmével visszaélve, koc
káztatták a világbékét, holott azt 
hangoztatják, hogy a leszerelés 
konferenciája az örökös béke meg
szilárdítása érdekében dolgozik. 
Mivel hiányzik a vezető államok 
diplomatáiból az őszinteség és a 
népek megbecsülése, sikertelen ma
rad minden konferencia, aminthogy 
éppen ezért eredménytelenül vég
ződik a leszerelési konferencia is.

Az fink. tűzoltó egyesület 
közgyűlése.

Ismételt közhirrététel és próbálkozás 
után f. évi október hó 30-án este 7 órai 
kezdettel tartotta az önk. tűzoltó egye
sület rendes közgyűlését, melyen a le
telt tisztségek újra való betöltése, vala
mint az 1934. évi költségvetés szerepelt 
a tárgysorozaton.

Mint eddig minden alkalommal, úgy 
feltűnő volt most is a közönség érdek
lődésén. k hiánya, mely érthetően elke
seredést szült úgy a vezetőség, mint 
pedig a működő tagok sorában, hiszen 
az egyesület nem az egyesület fenntar
tása érdekében alakult, hanem kizáró
lag a közönség vagyonbiztonsága érde
kében s a közelmúlt egyes esetei fé
nyesen igazolják, hogy az önk. tűzoltó 
egyesület minden egyes tagja hivatá

sának teljes magaslatán áll s nem ki
méivé időt, ruhát sőt életét sem, adott 
esetekben teljes odaadással vetette ma
gát a vészbe.

Ez az érdeklődés hiánya szülte meg 
a vezetőségnél azt a gondolatot, hogy 
az egyesület oszoljon fel s működő tag
jai szüntessék be működésűket. Sichert 
Károly volt vezérigazgató felszólalása 
azonban megnyugtatta a hangulatot, aki 
igen frappánsan rámutatott arra, hogy 
a mai időknek egy szimpíómája ez s ez 
nem csak itt, hanem általában minden 
egyesületi életben is megnyilatkozik s 
rugói bent gyökereznek az elkeseredett 
emberek lelkében, mely minden ügyes
bajos dolgában saját mag.'t emészti fel 
s nincs kedve a köz por n djára kilépni. 
Kéri azonban a közgyiile-i, nogy válasz- 
szón lelkes választmányt s ezzel a kis- 
sebb, tehát könnyebben mozgó szervvel 
vezesse az egyesületet, melyre a város
nak, a város közönségének feltétlenül 
szüksége van. Szavai után a közgyűlés 
megválasztotta a jelölő bizottságot, mely
nek elnöke lett Sichert Károly vezér 
igazgató.

A jelölő bizottság azután előterjesz
tette javaslatát, melynek értelmében, 
osztatlan lelkesedéssel a következők let
tek megválasztva : Elnök ismételten dr. 
Kovács László, aleinök Vozáry Samu, 
művezető parancsnok Mándy Antal, tit
kár Mackó György, pénztárnok Tóth 
Ernő, ellenőrök Kéry István és Pataky 
Gyula, szertáros Halassy Gyula, orvo
sok Dr. Eszenyi Gyula és Dr. Komlós 
Gyula. A főparancsnoki tisztséget Plentz- 
ner Frigyes lemondása után, miután en
nek szerepe kizárólag reprezentatív, 
egyelőre nem töltötte be a közgyűlés, 
elhalasztva azt más alkalomra. Választ
mányi tagok lettek : Angyal Gyula, Do- 
náth Emánuel, Dr. Gabonás János, Har- 
sányi Aurél vsi. főjegyző, Haynik Géza, 
Hlozek János, Józsa Ignác, Keresik László, 
Kerekes István, Kozma Imre, Löcherer 
Géza dr, Márkus László, Plentzner Fri
gyes, Reiner Andor, Szalvendy Gyula, 
Sichert Károly, Szöllősy István, Szoyka 
Pál, A működő tagok sorából az alap
szabály értelmében hat tag lett a választ
mányba bedelegálva éspedig: Bútora
Mátyás, Durda János, Kovács Gyula, 
Ludvig Antal, Matus János és Papp 
Károly.

Elhatározta továbbá a közgyűlés, hogy 
a szervezés munkájában lelkesen és oda- 
adóan működő volt főparancsnokának, 
Plentzner Frigyesnek, munkálodásáért 
jegyzőkönyvi köszönetét fejezi ki.

Az 1934. évi költségvetés letárgyalása 
után néhány kisebb ügy elintézésével 
a közgyűlés véget ért.

E helyen és ismételten annak a remé
nyünknek adunk kifejezést, hogy a vá
ros közönsége figyelmét nagyobb mér
tékben fogja a jövőben ezen emberba
ráti egyesület felé fordítani s nem fog 
talán a jövőben az a gondolat kisérteni, 
hogy az önk. tűzoltó egyesület feloszol
jon. Erre egyébként garanciát látunk az 
újonnan megválasztott vezetőségben is, 
amelyet magunk részéről e helyen melegen 
üdvözölünk, kérve őket, hogy az egyesü
letet a város érdekében tovább fejlesz- 
szék és virágoztassák fel.

A szlovenszkói ipar sorsa.
A munkanélküliség e súlyos napjai

ban nagy izgalmat váltott ki egész Szlo- 
venszkóban az a hír, hogy a füleki 
zománc- és edénygyár üzemét Szlo- 
venszkóban megszüntetik és a cseh
országi Brüx vidékére akarják áttele
píteni. A füleki zománcgyár a régi idők
ből maradt még meg és amint a háború 
előtti időkben, úgy a fordulat folytán 
megváltozott politikai viszonyok között 
is nagy szolgálatot tett a hazai iparnak 
és a munkás népnek, amelynek sorai
ból közel kétezren találták meg a meg
élhetést biztositó kenyeret a jónevii 
nagyipari vállalatnál. Középszlovenszkó- 
ban a régi virágzó gyáripari vállalatok 
közül csupán két gyár működik még és 
ezek közül az egyiket, a füleki zománc
gyárat is be akarják szüntetni és át 
akarják telepíteni Csehországba, min
den különösebb indok nélkül.

Nem lehet csodálkozni azon, ha a 
vállalat kezességének kegyetlen terve 
ellen minden érdekeit faktor felveszi a 
harcot. Mert ha a füleki gyárat lesze
relik, olyan súlyos következmények áll
hatnak elő gazdasági és szociális téren, 
amelyek az egész vidék gazdasági ka
tasztrófájához vezetnek és Középszlo- 
venszkó munkásságára halálos csapást 
mérne a gyár megszüntetése.

A gyárat a prágai ipar- és kereske
delmi bankvállalat finansziálja és a 
bank akarja áttelepíteni a gyárat Brüx- 
be azzal az indokolással, hogy mivel 
túlnyomó részt Csehországba szállítja a 
gyár termelvényeit, vasúti szállítási 
költség címén évi négy és fél milliót 
költ és ez a költség felére szállana, ha 
a gyár Brüxbe kerülne. A gyárat fenn
tartó bank ettől a tetemes kiadástól 
szabadulni akar és kalmár szelleme 
mellett mit sem törődik azzal, ha 2000 
munkást és alkalmazottat nyomorba is 
dönt. Azt el kell ismerni, hogy magának 
a gyárnak megtartását illetőleg igen 
eredményesen lehetne segíteni az által, 
ha meg volna a lehetősége a külföldre 
való szállításnak, azonban ez az alka
lom az állam ismert vámpolitikája miatt 
nem egyhamar következik be. Pedig ha 
a helyzet még tovább igy tart, akkor a 
szlovenszkói ipar sorsa véglegesen meg 
lesz pecsételve és a halálos sorvadás 
könyörtelenül elpusztítja.

