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Hirlapjegy engedélyezve a postaigazg. 57,433 III 2i. sz. rendeletével.

A m agyar színészet ügye.
(Zc.) Hogy mennyire válságos 

ái'apotba jutott Szlovenszkón a ma
gyar színészet, arról a színtársulat 
itteni szereplése idején mindnyájan 
meggyőződhettünk.

Láthattuk, hogy a közönség pár
tolása a mai nehéz időkben egy
általán nem elegendő arra, hogy 
jobb színtársulat megélhessen kö
zöttünk.

Pedig, hogy mennyire fontos egy 
nemzeti kultúrában a színjátszás, 
mennyire függ attól a nyelv fenn
maradása és fejlődése, azt nem 
szükséges bővebben bizonyítani.

Elég, ha visszatekintünk 100-150 
év előtti időkbe, amikor a magyar 
színjátszás első úttörő munkásai 
bátor szívvel kezükbe vették a 
vándorbotot, hogy bejárják a ma
gyar városokat és elvigyék a nem
zet tagjainak mulatságára és élve
zetére mindazt, amit a költészet 
zenével, énekkel, tánccal párosulva 
szépet, kedveset, vonzót tud nyúj
tani nyelvünk és előadó művésze
tünk hajlékony alakításaival.

Nehány évtized kemény munká
jával, sokszor igazán né külözések 
között meghódították az ország vá
rosait s a nemzet lelkében az ön
tudat szikráját fénylő sugárrá fej
lesztették. Látta a magyar nemzet 
apraja-nagyja, gazdagja-szegénye, 
hogy milyen kincse van nyelvében, 
amelyet meg kell becsülnie, ha 
fönn akar maradni és be akar il
leszkedni a nyugati'müvelt nemze
tek sorába.

így fejlődött naggyá, értékessé 
a magyar színművészet, a melyet 
számbavesznek manapság a világ 
egnagyobb nemzetei is. Elismer
ték, hogy a magyar előadó művé
szet olyan fokra jutott és olyan 
nívón áll, hogy sokszor tanulhat
nak tőle más nemzetek is és ez 
az egész magyarságra sugározza 
a dicsőség fényét.

A múltak emlékein még sem 
eiég merengeni, mert a mai élet 
igen sok és nagy gondot okoz ne
hézségeivel és valósággal nyomo
rúságaival. A kisebbségi sorsban 
korlátok közé szorult a magyar 
színészet és ezek a korlátok elsor
vadással kezdik már fenyegetni a 
magyar színjátszás életét. Pedig a 
magyar színészet még mai nehéz 
viszonyai között is elsőrendűt tud 
nyújtani, de már csak nagy áldo
zatok árán. Mindinkább, évről-évre 
fenyegetőbben meredeznek eléje az 
akadályok hegyei, amelyeket már 
alig-alig bir áthatolni.

Legnagyobb nehézség van pedig 
a közönség kisebb pártfogásában, 
ami a mai nehéz gazdasági viszo
nyok természetes folyományának 
tekinthető.

Belátták már sokan, akik a ma
gyar társadalmi ügyek vezetői, 
hogy nem szabad a színészet ügyét 
tovább is ilyen mostoha állapot
ban hagyni. Magának a magyar
ságnak kell szervezkednie színé
szetének megmentésére és felvirá
goztatására. Másként akármit mon
dunk és kívánunk is: nem fog si
kerülni a dolog.

Az állam utóvégre segít annyit, 
amennyit nagy nehezen ki tudnak 
tőle nyerni, de végre is teljes egé
szében nem várhatjuk onnan a mi 
nemzeti nyelvünk és kultúránk föl- 
virágoztatását. — Magunknak kell 
azért komolyan összefogva és szer
vezkedve sorompóba lépnünk.

A szlovenszkói magyar szinpár- 
toló egyesület elnöki tanácsa janu
árban foglalkozott evvel az egető 
kérdéssel és elhatározta, hogy a 
magyar színészet nagyobb párto
lására eredményesebb akciót indít.

Egyrészt a szinpártoló egyesület 
tagjait igyekszik szaporítani és erre 
a magyar pártok vezetőségeit kéri 
föl, mert külön terjesztő szerveze
tek létesítése sok költséget vonna 
el magától a szinpártolástól.

Ezenkívül engedélyt kér aira, 
hogy kávéházakban, egyesületi he
lyiségekben gyűjtő perselyt állítsa
nak a magyar színészet céljaira és 
külön előadásokon, ünnepélyeken 
gyűjtsenek a válságba került ma
gyar színjátszás föisegitésére. így 
szélesebb körökre kiterjedne a szin- 
pártolás.

Pedig minden az anyagi eszkö
zöktől függ, mert anyagi eszközök 
nélkül a színészet nem teljesítheti 
nemzeti kulturfeladatát.

A magyar lapok kötelessége ezt 
a kérdést ébren tartani és a ma
gyarság feladata ezt a szent ügyet 
lelkiismeretes segedelemmel sikerre 
juttatni.

A szovjetoroszországi 
munkások helyzete.

I. Az oroszországi viszonyok megíté
lése igen bajos dolog, nemcsak azért, 
mert a nyelv- és közvetlen tapasztalat 
hiánya akadályoz, az ismereteket másod, 
harmadkézből kapjuk, hanem azért is, 
mert az egyes iratokban sok a tendencia

A Németországba küldött propagáto- 
rok az oroszországi munkások sorsáról 
sok szépet beszélnek Többször emle
getik az „orosz paradicsomot". Ezzel 
szemben pedig az Oroszországban meg 
jelent újságokból kiollózott cikkek alap 
ján felépített vélemény a hirdetett álla
potok ellenkezőjéről győz meg, mint a 
szovjetbaráíok külföldre szétszórt tudó
sításai. A Fridrich Muckermann néhány 
orosz újság alapján összeállított füzete 
igen fájdalmas és szomorú képet ad, 
úgy hogy az oroszországi munkásság 
iránti részvétünket növeli, de helyzetük 
jobbrafordulásának reménységét nem 
táplálja.

ítéletet kimondani nincs joguk azok

nak, akik a „kényes dologba" beava- 
tatlanok s közvetlen tapasztalatuk sincs, 
de az tény — és jobban beszél, mint 
sok propagátor,— hogy az Oroszországba 
kivándorolt s most újra visszatért német 
kommunista munkások a leszegényedett 
és csaknem hatmillió munkanélkülit 
számláló hazájukba visszetéríek.

Az a reménységük, hogy — a mai 
német viszonyok ellenére is, — Német
országban mégis jobban megélhetnének 
— bizonyiték, hogy a munkások hely
zete „nem éppen" paradicsomi Orosz
országban. A saját bőrükön tapasztalt 
német kommunista munkásság szerint 
Oroszországban a „munkásság életfel
tétele" helyett azok „halál feltételéről" 
lehet beszélni. A tapasztalataik után 
visszatért munkások oroszországi él
ményüket a nyugat-németországi újsá
gokban közzé is tétették.

Érdekes és tanulságos a „Reinische 
Zeitung" (Kölni újság) egyik számának 
vezércikkében megjelent „tapasztalt" 
munkás beszámolójának a leközlése. A 
hitelesség kedvéért a Marschinski Ágos
ton útlevelének kél fotográfiáját is hozta 
az újság. Az egyik alatt olvasható : „Ami
kor búcsút vett... ilyen viruló es erő
teljes sziliben volt, amikor Oroszországba 
utazót1."... A másik kép alatt: „Amikor 
visszajött... Oroszországból csalódottan, 
lesoványi dva és betegen."

De hadd beszéljen, akinek saját ta
pasztalata van : „Mint politika iránt ér
deklődő embert — irja Manchinski — 
az oroszországi viszonyok igen érdekel
tek, „annyival is inkább, mivel magam 
fanatikus kommunista voltam s a kom
munistáknak a munkásság nagyszerű 
helyzetéről szóló beszédeiknek hittem. 
Ez volt az oka annak, hogy én mint 
sptcialista — a németországi nehány 
évi munkanélküliségem után Oroszor
szágba jelentkeztem...

A szerződés szerint 250 Rubel havi 
fizetést állapítottak meg számomra s azt 
mondták, hogy ICO—120 Rubelből nyolc
tagú családommal megélhetek s a többi 
pénzbő! ruházkodhaíunk. A szerződés 
egy évre szólott. Feleségemmel és hat 
gyermekemmel (a legkisebb 3 hónapos, 
a legidősebb 16 éves) elindultam Orosz
országba, miután a németországi ház
tartásomat teljesen feloszlattam. Az úti
költséget Oroszországig magam fizettem. 
A határtól Moszkváig ingyen vittek, jói 
megetettek s még 100 Rubelt is adtak 
előlegül... Innen öt nap és éjjel folyton 
utaztunk, mig megérkeztünk Kusnetz- 
ktroiba...