A kereskedelmi kapcsolatok megla
zultak a szomszédos államokkal, Cseh
szlovákia ipari termékeinek kiviteli le
hetősége nagyon minimálisra redukáló
dott és ezért a gyári üzemek csak le
fokozott energiával dolgoznak, munká
saik egy részét már évek óta nem fog
lalkoztatják, amivel csak a munkanél
küliek nagy számát szaporítják. Ha a 
füleki gyárnak nagyobb mértékben vol
na kiviteli lehetősége, nem kellene arra 
gondolnia, hogy elhurcolkodjék Szlo- 
venszkóról és a felszabadított határfor
galomban nagy, a munkásrétegek javára 
szolgáló áldásos szerepet játszhatna.

Ez az eset is egyik szomorú követ
kezménye az elhibázott gazdasági poli
tikának, amely az elzárkózás mindent 
megbomlasztó elvének megvalósításával 
csak a munkanélküliséget és a köznyo
mort fokozza és az elkeseredést növeli. 
Egészen érthető lenne tehát, ha az
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államkormányzat végre belátná politi
kájának tévedéseit és rátérne arra az 
útra, amely a nyomasztó viszonyok eny
hítéséhez vezetne s amelyen ipar és 
kereskedelem megtalálná a maga bol
dogulását. A füleki gyár tanulságul 
szolgálhat arra, hogy a gazdasági élet 
irányításában nem szabad olyan befo
lyásoknak engedni, amelyek kizárólag 
a pártpolitikát helyezik az érvényesülés 
előterébe, hanem a magasabb érdekek 
szemmeltartásával, pártra való tekintet 
és elfogultság nélkül kell irányítani az 
állam közgazdasági életének hajóját, 
mert csak igy koronázhatja ered
mény az intéző faktorok törekvését.

Hogyan éltek a régi,
magyar asszonyok.

Irta: Dévai Mária.
A Ma asszonyai a nehéz gazdasági 

viszonyok között ugyan ki kell hogy 
vegyék részüket mindazokból a mun
kákból, gondokból, amelyek a család 
boldogulását előmozdítják. Derekasan 
meg is állják helyüket. Bizonyítják ezzel, 
hogy teljesen megértik a felelősségét 
helyzetüknek, mind a családban, mind a 
társadalomban. Méltó testvéreik mind
azon magyar nőknek, akik a magyarság 
legnehezebb korszakaiban : a török dú- 
lások, a testvérharcok idejében igaz 
társai voltak férjöknek, nevelői nemcsak 
édes gyermekeiknek, de a rájuk bízott 
magyar ifjúságnak, a hozzájuk tartozott 
jobbágyságnak, gondozói birtokaiknak ; 
művelői a közöttük fejlődött magyar 
életnek.

*

Egész sora a kiváló magyar nőknek 
viiágit elmúlt századok sötétjéből. Régi 
Írások, feljegyzések varázsolják elénk 
életüket, foglalkozásukat, törekvésüket 
s látjuk, hogy a legkiválóbbak azok, 
akik bár első személyek voltak saját há
zukban, első szolgái is voltak család
juknak a szeretet jogán. Orajtuk fordult 
meg a család boldogsága.

Hogy folyt le életük ?
Kezdjük a lakodalmon. Az régi idők

ben hét falura szóló vigasságból állott, 
melyre mind a két fél minden ijja-fija 
hivatalos volt. El is jött mindenki, aki 
csak ép-kézláb volt. S nem is magában ha
nem a nagyobb urak inasokkal, kocsikkal, 
szolgákkal ; az asszonyságok komor- 
náikkal. Hogy a régi világban mit je
lentett egy lakodalom, felsorolják, hogy 
péld. mikor Apaffy Mihály testvére férj
hez ment, a következők fogytának el, 
csak kenyérben és húsfélében : közön

séges cipó 8729, főasztalokra való cipó 
1240, ökör 8, tehén 4, tavalyi borjú 2, 
ezidei borjú 2, bárány 78, berbécs 61, 
bőrös pecsenyének való sertés 5, sza
lonnának való 1, verő malac 81, öreg 
tyuk 293, tyukfi csirke 142, lúd 68, pipe 
29, pulyka 33, kappan 19. Használtak 
5 veder ecetet és mindenféle hazai és 
gyarmati fűszert, mert a régi magyar 
konyha nagyon fűszeres volt.

A régi lakodalmak napokig tartottak 
s el lehet képzelni, hogy milyen pró
bára tette az ilyen hetedhét országra 
szóló dinom-dánom a háziasszony tudá
sát, beosztási képességét, ügyességét s 
az ő szégyenét hordták széjjel az egész 
országban, ha valami nem sikerült. — 
Dolgozott is a házában, várában, vagy 
kastélyában a lakodalom előtt már na
pokkal mindenki, akit csak megmozdí
tani lehetett, éjjel-nappal s a ház asszo
nya, mint egy ügyes hadvezér dirigált. 
Ilyenkor nemcsak a jobbágyasszonyok, 
lányok voltak a konyhára, ebédlőházba 
berendelve, hanem a régi szokás sze
rint az udvarban tanuló nemes kisasz- 
szonyok is.

Mert tudomány és művészet volt ám 
régen a konyhai tudás ! Régi följegyzé
sek szerint péld. csak a tehénhust is 
vagy hatvanféleképen kellett elkészíteni: 
ilyenformán a vadakat, halakat, major
ságot. Ide sorozzuk még a sokféle tor

tát, ostyabélest, édes tésztát, almakását, 
almafánkot, kajszin barack pogácsát, habos 
megykását, befőttet, dulcsászát!

Természetesen bőkezűen látták el 
máskor is a vendéget, akármikor jöttek. 
Pedig gyakran jöttek, hol keresztelőre, 
hol nagy ünnepekre, szüretre stb.

*
Ahhoz, hogy a háziasszony mindig 

készenlétben tudjon állani vendégek fo
gadására, teli kamara kellett s ha volt 
is mivel megtölteni, akkor is gondosság, 
előrelátás kellett, mindent a maga ide
jében beszerezni, elkészíteni.

A kamarában bödönök sorjáztak zsír
ral, vajjal; százával a tojás, szegen ló
gott szalonna, füstölt, pácolt hús sok
képen, finom nyelv, rózsapiros sonka; 
a polcokon befőtt, 30—40 féle liktárium, 
rózsaméz, mindenféle gyümölcs-sajtok ; 
aszaltgyümölcs rengeteg mennyiségben, 
(még eladásra is), finom, illatos gomba!

A hombárokban többféle liszt. Hor
dókban a rengeteg savanyított káposzta, 
friss és szárított zöldség. Hordószámra 
sós vízben uborka, egres, cékla, tárkony, 
kapor, kömény. A polcok tetején virág 
vizek, melyeket tészták, befőttek szago- 
sitására használták.

Mikor jó gyümölcstermés volt, még 
az a rengeteg munka, gondosság a gyü
mölcsöt módjával szedni, gondozni. Fő- 
gyönyörüsége volt régi asszonyainknak,

hogy az ő kamrájukban minden volt ta
lálható. A mindent szó szerint kell érte
nünk, mert már maga a háznép ellátása 
rengeteg anyagot igényelt; a háznép 
pedig mindenütt sok volt, köznemesség
nél is ; boltok élelmiszerekkel, hova ma 
egy-egy gazdasszony futtat, nem voltak. 
„Minden" a jó, előrelátó, gondos, szor
galmas gazdasszony kamrájában volt 
található.

Hogy a kamara teljék, szükséges volt 
marhatartás, disznótartás. — Nem 2—2 
disznó, marha, ahol maga az udvarban 
száznál is többen voltak, kiket élelem
mel kellett eltartani, de eladásra is kel
lett számítani, hogy a visszakerülő pénz
ből mindazt megvehessék, mire szükség 
volt! Miután pedig régen is a gazda 
szeme hizlalta az állatot, tehát a főasz- 
szonynak, a háziasszonynak rendes napi 
útja volt az állatállományhoz. Férje se
gítségére nem számíthatott, mert a gaz
dát állandóan országos bajok foglalták 
el, ha kis ur volt is, ha nagy.