A havi 250 Rubelből nem lehetett 
megélni s így 340 Rubelt fizettek... Be
tettek bennünket két szobába, hol tö
megforgalom volt, a két szoba közt volt 
az árnyékszék és a mosókonyha s igy 
a két szoba egymástól húsz méterre fe
küdt. Egyik szobában sem volt tűzhely 
(főzési lehetőség), a közös konyhára jár
tunk enni, amiért naponta 15—18 Ru
belt fizettem. S amikor sok fáradozás 
után egy lakást találtam, a beköltözést 
nem engedélyezték, de mivel a lakásban 
hetekig senki sem lakott, jóváhagyás 
nélkül beköltöztem... Sok alkudozás után 
a 340 Rubel fizetésemet 390 re emelték 
fel, de ez időben az élelmiszerek ára 
100 százalékkal emelkedett... Júliusig 
azzal hitettek, hogy szabadlakásom van, 
augusztusban értesítettek, hogy a lakás
bért áprilistól számítva ki kell fizetnem, 
ami pedig 185 Rubelt jelentett főt hó
napra.)

Minden protestánsom hiábavaló volt 
és a legközelebbi előleg fizetésig a né
met és orosz munkástestvérek segítettek 
rajtam... Megígérték, hogy kiki a saját

családja körében főzhet, de az élelmi
szer szállítása megszűnt s kényszeritet- 
tek, hogy a Stolovaból (közöskonyha) 
hozzuk az ételünket, illetve ott fogyasz- 
szuk el.

Az étkezés délben 2, este 1 Rubelbe 
került személyenként, ez 21 Rubel kia
dást jelentett naponként a héttagú csa
ládomnak (a kisded áprilisban meghalt, 
mert lehetetlen volt jó tejet kapni, a 
tej általában savanyu volt), havonta 630 
Rubelt. Emellett szükségem voit kenyérre, 
cukorra, teára, kávéra, szappanra, vajra 
stb. Honnan teremthettem elő ezeket? 
A legtakarékosabb élet mellett (ruház
kodást bele nem számítva) havonta leg
kevesebb 750 Rubelre volt szükségem. 
Lehetetlen volt a drágulás mellett a 
szegényes fizetésből megélni. így történt, 
hogy az ilyen körülmények között szen
vedő családom iránti felelősséget (!) nem 
tudtam magamra venni, elhatároztuk, 
hogy feleségem a gyermekekkel augusz
tus elején visszatér Németországba.

A szerződés papirosán elegendő élel
miszert Ígértek. Én havonta 3 kg. vajat, 
ugyanannyi cukrot. 7 kg. húst, 171/2 kg. 
lisztet, 75 doboz cigarettát kellett volna, 
hogy kapjak (feleségem s gyermekeim 
számára egy-egy kilóval kevesebbet)..,. 
E járandóságot augusztusban felére szál
lították, de még megrövidítve sem adtak 
meg. Húst és burgonyát többet egyál
talán nem kaptunk. Hüvelyes veteményt 
szintén nem. Szabad kereskedelem nem 
volt, csak ha valaki a ruháját volt kény
telen eladni. A cukor ára 35 Kopekről 
T18 Rubelre, a vajé 2 80-ról 5'65 Ru
belre, a fehér kenyéré 10 Kopekről 
húszra emelkedett. Lisztet kapni sem 
lehetett. Augusztus óta sót sem. Augusz
tus 11-én megkaptam a családom szá
mára a 10 pár cipőről szóló cédulát, de 
a c pő bőrének színét sem láttam...

Annyira nehéz volt a viszony Orosz
országban, hogy elhatároztuk, hogy szép 
tember végén Németországba hazame
gyünk. (Előbb szó volt arról, hogy fele
ségét a gyermekekkel aug. elején vissza
engedte Németországba. — Ford.) Szep
tember 30 án akartunk utazni, a vasút
jegy október 7-re volt kiállítva, mert 
addig minden helyet lefoglaltak. Az 
utolsó hónapi fizetésemet a szerződé
semnek megfelelően kifizették, de tel
jesen elköltöttem az oroszországi előre 
nem számított tartózkodásunkra. Hat 
napra vásároltam 9 kg. kenyeret, 750 
gr. vajat, 1050 gr. nyershust, 2 kg. bis- 
quitet. A vasútállomásokon kenyeret nem 
lehet kapni, csak káposztalevest (amely
ből egy tányérral 5 Rubelbe került). 
Ennyit nem fizethettem. Moszkvában a 
csomagjaimnak a vonalszakasztól a va
sút előtti térségig való szállításáért 17 
Rubelt s innen a német munkások klub
jáig, ahol megháltam, 60 Rubelt kellett 
fizetnem. A német munkásegyletben való 
hálás ingyenes. A következő nap a cso
magjaim a Sándor pályaudvarra való 
szállításáért 20 Rubelt kértek. Ekkor 
már az útiköltségem annyira leapadt, 
hogy kénytelen voltam a hálózsákorrat, 
két nadrágot, két inget, egy pár cipőt 
és csizmát egy német nő segítségével 
eladni. Így szereztem meg a német ha
tárig való útiköltséget. Így érkeztünk 
meg Kölnbe, majd a kölni népjóléti hi
vatal (Wohlfahrsamt) előlegezte az úti
költséget Brühlig.

Most tehetetlenül vagyok itt magam 
és családom, még sem lakásom, sem 
bútorom nincs, csak szegényes öltözék 
s most meg kell kisírelnem egy uj élet 
kezdését. Ezt mégis könnyebben elvise
lem, mint az oroszországi viszonyok kö
zötti maradást.
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A munkások hangulata nyomott és 
elkeseredett. Az orosz munkás megelé
gedett, ha csak annyi élelmet kap is, 
amennyit a nehéz munkája megkíván, 
akkor az oroszországi gazdasági felépí
tés tovább haladna. De az egyes válla
latoknál annyi a felügyelő, a praktikáns, 
a nemprodukáló elem, sőt spicli, hogy 
megdrágítják a produktív munkát. Ha 
Oroszországban az igazi kommunizmust 
találtuk volna, jól megélhettünk volna 
egy olyan áldott országban, de ott dik
tátorok uralkodnak a népen s a mun
kásság az élelmiszer igazságtalan el
osztása miatt keserű szükséget szenved. 
Talán valaki azt mondaná, hogy én 
kontár voltam s azért löktek ki Orosz
országból. Épp az ellenkezője az igaz : 
az orosz „Rundfunk“-ban nyilvánosan 
megdicsértek, mert, tevékenységeim ál
tal a produkciót 100 százalékkal emel
tem. Még két dicséret van a kezeim kö
zött, májusba a fizetésemen kiviil 150 
Rubelt kaptam ajándékba. Minden kom
munista agitátor, aki az oroszországi 
viszonyokat, mint paradicsomi állapo
tokat festi a német munkásság elé, egy
szer már ott kellene, hogy éljen és dol
gozzon, hogy a saját bőrén tapasztalja 
meg, hogy milyen az élet ott. De akkor 
nem is vándorolna ki senki Szovjet- 
oroszországba.

Amikor ezeket leirom, semmiféle 
Oroszországellenes gyüiölet nem veze
tett, hanem inkább az én német mun
kástestvéreim iránti szeretet, akiket az 
én tapasztalatom, csalódásom által meg
őrizni akarok, ha valakinek szándéka 
lenne Oroszországba kimenni. Német 
munkások, halljátok az igazságot s ne 
hagyjátok, hogy becsapjanak." Eddig 
tart a német kommunista munkásnak, 
Marschinskinek a levele : „Ehhez nem 
kell kommentár!" Czirjdk János.

Pusztuló magyar If jú ság .. .
Ritkán és akkor is csak kevés 

szó esik e fiatalság elhelyezkedé
séről. Annak a fiatalságnak a köz
életbe való bekapcsolódására, a ke
nyérhez és szerephez jutására gon
dolunk, amelyik nem tud mit kez
deni a diplomájával. De legalább 
annyira, vagy még inkább, kevés
bé találnak tehetségüknek, képzett
ségüknek megfelelő helyet, a hol 
nap és a holnapután végző ifjú 
emberek.

Pedig a probléma kétségtelenül 
olyan horderejű, hogy érdemes vele 
törődni, meghányni-vetni.

Az egyre súlyosabbá vált tizenöt 
év, tizenöt fiatalhajtást hozott a 
sorvadó magyar kisebbség élete 
fáján. Az évente nagykorúvá lett 
ifjúságnak csak igen jelentéktelen 
százaléka jutott, ha nem is méltó, 
de legalább valamelyes elhelyezés
hez. így aztán légió a száma a 
kivülrekedt, kétségbeesés szélére 
sodródott, kiképzett magyar értel
miségnek.

Egyik oldalon tehát a felnőtt if
júság hadosztálya áll és kér helyet 
a nap alatt egzisztenciális, kulturá
lis és társadalmi érvényesülése, 
léte érdekében.