De szinte feledém a háziasszonyok 
még egy ügyességét: a szép majorság
udvart ! Januárban volt már kis pipé- 
jiik, csirkéjük s hogy ez milyen után
járást igényel, tudja mindenki, akinek 
áprilisban van pipéje, csirkéje !

A halastavak tisztántartása, gondozása 
is jövedelmi forrás volt, úgy a kamara 
számára, mint a pénzbeszerzés okából. 
Ausztriai kereskedők még Erdélybe is 
szívesen jártak a gyönyörű halakért.

Régi asszonyainknak kivétel nélkül 
mindnek volt szőlős hegye, honnan 
többféle bort sajtoltak. Volt nagy kertje, 
sőt több kertje. Mindenik versenyzett 
ismerősével, barátnőjével, hogy kinek 
szebb a kertje, ki tud mihamar korai 
zöldséget felmutatni, — spárgát, korai 
káposztát, uborkát, zöld borsót, dinnyét, 
epret.

Ilyen eredményt csak úgy lehetett 
felmutatni, ha a ház asszonya érti a 
kerti munkát. Ha értett is a kertészkedés
hez és korai termésével Bécsben is az 
első volt és gyakran küldtek magyar 
asszonyok gyümölcsöt még a királyi 
asztalra is, sőt a messzi Belgiumba is 
ment finom telelő gyümölcs. Állandóan 
cserélgették a finom oltóágakat, mag
vakat ; állandóan tudakolták, hogy me
lyikük hogy és mivel próbálkozik, hogy 
ér ezzel vagy azzal magasabb ered
ményt.

A virágkertészet is erős oldala volt 
a régi magyar nőknek már csak azért 
is, mert a lányok virágkoszorut, a fér
fiak még a csatában is virágbokrétát 
viseltek. Virág- és zöldségkertjük terje
delméről fogalmat ad az a feljegyzés, 
hogy liliom 400 bokor is zöldéit, rózsa 
százával diszlett ; dinnye pedig 2 holdas 
volt egy-egy helyt.

Fiilöpné-Antalffy E.
N ovem ber.

Kopár, kietlen, letarolt mezőkön
Sok színes ut fut. Mind a temetőbe vezet.
Kopár, letarolt bús őszi tnesgyéken 
Koszorús, könnyes, tört szivü emberek !
... Miért e sok könnyű? ... Miért e sok virág? 
Gyászos pompáját üli a November!...
Egy tükröt tart elénk. S mi benne csillan :
Egy édes arc a múltból ; egy talizmán :
... Valaki!... aki volt, s aki soha sincs már! 
Rózsák ... könnyek ... illatfoszlányok 
Széthulló selyem hazugságok 
Most mind a nagy Novemberre vártok !

Köd ... Krizantémok ... Fájó emlékek !
Mind itt virrasztunk a bánatunk felett ! 
Dércsipte avarban ... rózsákat cipelve 
A hercegnő úgy, mint az árva gyermekek !
... Gyászos pompáját üli a November!
S Ti itt nyugosztok mély sírok ölén.
Poraitokból száz uj virág fakad,
Száz uj élet!... Mert szeretni s meghalni kell! 
S az élet meg nem áll!...  Rohan tova... 
Rettentő méhében rózsák ... és November. 
Nyomor ... boldogság, s ezerarcú ember!
S belőle folyton hull átok és ima !
... Álmok ... könnyek ... bús szivvirágok 
Szétfoszló élet — hazugságok !...
November! Egy drága sirhalom felett!...

Irta: Plentzner Frigyes.
Vér mindenütt, vér erdőn és mezőn. 

Ott reá fröccsen a sárgult avarra, dér
csipte falevélre, itt végigfolyik a sárgán 
lengő tengeri pallos ievelein, vagy pi
rosra festi a tarló késői kis virágait. 
Vér ott is, vér itt is.

Utána fájó seb fakad, vagy elborul 
örökre egy-egy megriadt szempár s a 
halálban mozdulatlan kicsiny fejet sze
líden simogatja az emberi kéz, büszkén 
emeli fel szenvedélye újabb zsákmányát. 
... Egy darabbal több, vagy egy szép 
trófeával gazdagabb lett a vadászszoba !

Mennyi sok-sok emlék röppen visz- 
sza ezekhez a parányi vörös cseppek- 
hez, melyeket elmos a viz, felszárit a 
nap s képzeletünk álom ködébe hull 
parányi ragyogásuk. Emlékezésünk ro
hanó szárnyon mohón kutat a múltak 
után, végig röpüli az erdőt, a széles 
vágásokat, felvág a magas hegyek or
mára, zúgó patakok habtajtékával ját
szik s azután leszáll a ringó búza táb
lák hullámzó hátára. Itt is, ott is vér 
folyt egykoron s nyomában valóság ko- 
szoruzta hajnali, verejtékcseppes fára
dalmainkat s tekintetünk büszkén pihen 
a gyönyörű agancson, mellyel Diana 
megjutalmazott.

Ide lent a búzatermő dombokon nagy 
kört vágva száguld hűséges kutyám az 
ősz által letarolt mezőkön. Megtorpan 
egy pillanat alatt, szobormereven húz a 
muhar közé. Már áll. Háta mögé húzó
dom én is. Még egy lépés s máris ri
adtan röppen szét a fogolycsoport.

A vén kakas vészes cserregése éppen 
úgy elhal a dörgő halál megismétlődő

hangjai mellett, mint a már anyányi 
fiataljait, féltő anya hivó rikácsolása s 
a dübörgő felreppenés után hű kutyám 
magasra emelve hozza a még vergődő 
kis áldozatot. Elnézem haláltusáját, pi- 
hegő kis keblét, szárnyának tehetetlen 
vergődését, szemhéjának fájdalmas le- 
csukódását s mig kezemben tartom a 
halálban lassan mozdulatlanná váló ki 
csíny testet, szemét még egyszer felveti 
az őszi alkony ragyogására, a meghitt 
tarlókra és kukoricásra, azután megbé- 
kül rémült tekintete, parányi feje alá- 
hanyatlik s utolsó sóhaját elkapja az 
alkonyati szellő lágy Iehe’ete. Ö is oda
kerül társaihoz az aggatékra s kezemen 
nem marad más csak vér, meleg vér.

Hajrá tovább ! Már ismét húz a ku
tyám egy sürü répaföldnek.

Talán ott húzódott meg a csapat egy 
anyátlan-apátlan töredéke, talán egy 
másik kis család bujt meg a vad muhar 
között ? Mindegy. Áll a kutya s valahol 
előtte a zöld levél alatt remegve bújik 
össze nehány megriadt s z ív , feszülten 
figyelve a vezető anya hivó szavára, 
mely irányt mutat a szerteröppenőknek 
s még rémült repülésük közben is ösz- 
szetartja a család tagjait.

Pattan a vezényszó: „Előre !“ A vizsla 
mozdul, már kél a csapat, egyszerre, 
egy gondolattal emelkedik a tiszta ég 
felé ki erre, ki arra, ám az anya hivó 
cserregése összekapja őket, egy pilla
nat s tömör csapatban zúgnak tovább. 
E percben dördül a kérlelhetetlen acél
torok s két barna test vergődve hull a 
földre.

Mire odaérek, már élettelen mind a 
kettő. Ahogy felveszem őket, vércseppek 
maradnak a földön, pirosra festve a 
szürke rögöt. Parányi vérüket mohón

mohón beissza a szomjas föld s halá 
los ágyuk felett tovasuhan fáradt tekin
tetem s már azt sem tudnám megmu
tatni, hogy melyik kis őszi virág borult 
egy percre ravataluk fölé. Feszülten 
figyelem, hogy merre száll a megma
radt csapat. Ölni, tovább ölni. Vért 
látni, sok vért látni ! Ragad magával a 
vadászszenvedély.