Szemben velük a kész, szerve
zett társadalom, a körülbástyázott 
hadiállásokkal védi keserves pozí
cióját, amelyet a 15 kemény esz
tendő alatt csak a legnagyobb erő
feszítések árán tudott megtartani.

Szinte feltolakszik a kérdés, 
miért van az, hogy az utánpótlás 
és az utánpótlást várók nem talál
nak egymásra anélkül, hogy ez a 
kiegészülés és találkozás problé
mát ne jelentsen.

A felelet igen egyszerű : az uta
kat kell kiépíteni, innen is, onnan 
is, hogy az ifjúságnak a magyar 
élet mai létformáiba való bekap
csolódása simán menjen végbe.

Mert erre a bekapcsolódásra fel
tétlenül nagyszükség van. A fiatal 
lelkekben óriási erőforrások buzog
nak fel s a magyarság vezetőinek 
kell a figyelmüket ráirányítani arra, 
hogy ezek a források dús és bő 
energiakészletüket oktalan és célta
lan dolgokon fecsérlik-e, vagy pe
dig ezeket a közös boldogulás tur
binájába öntik e ?

A magyarság sorsának jobbra 
fordulása az utóbbi megoldást kí
vánja.

És minél nehezebb kisebbségi 
sorsuk, annál súlyosabb a mai fia
talság életefolyása i s : ezért foko
zott szeretettel és gonddal kell kö
zös problémáinkhoz nyúlni. Ugyan
akkor hatványozott erővel kell tá
mogatnunk azokat, akik az után
pótlás fontos kérdésével foglal
koznak.

A múltakon okulva, olyan útra 
kell tehát a fiatalságot vezetni, 
amely a boldogulás felé vezet. 
Anélkül, hogy jogainkból akár jot
tányit is feladnánk és gerincünket 
meghajlítanánk. Csak ez a maga
tartás az, amely a magyarság érték
állományának megtartásához és a 
minket megillető, méltó pozíciónk 
biztosításához vezet el.

Madách-előadás 
a Burgszinházban.

... Bécs ... Este félhét, az előadást a 
szinlap félnyolcra hirdeti, de a pénztár
nál csak az kap jegyet, aki egy héttel 
hamarább megrendelte már s az álló
helyért epedezők tömött sorokban álla
nak a jegypénztár szögben törő korlá
tái között.

Madách Imre s vele együtt ismétel 
ten a magyar géniusz, helyet kapott 
Becsben. Jártak is már, voltak is már... 
hányán kopogtattak, követelőztek, só
hajtoztak a bécsi kapukon, a Burgban, 
magyarok, ököllel és a szellem erejével. 
Néha Bécs kegyes volt s magához bo 
csátotta a keleti magyart, máskor elta- 
szitotta rutul, vagy csalárdul magába- 
olvasztotta a jelentkezőt. De most, de 
most: bátran, — bár megkésve, — lép
delt be a bécsi kapukon Madách és 
foglalta el a nekivaló emelvényt a többi 
nagyok között.

Nézz végig a bécsi szinlapokon s 
minden harmadik nevet magyarnak ta 
lálsz.

Büszke azonban most csupán egyre 
vagy: Madáchra, mert egynek érzed 
magad vele, mert úgy véled, hogy elég
tételt adott Bécs sok jajért és sok mel
lőzésért.

A hatalmas, fényes Burgszinház fél- 
nyolckor zsibongó vásár. Félnyolc után 
öt perccel egyetlen feszült figyelem. 
Zsúfoltig a karzat is. Egyetlen suttogás, 
pisszenés nincs, — a hatyii színház
látogató közönség, magunkkal együtt, 
nevelődni járhatna ide, csendet és fe
gyelmet tanulni, — a sötét nézőtéren 
csak három biztonsági lámpa sárgállik 
s valami kis kék fényecske, irdatlan 
messziségben, magasan,

Különös csodája a színpadtechniká
nak : a vasfüggöny emelkedése után több 
fiiggönyhuzás a színek változásával 
nincs, valami lágy, nesztelen tüüfiiggöny 
hull alá, tiiil választja el a nézőteret a 
színpadtól s mikor egy szin változik, a 
tüllre vetítenek kusza felhőket vala
honnan.

Micsoda tobzódása a fénynek, szín
nek, ruhának, embertömegnek, hangnak 
és szavaknak. ... Fény hull a beszélő 
arcára s a félhomályban alakok mozog
nak, mintha Piloty-képek elevenedné
nek meg... A Világűr napragyogása, a 
fáraók sejtelmes piramisa, a görög ál
dozati oltár kékes füstje, London vidám 
vására, a francia forradalom döbbene 
tes tömegjelenete, a falanszter mozgó, 
nesztelen gépei, a jégkorszak zseniális 
képe a vörös napkoronggal, megannyi 
Iélekzetállitó újdonság, pazar bőkezűsé
ge színpadi örömnyujtásnak, kép, kép, 
látvány s micsoda magasztos érzés, eb 
ben a környezetben németül hallani az 
ismerős igéket, hallani Ádámot, kacagva 
látni Lucifert, rimánkodni Évát, — csőn 
genek, szállanak, lobognak a szavak, 
amelyeket iskolában tanultunk magya 
ru l ... Millionen für Ein... Gáne, dass 
es mehr Robbe sei, als Mensch hier... 
Ich sage dir, Mensch, kampfe und stre- 
be... Mégsem furcsa ezekei idegen Ízzel 
forgatni meg ajkunkon, mégsem külö
nös Madáchot igy hallani, mert a zseni 
nyelve mindig ugyanaz marad s mi 
büszkeséggel eltelve ülünk a hatalmas 
nézőtéren: Andi io sono ... bizony én is 
magyar vagyok... ( —thyvi )

A szegények megsegíté
sének munkája

a mai szűkös idő dacára is szép ered
ménnyel folyik. A folyó hó 11-én dél
előtt megtartott matiné a múlt lapszá
munkban közölt műsor mellett lelkes és 
megértő közönség jelenlétében folyt. le.

Celder Gyula polgári iskolai tanár 
szlovák és Varga Imre ref. lelkész ma
gyar nyelvű beszéde után a két pirinyó 
ember, Gabonás Tibor (hegedű) és Lic- 
mann Ulrich (zongora) zenei produk
ciója kötötte le a közönség figyelmét. 
A Éivena szlovák nőegylet vegyeskara 
és a műsort záró magyar dalegylet férfi 
kara szlovák, illetve magyar dalokat 
adott elő nagy hatást keltve, Lackner 
László, illetőleg id. Halász József karna
gyok pompás dirigálása mellett. Nagy- 
tetszésben részesült a műsor 4-ik szá
mában Kuhinka Irénke, ki tisztán csen 
gő, szivbefutó, kellemes hangjával fel
tűnést keltett. Több uj magyar dalt 
énekelt általános tetszés mellett, Lali 
bandájának helyes kíséretével. Lupái 
Emilné „Haakon" melodrámát megrázó 
erővel adta elő, König Henrikné alkal
mazkodni igyekvő zongorajátéka mellett.

Az ötórai teadélután kedves táncmű
sor beiktatásával, nagy közönség rész
vételével, pompás hangulatban ment 
végbe, Csóka Sanyi bandájának muzsi-

A  legyező.
Legyező ! Nincs a női előkelőségnek 

még egy olyan fényűző tartozéka, mint 
ez a selyemdarabból, csipkéből vagy 
éppen papirosból készült, különféle ala
kú és formájú, még külömbözőbb értékű 
vékony, finom lap, amit a hölgyek oly 
bámulatos kecses negédességgel tudnak 
forgatni kacsóikban. Hány kritikus hely
zetből szabadította már ki úrnőjét? Hány
szor volt már a hirtelen támadt zavar 
elleplezője s hány néma vallomásnak a 
kifejezője? Kedvelt játékszer, de fegy
ver is egyúttal az előkelő hölgy kezé
ben, aki azt ügyesen tudja forgatni. Pe
dig az eredeti rendeltetése nagyon is 
prózai : a legyek elkergetésére szolgáló 
díszes, stilizált eszköz, amit a melegebb 
éghajlat alatt légáramlat előidézésére 
használtak.

Nem kisérhetjük figyelemmel kelet
kezésének és fejlődésének egyes moz
zanatait : mint lett az eredetileg toliból, 
szőrből vagy rostokból, Egyiptomban a 
lótusz- és pálmalevélből készült pemet- 
ből a díszes legyező, mely a XVII. szá
zadban élte fénykorát, amikor is küllőit 
és lapjait Watteau és Boucher remek 
festményei ékesítették ; ezúttal csak rö
vid történelmi visszapillantásra szorít
kozunk s elmondunk néhány anekdotát, 
amelyekben a legyező fontos szerepet 
játszott.