Nem, nem tovább, elég volt mára. 
Fáradt vagyok, talán a sok vér láttára, 
talán a vénasszonyok nyarának gúnyo
san meleg napsugara ernyesztett el - 
mindegy. Leülök egy kiszikkadt mesgye 
hátára s úgy nézem az érett mezőket, 
melyeken már nem uralkodik az életet 
hirdető üde zöld szin, hanem a komoly 
sárga, barna és szürke változata. Á 
mező megtette kötelességét s megter
metté a maga gyümölcsét s amit ter
mett, szorgos munkáskezek hordozták 
be a magtárak, pincék hűvös kebelébe, 
életet, reményt adva egy-egy kis csa
ládnak a kietlen télre.

Mellém fektetem a mai zsákmányt. 
Szép sorjában, békésen feküsznek a 
megdermedt foglyok, nyoma sincs rajtuk 
az átélt halálfélelemnek, izgalomnak. A 
patkósmellü, bősz kakasok, melyek min
denkor harczra készen állnak a más 
családbéliekkel, nem vetélkednek, a 
halálban megbékült valamennyi. Pedig 
egykoron a hűvös hajnalok pirosra fes
tett harmatos rétjén berzenkedve hív
ták, szólították egymást párviadalra s 
patkós mellüket kifeszitve, ádáz küz
delmet vívtak egyik-másik tarló birto
káért, melyet mindegyik a maga csa
ládja számára akart lefoglalni legelő- 
mezőül. Most? Barna fejecskéjük egy
másmellé simul és sorsukat eggyéfor-

rasztja az a kis vércsöpp, mely patkós 
mellükön immár megaivadt.

Közöttük fekszenek a szürke kis jér- 
cék. A természet mostoha keze nem dí
szítette fel őket különös dísszel, szerény 
szürkeségük az odaadó szerelmet hir
deti, a végtelen rajongást családjuk 
iránt. Lehunyt szemecskéjük szürke 
szemhéja nem a megalkuvást véste 
reájuk, hanem a végtelen nagy fájdal
mat az elveszett élet, a jövő után......

Messze északon szürkén nyújtóznak 
az őszi alkony homályán át ködbebukó 
hegyek, szemem keresi a kontúrokat, a 
sötét és világos foltokat. Azok a nagy 
erdők, emezek a vágások.

Talán éppen most lép ki a vágás 
szélén az erdők szerelmes királya há
reme után s dörgő recsegéssel belebőgi 
szerelmi dalát a hegyek visszhangos ol
dalába. Zúg a hatalmas királyi hang, 
párbajra hivja vetélytársait s megremeg
teti a gyáva oldalozókat, akik szürke 
árnyak módjára ténferegnek az „Epiló- 
bium“ fehér habja közt.

Önfeledt dalában nem veszi észre, 
hogy gyilkos cső mered hatalmas tes
tére. Egy dörrenés, melynek hangja 
zúg-búg a bércek orgonáján, némává 
teszi az ős királyt s magasra szökkenve 
összerogy őshazájának legszebb alko
nyán.

Szügyéből vér fröccsen a sárgult 
avarra és dércsipte falevélre s az em
beri kéz szelíden simogatja, a halálban 
megbékült, hatalmas koronás fejet, büsz
kén emeli fel szenvedélye újabb zsák
mányát. Egy kapitális trófeával gazda
gabb lett a vadászszoba.

Vér mindenütt, erdőn és mezőn......
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Rádiók és villanycikkek
Általában csereberéltek a derék gazd- 

asszonyok magvakat, virágbagymát, vi
rágoltványt.

Az ajándékozás, a kedveskedés ezzel- 
azzal, ami a gazdasszony büszkesége volt, 
általános szokás volt.

Kellett sok virág az illatszerek készí
téséhez is, amelyeket párolás utján 
nyertek. *

Egy igazi magyar házban a háziasz- 
szonynak félig-meddig orvosnak is kel
lett lennie. Nem főiskolákon szerezte a 
tudását, hanem saját tapasztalásából, 
felhasználva édes anyja tapasztalatait 
is. A kamara, vagy szellős, útba nem 
eső zugban állottak a szántott gyógy- 
füvek, melyeknek szedésére füszedő asz- 
szonyokat használtak. A sok jeles fűnek 
ismerték hatását s készítették a kony
hán a kanalas orvosságokat, jóféle für
dőket, kenőcsöket. Nem volt nap, hogy 
vagy az udvarnép, vagy a jobbágyok 
közül ne kellett volna valamelyiknek ke
zére gyógyulás céljából.

Érdekes, hogy a régi magyar nők is 
i'sztában voltak a jó, tiszta levegő ha
tásával, sőt ha r ém is értettek a dezin- 
ficiálás mai módjához, azt tudták és 
gyakorolták, hogy járvány idején füstöl
tek a szobákban fenyőmaggal, ürömmel, 
orménygyökérrel, egérfarkkóróval, leven- 
clu'aecettel fecskendezték a falakat. A 
f-hérnemüt mosás után szapulták, ami 
dezinficiálásnak felel meg.

Hetenkint voltak alamizsna-osztó na
púk. Templomot is építtettek, mert a 
régi magyar asszonyok vallásosak vol 
tak. Ugyan hogy is tudtak volna helyt 

'ani ezer kötelességteljesitésük közben, 
ha nem kérik a Mindenható segedelmét 
es áldását, hogy segélje őket a folyton 
tartó harcok idején, a megpróbáltatások 
végtelen sorozatában ? Hiszen a magyar 
népnek tisztán béke ideje sohasem volt 
egyhuzamban 10—20 esztendőnél és a 
nehéz időkben egyedül az asszony tö
rődött mindennel, mert a harc az or
szág területén, — a végeken, — a ha
tárokon túl elvitte a gazdát, el a job- 
bágyférfiak elejét.

A magyar háziasszonynak egész ház
népe fehérneműjével, ruházatával is kel
lett törődnie. Tudnia kellett, hogy hány 
hold kendert, hány hold lent kell be
vetnie, hogy állandóan fonják, szőjjék a 
szükségeseket, mert hiszen „fehérnemű" 
üzletek régen nem voltak. Kellett leg
finomabb, finom, durva vászon, kockás, 
magvas, rózsás stb. mintával. Értettek 
az egyszerűbb fonalak festéséhez is és 
ha a gazdasszonyok egymás látogatá
sára jöttek, örvendetes kötelesség volt 
a iádák, almáriomok habos kincsét meg
mutatni. Voltak juhaik és a gyapjú meg- 
: n'kálása a szövőszékig mind asszony- 
munka volt.

A rendes napi munka hihetetlenül 
megszaporodott, ha az udvarnál élő 

nykák közül valamelyik megházaso- 
d • A jobbágylány stafirungját is az 
udvarban egészítették ki.

A hozomány, régi szóval jegyruha, 
tt fehérneműből, felső öltözetekből, 

palástokból, különféle nagyságú gallé
rból, fátyol előruhákból, készítettek 
rannyal és selyemmel varrott orcatör- 
t, a vállfőben zománcos aranyboglá 

r .kka 1 rakott ingvállakat, aranyos rece 
z knyákat, selyemprémes szoknyainge

ket, csipkés csaholyokat (női ing), tarka 
anyagból készült mellrevalókat, leány- 
nimes patyolat ingvállakat, gyöngyös 
íejdiszeket, főkötőket, subákat, rózsás 
hímmel varrott aranyos lepedőket stb.

Ebből a sok minden gyönyörűségből 
semmit, de semmit sem rendeltek híres 
„cégek“-néi, hanem minden otthon ké
szült és nem férfiszabók varrták, hanem 
az udvarnép asszonyai, lányai ! Sok időt, 
fáradtságot igényelt a jegyruha, de Isten 
segedelmével a derék magyar lányok s 
asszonyok türelme, Ízlése olyan darabo
kat állított elő, hogy messzi földre híre 
ment s például Bécsbe, sőt Csehország
ba is kikértek varrnitudókat. Régi szo
kás szerint a menyegzőn a férfivendé
gek inget kaptak emlékül, csakhogy

ezek aranyszállal, selyemmel voltak dí
szesre hímezve. Vont arany szél, vont 
ezüst szél, török varrás teremtette elő a 
vásznakra, bársonyra, atlaszra a legszin- 
pompásabb virágokat, (az aranyat a „gö
rögétől vették, igy hívták régen a ke
reskedőt, aki jobbára válóban görög volt).

Ezekben a művészi csodahimzésekben, 
milyeneket még ma is megbámulnak régi 
emléktárgyainkon, templomi ruhákon, 
kehelytakarókon, a török lányok voltak 
a mesterek, ők voltak a magyar nők ta
nítói ; őket pedig harcok idején rabul 
ejtettek messze országokban magyar har
cosok ; a magyar udvarokban művészi 
tudásukért, ügyességükért megbecsülték 
őket és az „Asszonyok házába" fogad
ták be. Itt az „Asszonyok házában" aztán 
állandó foglalkozásra, tanulásra volt be
fogva mindenki, akinek ügyes keze volt, 
— de legfőként az úrilánykák, kik „neve
lőben,, évekig voltak egy-egy főasz- 
szonynál.

És mindenütt a drága magyar szó hal
latszott. Ritkán esett meg, hogy idegen 
nyelvű vőlegény vihette el a leányt, mert 
azt tartották :

„Idegen nemzetet ne végy, hanem ma
gyar nemzetet, azt kivel lölköd is meg- 
nyughassék. Idegen nemzetbe ne öltözzél; 
akidnek s magadnak is böcsületi meg
marad."

Mint említettük már, sok úrilányka 
nevelkedett előkelő családok udvarában. 
Leányiskola akkor kevés volt. A nagy 
családok jó híre, dicsősége attól függött, 
hogy hány idegen leányka tanul a főasz- 
szony nevelésével. Sok leánykát már 
9 — 10 éves korában adták át; az uj 
otthonban a család gyermekeivel tanul
gattak, fiú-leány külön egy apácától, 
vagy a lelkésztől, vagy az udvar Író
deákjától írni, olvasni, idegen nyelveket. 
De a főtanulás a leányok számára a 
házban, a konyhában, tejkezelésben, kert
ben, az asszonyok házában folyt, hol egy- 
egy öregasszony vigyázott fel rájuk s 
mindent meg kellett tanulni, amit a ház 
asszonya szükségesnek Ítélt. Már pedig 
ő mindent szükségesnek tartott!

Ezek a magyar családok, ha előkelők, 
ha középrendüek, mind valóságos nem
zed iskolák voltak, hol az ifjúság magyar 
nemzeti szellemben nevelkedett, vallá
sosnak, munkásnak. S ha névtelenül is 
porladnak el, de hatásuk századokon át 
int bennünket követésükre 1

legolcsóbb beszerzési forrós T E C H N I K A
VÁM;0!S5Y BÉLA városházaépület

M eghívó.
A „R im aszom bati M agyar D a legy le t"

tisz tú jító  k özgyű lésé t
1933. évi november hó 12-ik napján
(vasárnap) délelőtt 11 órakor a Polgári
kor helyiségében tartja meg, a pénztár
nok jelentésével és a zárszámadás elő
terjesztésével kapcsolatosan.

A közgyűlésre a Dalegyletnek úgy 
pártoló, mint működő tagjait ezúton is 
tisztelettel meghívja.

Rimaszombat, 1933. nov. 1.
Az Elnökség.

módon hallgat. Tovább várunk. Megreg
gelizünk. A reggeli lapokat is áiböngész- 
szük. A rádiómasinában sem lélek, sem 
s z í v :  minden csendes. Még Verescagin 
Sipka szorosánál is csendesebb. Ott csak 
az örtálló szegény katonát fújta be a hó, 
de itt még legpicurkább reményeink 
sem lehetnek arra, hogy hangra stim- 
molódjék a gép elröppent, kiszökkeni, 
megkésett, megszakadt éltető lelke: a 
rádiólámpa pírra sem hajnalodik. Nyi- 
korgatjuk ezt, nyikorgatjuk azt a csa
vart, lekukorgunk, belélesünk, megsimo- 
gotjuk, körüljárjuk, forgatjuk ide, rázzuk 
oda, izzadunk, dühösködünk, trüszkölünk, 
prüszkölünk: mindhiába, a masina, az 
csak hallgat, sőt ebédig hallgat. Mintha 
étvágytalan lenne. Legalább is villany
áramra étvágytalan. Szóval: arra, ami, 
kiludja kinek a jóvoltából, kegyelméből, 
de tényleg egész délelőtt nincsen.

Vigasztal a tudat, hogy majd az őszi 
estét annál szebben szórakozzuk át. A 
RPS—RTC meccs izgalmaiban eltikkad
va, a barátságos meleg szobák szentély 
sarkaiban meghitten beszélget a család. 
A délelőtt megkukult rádiómasinából is 
bőségesen árad Kurina Simi muzsikája. 
Hallgatják, gyönyörködnek. Ozsonndznak, 
koccintgatnak, de......

Igen, de, mint egykor az egyiptomiak
ra, sötétség és mint arra a már említett 
Sipka-szorosbeli szegény poszton álló 
bakára, csend borul a szobára s benne 
az egész családra, kedves társaságra: 
elaludt a villany, megnémult a rádió. 
Percekig várnak. Mind hiába.

Gyertya kerül az asztalra. Régi képet 
mutat a szoba. Mosolyognak, kacagnak, 
tréfálódznak. A villany végre mégis csak 
felgyűl s a rádió is suttogni kezd.

Elfújják a gyertyát. Tiz másodperc: 
újra sötétség, ismét csend.

Gyufa sistereg, gyertyafény éled.
Pár másodperc s megint sötétség, újra 

csend.
Gyufa sercen, gyertya gyűl. És igy 

váltakozik többször a kép. így tréfálko
zik velünk az az ördöngös, játszi manó: 
ilyen megbízható az a minden szép asz- 
szonynál szeszélyesebb váltó villanyáram 
itt, nálunk, nemcsak munkaszünetes vasár
nap, de szorgos munkában telő hétköz
napokon is.

Tanulság: nem mindig a rádiómasiná
ban, de másban van a hiba, vagy: ha 
be is van vezetve nálad a váltóáram, 
tarts gyertyát a háznál!!!

Divatos kézi
munkák, 

Pamutok nagy 
választékban 
legolcsóbban

KERCSIK-nél.

Bátyiban történik. . .
Igen itt, nálunk, ebben a gyakran nagy

várost majmoló, avagy falut megszégye
nítő, hol város, hol falu, de mindig plety
kás rimaparti községben történik, amit 
megírni bátorkodók.

A hely tehát adva van: Bátyi. Idő: 
sötéten borús; vagy ha jobban tetszik: 
borúsan sötét napjaink. Közelebbről: hol 
reggel, hol este, hol délelőtt, hol délután.

Tehát itt és ebben az időben játszódik 
az esemény, sőt — legyünk a korral tar
tók — filmszerüleg pereg le a kép.

Ott ülünk a villamáram-lelkes rádió- 
masina mellett. Munkaszünetes napon mit is 
cselekedhetnénk mást, szebbet kellemeseb
bet, szórakoztatóbbat: rádiót hallgatunk.

Kati, — pattan a zár, nyitva a gép. 
Várunk. Közben megkötjük inggallérba 
szorított nyakkendőnket. A gép lelkiisme
rete csak nem ébredez. Hallgat. Csoda-

Negyedszázados házassági évfor
duló. Dr. Weinberger Rezső helybeli ügy
véd és neje október 20-án ünnepelték 
házasságuk huszonötéves évfordulóját, 
mely alkalommal a jóbarátok és isme
rősök melegen üdvözölték az ezüstlako
dalmas házaspárt.