Történelmi jelentőségre XV. Lajos 
francia király idejében jutott a legyező. 
Szigorú udvari szabály tiltotta meg az 
udvarhölgyeknek — lettek légyen azok 
akár hercegnők — a legyező használatát 
a királyné jelenlétében, hacsak nem 
tálca gyanánt kellett annak szolgálnia, 
amelyen valami tárgyat nyújtottak át a

királynénak. Akkori följegyzések sze
rint kicsibe múlt, hogy nagy botrányt 
nem idézett föl d’Ebmont grófné, aki ezt a 
szigorú szabályt valahogyan megsértette.

De jött azután a forradalom, amely
hez ugyancsak néhány emlék fűzi a le
gyezőt. így például a caeni múzeumban 
őrzik azt a legyezőt, amelyet Corday Sa
rolta ejtett le a fürdőszoba padlójára, 
mikor Marat demagógot meggyilkolta. 
Az Abbaye-fogházban a márkinők és 
hercegasszonyok, miközben a vértör- 
vényszék tárgyalásaira várakoztak, rizs- 
porozott parókát tettek a fejükre, sza
lont rögtönöztek a börtönből s a legye
zőikkel játszadoztak, mint még nemrég 
odahaza, fényes palotáikban. D’Urville 
grófné, mikor a börtörőr benyitott hoz
zájuk, hogy őt a vérpadra kisérje, meg
vetéssel fogadta a pribéket és csak a 
legyezőjét vette magához.

— Ejh, mire való ez? — förmedt reá 
a durva börtönőr. — Nem lesz neked 
arra szükséged nemsokára.

— Bocsánat, uram ! — felelte szelíd 
hangon a grófné. — Amint hogy Ver
sailles fényes lépcsőin, azonképpen a 
nyaktiló falépcsőin sem tudok fölmenni 
anélkül, hogy ne legyezném magamat.

Nos, egyik legszebb, legértékesebb 
gyarmatát Francziaország annak a vég
zetes legyezőcsapásnak köszönheti, a 
mellyel Husszein, algíri bey a francia 
főkonzul arcát illette. A vakmerő inzul 
tus megtorlásaként a francia kormány 
csapatokat küldött Algírba, amelynek 
meghódítását igy kezdték meg a fran
ciák 1830-ban.

Vannak olyan történelmi nevezetes
ségű legyezők, amelyek vagy szépségük, 
eredetük vagy éppen a hozzájuk fűződő 
emlékekre való tekintettel, szinte fan

tasztikus értéket képviselnek. A XVIII. 
század egyik nevezetes ereklyéje az a 
legyező, amelyet Sévigné asszony aján
dékozott a leányának, férjezett Grignan- 
nénak, s amelyet Francois Boucher „Vé
nusz öltözködése" cimü tiirés festmé
nye ékesített. Ennek a festménynek ki 
váltképpen az adott különös nevezetes
séget, hogy az istennő arcán határozot
tan föl lehet ismerni Montespanné arc
vonásait. — Ez a legyező Londonban 
1870-ben 23000 frankon kelt el és cse
rélt gazdát.

Ninon de Lenclos legalább is egy 
tucat nevezetes és értékes legyezőt 
gyűjtött össze, a melyeket a bibliából 
és a vallástörténelemből vett jelenetek 
és alakok rajzai ékesítettek. Égyik le 
gyezőjét a „Jeruzsálem ostroma" cimü 
festmény diszitette.

A XIX. században a legértékesebb és 
a legszebb legyező-gyűjteményt Eugénia 
francia császárné mondhatta magáénak, 
aki önként azt a legyezőt tartotta nagy 
becsben, amelyet az akkori idők leghí
resebb festője és rajzolója, Cavarni fes
tett egyenesen az ő számára.

Ugyancsak értékes gyűjteménye volt 
Rotschild bárónénak. Még a legolcsóbb 
legyezője is ezer frank értéket képvi
selt, azok pedig, amelyeket Lameret 
vagy Lebrun festményei ékesítettek, 
húszezer franknál is nagyobb összegek
ért keltek el a párisi árverési csarnok
ban, a Hőtel Diouot-ban. Ámde ennek 
a gyűjteménynek legértékesebb kincse 
mégis csak az a legyező, amelyet Wat
teau „Versaillesi ünnepségek" cimü 
festménye diszit. Ugyancsak Watteau 
mesteri kezére vall Bassano hercegné 
legyezőjét ékesítő festmény: „Ünnepség 
Kytherában."