Arcképleleplezés. Amint már közöl
tük, a Rimaszombati Polgárikör novem
ber 5-én (vasárnap) délután 4 órai kez
dettel megtartandó díszközgyűlés kere
tében leplezi le ünnepélyesen id. Rábely 
Miklósnak, az egyesület volt elnökének, 
örökös tiszteletbeli tagjának Makovits 
Jenő festőművész által megfestett port
réját, mely alkalommal a díszközgyűlést 
Márkus László az egyesület alelnöke, 
lapunk főszerkesztője vezeti, az ünnepi 
szónok tisztét is ő tölti be s a díszköz
gyűlésen közreműködik a Rimaszombati 
Magyar Dalegylet is. A díszközgyűlést 
este 6 órakor közvacsora követi, melyre 
a múlt számunkban közölt helyeken le
het jelentkezni.

Reformációi emlékünnep a rima- 
szombati ref. egyházban. Okt. 31-én 
este ünnepelte a rimaszombati ref. egy
ház a reformáció 416 ik évfordulóját. A 
megújított templomban nagyszámú gyü
lekezet borult le ünnepi áhítatban a 
mindeneket ujjáteremtő igazságos Isten 
trónusához, hogy múlt idők nagy emléke 
sugározza be a mai, porbaroskasztó ter

hek alatt felsíró emberi lelkeket. És az 
őszi ködtől borús szivek, mintha fénye
sebbé váltak volna. Gályarabok, már
tírok, reformátorok hősi lelke, mintha 
mosolyra csókolta volna a késői unokák 
sápadt, reménytelen arcát. A gyülekezet 
zsoltár-éneklése után Samu István ref. 
s. lelkész imádkozott. Az imádság után 
a ref. vegyeskar énekelt: Térj magad
hoz drága Sión, Szűcs György ref. kán
tor vezetésével. Azután Varga Imre ref. 
lelkész mondott ünnepi beszédet. Majd 
Matolcsy Magda és Samu István ref. s. 
lelkész duette éneke következett, akik 
Schubert: „Szállj szivünkbe„ és Maian C. 
„Lelkem óh, dicsérjed" cimü énekeit ad
ták elő Szűcs György ref. kántor orgona 
kísérete mellett. A vasárnapi iskoia ve
gyeskara énekelt ezután Szügyi J.: „Óh, 
égnek alkotója", vezényelte Szűcs György 
ref. kántor. Koskó Lenke szavalata kö
vetkezett az ének után, aki Baja Mihály: 
„Magyar gályarabok" c. költeményét sza
valta. Ezután a ref. vegyeskar énekelte: 
„Erős várunk nékünk" az Isten, Szűcs 
György ref. kántor vezetésével. Az er
kölcsileg és anyagilag sikeres emlékün
nep a gyülekezet éneklésével ért véget. 
Lélekben megnyugodva, reménységekben 
meggazdagodva távoztunk el az Isten
házából. Az est jövedelme a templom 
renoválásának költségeire lesz fordítva.

Az evang. templomban okt. 31-én 
délelőtt a reformáció évfordulója alkal
mából ünnepi istentisztelet volt, melyen 
Baráth Károly lelkész prédikált, az 
evang. nőikar Halász József kántor ve
zetésével karéneket adott elő. Az egyház 
presbitériuma, a Leánykor, Lutherkor és 
a Bibliakör úrvacsorához járult. Délután 
5 órakor az egyház tanácstermében mű
soros összejövetel volt, amelyet a lel
kész imádsága, megnyitó beszéde ve
zetett be. Rőczey Jenő a Lutherkor el
nöke a reformáció koráról „Emlékezés" 
címén irt mélyre ható történelmi tanul
mányát olvasta fel, Tóth Margit pedig 
alkalmi költeményt szavalt, a vasárnapi 
iskolások kedves jelenettel szerepeitek, 
Remenyik Dezsőné szólóénekkel emelte 
az áhítatot.

Történelmi előadás. Nov. 10-én este 
8 órakor az ev. egyház tanácstermében 
Luther Márton születése 450-ik évfor
dulóján a Lutherkor rendezésében Dr. 
Baráth László tart előadást az emberiség 
történelmét irányitó szellemi áramlatokról.

* Városunk pénzügyi viszonyainak 
konszolidálása. Tudomásunkra jutott, 
hogy a Legiobank a Pénzügyminiszté
riummal kötött megállapodás értelmé
ben a szlovenszkói pénzügyi viszonyok 
egyszerűsítésére és konszolidására ha
tározta e! magát. Egyes városokban uj 
fiókintézetet nyitott, helyenkint a meg
lévő pénzintézeteket egyesítette, avagy 
beszüntette. A Gazdasági hitelbank, a 
Legiobank helybeli affiliált intézete e 
transakció keretén belül egyesül a Rol’- 
nicka vzájomná pokladnicáva! (Földmű
ves kölcsönös pénztárral). Az ügyvitel 
átvétele már meg is történt. A Földmű
ves kölcsönös pénztár megvette a Gaz
dasági hitelbank Gömöri-utcai banképü
letét és hivatalos helyiségeit oda már 
át is helyezte. Egyben átvette a Gazda
sági hitelbank betétjeit, ügykörének leg
nagyobb részét és tisztviselőit s továbbra

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, nov. 4-én és 5-én kalan
dor film, amilyet régen láttunk. Szenzációs re

pülési mutatványok :

Sanghaj bombázása
Fősz.: Elsa Elster, Theodor Loos, Greda Maurus, 

Peter Voos.
Szerdán, november 8-án érdekfeszitö dráma a 

szundai szigetekről:

Kriss (A tőr)
A film úgy drámai, mint tanulmányos oldalról 

igen értékes.
Csütörtökön, november 9-én „igen kedves németül 
beszélő filmoperett, amely Őfensége utolsó ud

varlásait ecseteli:

Őfensége táncosnője
Fősz.: Georg Alexander, Lien Dyers, Ha Ima y T. 

H. Junkermann.

„MONTÉ CARLO“
RIMASZOMBAT.

Tulajdonos: K O N Y H A  GÉZA.

o

*
9.

ú
9

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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is az ügyköréhez tartozó összes bank
ügyletek lebonyolításával fog foglalkozni. 
Megelégedéssel és örömmel konstatál
juk, hogy ezáltal a Fölműves kölcsönös 
pénztár városunk vezető pénzintézetei 
sorába lépett elő.

M űsoros diák próbabált r endez
Dobránszky János tánctanitó f. hó 4-én 
(szombaton) 8 órai kezdettel a Tátra- 
szálló dísztermében a következő műsorral
1. Alkalmi köszöntő. 5. Angol duett.
2. Szlovák tánc. 6. Lepke-balett.
3. Legyező tánc. 7. Olasz duett.
4. Klasszikus tánc. 8. Magyar cs. tánc.
Összeállította Dobránszky János tánctanitó. 
Táncverseny!! Szépségverseny!!

A Ieányelemi iskola jótékonycélú 
előadása. A helybeli állami elemi ma
gyar leányiskola növendékei f. hó 12-én, 
vasárnap délután 4 órai kezdettel tartják 
meg jótékonycélú előadásukat a Tátra- 
szálló nagy termében. Ezen előadásra a 
jegyek elővételben Klein Géza könyvke
reskedésében kaphatók, illetőleg az elő
adás megkezdése előtt a pénztárnál, Az 
összes iskolák részére tartandó nyilvá
nos főpróba e hó 10-én, pénteken dél
után 3 órakor kezdődik tetszésszerini 
belépődíjakat. Tekintettel arra, miszerint 
az előadás tiszta jövedelme a szegény 
magyar isolás gyermekek karácsonyi fel
segélyezésére lesz fordítva, ez úton is 
felhívjuk városunk nemes szivü közön
ségét, hogy az előadáson való nagy
számú jelenlétükkel tegyék lehetővé azt. 
hogy azok is érezzenek karácsonykor 
melegséget és szeretetet, kiknek a földi 
javakból olyan kevés jutott.

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

Uj írás- és- diszirás-tanfolyam. A 
munkásakadémia november 15-én tan
folyamot rendez, melyen mindenki díjta
lanul elsajátíthatja az uj Írást, valamint 
a diszirást. Különösen kereskedelmi al
kalmazottaknak ajánlatos ezen tan
folyam, akik a különféle kirakatbetüket, 
felirati betűket, plakátbetüket megtanul
hatják. Jelentkezni lehet: Adler Ernőnél 
az áll. polgári iskolában.

ZION  M. angol nőiszabó
Rimaszombat, Masaryk-tér 20. szám.

Ötvenéves férfiak jelentkezzenek.
Az 1883.-ban született katonaviselt fér
fiak 1933. év végén befejezik hadkötele- 
zetségüket és u. n. „elbocsátási lapot" 
kapnak, amelyben tudomásukra adják, 
hogy katonai kötelezettségük lejárt. A 
katonai igazgatás nem követeli meg a 40 
évesnél idősebb katonakötelesektő!, hogy 
a lakás változtatást bejelentsék, ezért 
nem biztos, hogy a régebbi években be
jegyzett címük helyes. A fölösleges leve
lezés és vizsgálat elkerülése végett aján
latos, hogy az ötvenéves katonaviseltek 
levelezőlapon közöljék jelenlegi címüket 
a katonai könyv első lapján feltüntetett 
kerületi hadkiegészítő parancsnokságuk
kal, amennyiben címük 1926 óta meg
változott és jelöljék meg állományilleté
kes csapttestüket, i.letőségi községüket, 
járást és pontos születési dátumukat. 
Ezenkívül készítsék elő az összes katonai 
okmányokat, mert ezeket az elbocsátási 
lap átvételénél át kell adni. (Hivatalos.)

Ingyenes gyorsirótanfolyam. A hely
beli munkásakadémia novnmberhó 15-én 
ingyenes gyorsirótanfolyamot rendez, 
mely négy hónapig fog tartani. Jelentkezni 
lehet Adler Ernőnél az állami polgári 
iskolában. A tanfolyamra, amely teljesen 
díjtalan, bárki jelentkezhet, aki a magyar 
gyorsírást meg akarja tanulni.

Mindszentek ünnepének halálos ál
dozata. November elsején mindenütt 
apró lángok gyulnak a temetők sirhant- 
jain s ott, ahol túlságosan messze van a 
sirkert, a tanya és pusztabeliek lakó
házuk ablakaiban gyújtanak gyertyát el
hunyt hozzátartozóik emlékére. A gömör- 
megyei Poltár községhez tartozó Dolná- 
Prievran pusztán lakó Gál József kocsis 
családja is igy emlékezett mega holtakról, 
néhány gyertyácskát égetve a lakásab- 
iakban. A négy éves Gál Mária ott set
tenkedett a pislákoló lángocskák mellett 
s egy őrizetlen pillanatban ruhája lán
got fogott, úgy hogy amikor a szülők fi
gyelmesek lettek a kisleányka sikoltozá
sára, a parányi gyermek ruhája, már va

lóságos fáklyaként égett. Igyekeztek le
tépni róla a lángló ruhát, mire azonban 
ez teljesen sikerült volna, a szerencsét
len gyermek annyira összeégett, hogy 
dacára minden orvosi erőfeszítésnek, éj
félre belehalt borzalmas sérüléseibe. A 
halálos kimenetelű Mindszentünnepi sze
rencsétlenség ügyében, szigorú vizsgálat 
indult.

Filmszínház. Folyó hó 4. és 5-én 
színre kerül „Shanghai bombázása" c. 
film. A japánok által lakott kikötővá
rosban egy jól szervezett rablóbanda 
veszélyezteti a közbiztonságot. Foglyul 
ejti Harris kormányzót s a gaztett egész 
sorát követi el. A banda üzelmeinek 
lehetetlenné tételére Baxter amerikai 
detektív vállalkozik, ki a veszélyesebb
nél veszélyesebb kalandok egész lánco
latán keresztül végzi munkáját. Fősze
replők : Else Elster, Theodor Loos,
Gerda Maurus és Peter Voss.

F. hó 8-án „Kriss, harc a szerelemért 
Balin" cimü exotikus film következik. 
Nonga herceg, a balii rajah fia Európá
ból haza tér s Wyan földmives meny
asszonyát akarja meghódítani, mit atyja 
ellenez és összeházasítja egy hercegnő 
vei, de Nonga nem enged s minden 
eszközt igénybe vesz célja elérésére, a 
mi nagy harcok és vérengzések kutfor- 
rását képezi, melyek során tragikus 
események sora fejlődik ki. A felvéte
lek a helyszínen készültek.

F. hó 9-én „Ő fensége szórakozik" c. 
pompás filmcperett kerül sorra, mely
ben Lien Dreyers alakítja a női fősze
repet, akinek természetes bája az első 
pillanattól fogva leköti a nézőket. Ge
orge Alexander, Trude Beiliner, Hal- 
may Tibor, Hans Junkermann és Else 
Révai hoznak még friss, magukkal ra 
gadó tempót ebbe a szórakoztató ked
ves operettbe.

zolványosok nem tartoznak a vendéglő
sök közé s mint ilyenek külön sorban 
foglalhatnak helyet, mind addig, amig a 
város saját hatáskörében ezt a kérdést 
el nem intézi.

4 Kérdés: Büntethető e az a teher
autó fuvaros akt teherkocsiján személye
ket is s-zállit ?

Felelet: Az ilyen teherautó fuvaros 
büntethető. Kivételt képez csupán az, ha 
az autófuvaros vásározókat árúikkal 
együtt a vásár helyére azon czélból szál
lítja, hogy a nehezebb tárgyak le és fel
rakásánál segítségül szolgáljanak.
Ezek szerint tehát az országos hivatal 

228.025/1933/8 számú rendelkezése 
alapján 1 és fél tonnás és ennél kisebb 
autón 5 személy, ennél nagyobb autón 
pedig 7 személy szállítható, de kimon
dottan vásárzók.

5. Kérdés: Van-e joga az ipartársulat
nak a tanonczszerződésben vállalt köte- 
lezetségeket ellenőrizni?

Felelet: Az ipartársulatnak a tanoncz- 
szerződés körül csupán annyi a köteles 
sége, hogy azt bemutatás után lajstromba 
vezeti és annak egy példányát a munka
adónak kiadja. Ezzel az ipartársulat az 
ipartörvényben előirt kötelességét telje
sítette. Megtagadhatja azonban annak a 
lajstromozását olyan esetben, hogy ha 
a kikötések között a törvényes intézke 
désekkel ellenkező megállapodások jöt
tek létre. A lajsromozott tanonczszerző- 
désekből folyó kötelezettségek már a 
szerződő felekre tartozik, de az abban 
kikötött megállapodások és az, hogy a 
2 fél miképpen állapodik meg a szerző 
désbeni kötelezetségek teljesítésében, az 
ipartásulathoz ellenőrzés szempontjából 
nem tartozik, Vitás eseteket az ipartár
sulat döntő bírósága tárgyalhatja, ha 
pedig ennek hatáskörét a felek elismerni 
nem akarják, akkor az ügy a rendes bíró
sághoz tartozik.

sokat fejlődött. Sok jóképességü játékos 
van a csapatban. A régi szokásukat: a 
sok hiába való faultokat azonban még 
most sem felejtették el.

LAFC RME 7:0 (4:0). Biró : Koller. 
A RME a mérkőzés vége előtt 25 perc
cel levonult.

FTC-ASC 5:0 (2:0).
PSC-TIMES 1:1. (1:0).

II. oszt. mérkőzések :
LAFC XI -RME XI. 2:1 (!!)
RME XI-FVSC 2:2. (szombaton).
FVSC-RPS XI. 1:1.
FTC XI.-HSC 3:1.

I. oszt. bajnoki tabella az utolsó forduló 
után :
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1 LAFC 7 6 1 36:09 12
2 FTC 7 6 — 1 21:07 12
3 RPS 7 5 i 1 24 09 11
4 RME 7 3 i 3 17:16 7
5 RTC 7 3 i 3 14:15 7
6 ASC 7 2 i 4 6:21 5
7 PSC 7 — i 6 6:29 1
8 TIMES 7 — i 6 4:22 1

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Róbely Károly laptulajdonos.

S P O R T
étterem és kávéház

újonnan berendezve megnyi- 
: : iik folyó hó 11-ikén.

ízletes koszt, olcsó napi aboma- és 
menü-rendszer.

Ipartársulati közlemények.
Az utóbbi időben előadódott ipar-jogi 

kérdésekre a következőkben válaszolunk:
1. Kérdés: Kihágást képez-e az, ha 

a piactéren lévő hentesbódékat, annak 
tulajdonosa a fasor és a templom közötti 
részen, úgy helyezi el, hogy a templom
hoz közelebb esik, mint a fasorhoz?

Felelet: Az 1899. évi július hó 7 én 
1358/1899. szám alatt alkotott városi 
vásárrendíartási szabályrenelet egyálta
lában nem tartalmaz olyan rendelkezést, 
amely szerint ez tiltott cselekmény lenne.

A város tehát, mint a piacz egyedüli 
tulajdonosa a legalkalmasabb módon ál
lapítja azt meg, hogy a hentes bódék 
hová helyezhetők.

A város meg is állapította azt, hogy 
a hentes sátrak a jelenlegi helyre állít
hatók fel, azonban nem kötötte azt ki, 
hogy a sátrak teljes pontosággal melyik 
helyre állíthatók csak fel és ilyen helyet 
ki sem jelölt azzal a céllal, hogy azt meg
változtatni, — ha némi különbséggel is, — 
ne lenne szabad.

A jelenlegi állapot tehát régi szoká
son alapszik, amelynek megváltoztatá
sára csak a város jogosult, azonban a 
hentesek ebbeli cselekménye büntethető 
kihágást nem képez.

2. Kérdési Büntethető-e az a keres
kedő, aki üzletében szeszes italt pohár
ban szolgál ki:

Felelet: A fűszer és vegyesárú keres
kedő arra jogosult, hogy szeszes italo
kat zárt üvegben árúsithasson. Joga az, 
hogy szeszes italt liter számra, vagy 
hordó számra vásárolja és azt üzlethelyi
ségén kívül ; tehát raktárban, vagy pin- 
czében különböző nagyságú üvegekbe 
lefejti, azt ledugszolja, esetleg viaszba, 
vagy parafinba mártja úgy, hogy a du
gasz csak valamilyen eszköz segítségé
vel legyen kivehető. Az igy elkészített 
zárlüvegeket hozhatja csak üzletébe el
adás czéljára. Az üzletben tehát szaba
don kimérni és ott italt nyitott üvegek
ben tartani nem szabad, —büntethető.

3. Kérdés: Kihágást képez-e az, ha 
olyan iparigazolvány tulajdonos, aki jo
gosult sört, bort és pecsenyeféléket vá
sárokon árusítani, ha sátrát az u. n. 
marhavásártéren a vendéglősök sorában 
állítja fel ?

Felelet: Ez nem kihágás és nem is 
büntethető, mert a városi tanács 1927. év 
folyamán hozott egy olyan határozatot, 
mely szerint az ital és húsféléket árú- 
sitóknak az elárúsitó helyét a marhavá
sártér területére jelölte ki. Csupán az a 
külömbözet, hogy az itt jelzett ipariga-

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

RPS-Ragyolci TC 3:2 (1:2). — Biró: 
Spóner.

RPS : Andrásik, Altmann, Markos-Ko
vács 1., Keller, Kocsis Szmrekács, Vrbka, 
Szirák, Pohoczky, Kovács II

Majdnem meglepetéssel végződött az 
őszi forduló utolsó bajnoki mérkőzése. 
Hajszálon múlott, hogy a RPS nem szen
vedett vereséget a lelkes ragyolciaktól. 
A RPS a múlt heti győzelmétől egy ki
csit elkapatva fölényesen kezdett ellen 
felével, ami majdnem megbosszulta ma
gát, mert a ragyolci csapat kihasználva 
az alkalmat, az első félidőben két gólt 
ragasztott a RPS hálójába és sikerült is 
vezetniük 70 percig a múlt heti játékát 
meghazudtoló RPS ellen. Nagy erőki
fejtésre és erős finisre volt szüksége a 
RPS-nak, hogy megszerezze a két pontot.

Már az első percekben veszélyes a 
ragyolci csatársor és Andrásiknak két
szer is komolyan kell közbelépni, hogy 
ártalmatlanná tegye a veszélyes Skovira 
lövéseit. Azonban a 6. percben már nem 
segit Andrásik sem, mert Skovira szép 
lövése a jobb sarokban akad meg 0:1. 
Gól után Pohoczky próbálkozik, de két
szer is kapu fölé, illetve mellé lő. A RPS 
lassan kezd magához térni, szép táma
dásokat vezet a csatársor, azonban Szi
rák lövésén kívül mást nem igen lehet 
látni. Az RTC megint feljön, Holkonak 
egy húsz méteres erős szabadrúgását 
Andrásik kiejti s a szemfüles Skovira 
megszerzi a ragyolciak második gólját 
0:2. Az RTC játékosai látva, hogy van 
valami kilátásuk a győzelemre, minden 
labdát indolensül taccsra rúgnak. A 
RPS nagyon igyekszik, de eredmény 
csak a 44. percben Vrbka révén szü
letik. 1:2.

A második félidő állandó RPS fölény 
jegyében folyik, de eredmény csak a 25. 
percben van, mikor Szmrekács kiegyen
lít. 2:2. A RPS nagyon jó finist vág ki, 
de az RTC is nagyszerűen védekezik, a 
győztes gólt a 38. percben Kocsis azért 
mégis berúgja.

A RPS-ban ezúttal megint a halfsor 
volt a legjobb csapatrész, habár az sem 
volt egész százszázalékos. A védelem
ben Altman működött a legbiztosabban. 
Gyorsaságával és jó szereléseivel sok 
veszélyes támadást megakasztott. A csa
társor gyenge volt.

A ragyolczi csapat tavasz óta, a rut- 
kai játékosokkal megerősítve, nagyon

Külön biliárd- és kártyaszoba, 
szives pártfogást kér : 

B o z ó k y  G y ö r g y  tu lajdonos.

PARKETT, butortisztitá 
és fényesítő szerek

olcsó áron beszerezhetők a

BOKOR-drogeriában.
Egy jó karban levő

rövid zongora
jutányos áron eladó.

Cím : e  l a p  k i a d ó h i v a t a l á b a n .  ►

kezdve készít

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

minden e szakmába vágó munkát.

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 U T Ó K ,  m otorkerékpárok,
tr a k to r o k , b e n z in m o to r o k
legjobb és legolcsóbb javítóműhelye : a

„Central garage4
Tornaiján (Rozsnyói-ut 212 213 )
A generál-javitást, hengerfurást, világítás za 
varok stb. javítását kizárólag ott végeztesse!
100%-os m e g e l é g e d é s  garantálva.

Rimaszombat, 1933. Nyomatott R ábely K ároly könyvnyomdájában,. (Masaryk-tér 9. szám.)