Ezeknek a mestermüveknek azonban 
egy lépéssel sem maradt mögötte Sagan 
hercegné legyezője, amelyet Boucher 
„Csókvásár" cimü festménye diszit. 
Nagy értéket képviseli az a legyező is, 
amelyet a nagy olasz zeneszerző, Ros- 
sini felesége számára festett az akkori 
idők egyik legkiválóbb rajzolója : Gus- 
tave Dóré.

Kevésbbé művészi, de igazán eredeti 
és érdekes volt Patti Adeline legyezője, 
amelyen a világhírű énekesnő össze
gyűjtötte az autogramjait azoknak az 
uralkodóknak, akik előtt énekelt.

A legyezőnyelv kiváltképpen Spanyol- 
országban volt divatos, ahonnan azután 
úgyszólván az egész Európában elter
jedt. A jobbkarról lecsüngő, összecsu
kott legyező jelentése: Menyasszony 
vagyok. Ha a legyező széle az ajkat 
érintette : Kétkedem benned. A szivtájra 
fektetett legyező azt akarta tomácsolni, 
hogy : Szeretlek és miattad szenvedek. 
A gyorsan mozgatott legyezővel a hölgy 
azt akarta tudtára adni ifjának, hogy: 
Nagyon szeretlek. De bezzeg nem jót 
jelentett, amikor a hölgy a legyezőt hir
telen összecsukta s akkor jobbkezéből 
átvette a balkezébe : Féltékeny vagyok. 
Távozzál tőlem !

Mikor az ifjú -megpillantotta az erké
lyen menyasszonyát, aki legyezgette 
magát, legott megértette, hogy : Ma tá
vozom hazulról. De, ha a hölgy nem az 
erkélyen, hanem az ablaknál jelent meg 
s ha a legyezőt mozdulatlanul tartotta 
a kezében, azzal jelezni kívánta, hogy 
imádója ne várjon reá, mert: Ma itthon 
maradok. Az arc elé tartott, félig nyi
tott legyező jelentése : Vigyázz ! Figyel
nek bennünket!
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kaja mellett. A matiné és teadélután 
tiszta jövedelme összesen 3657 kor. 15 
fillért tett ki.

A szociális bizottság folyó hó 14-én 
ártott ülésében hozott egyhangú hatá

rozata folytán ezúton mond köszönetét 
matinét és teadélutánt megrendező 

összes agilis közreműködőknek, élükön 
Samarjay Jánosné úrnővel, aki az őt ért 
sajnálatos baleset elíenere is mind
végig lelkesen tevékenykedett a siker 
rgekében, valamint a többi nő- és 
anyegyietek vezetőivel, áldásos mun

kásságukért. Hálás köszönet és elisme
rés a sütemények gyűjtésében, azok el
rendezésében és a pénztárnál és a ki- 
- palásnál nagy jószívűséggel munkai

dő úrnőknek és leányoknak, valamint 
matinén és teadélutánon oly szép si

kerrel közreműködött összes kedves 
szereplőknek.

De elismerés és köszönet városunk 
gértő, lelkes közönségének is, amely 

i kritikus idő dacára elhozta filléreit 
áldozatkészség oitárára. Legyen Pten 

kegyelme és áldása minden szegényt 
m gsegitő adakozóval.

Rádióvásárlók vigyázat!
Az összes világmárkás készülé
kek kaphatók kedvező részlet
fizetésre és

1 0 °  0 -al olcsóbban készpénzért 
TECHNI KA

V á m o s s y  B é l a  Masaryk-tér.

A rimaszombati magyar 
gimnazisták bálja.

Szombaton este farsangzáróu! a ma- i 
gyár gimnazisták rendezték meg hagyo
mányos diákbáljukat a mostanában érő
mén igénybe vett „Tátra" termekben, 
nagyszámú, válogatott közönség előtt. 
A bál külsőségei semmiben sem marad
iak el a szezon többi hasontó rendezé
s i  mögött, Ízléssel dekorált helyiségek, 
figyelmes és körültekintő rendezőség és 
főidig érő toalettek mindenben hűen 
vöwtték a napi divatnak nevezett tra- 
d.ciókat. A be nem avatott figyelő leg- 
: ;iebb csak a mulatság néhány rövid- 
nadrágos gavallérjának jövés-menéséből 
és a bakfiskor legelején startoló kis
leányok fesztelen jelenlétéből követkéz-j 
tét hetett a felejthetetlenül kedves muri' 
diákjellegére, az ifjúság többi elemei 
feszülő szmokingokban és kimondott 
estélyi ruháiban zavartalanul játszotta 

adta a nagyot, amint az már az 
„öregek" murijain szokás.

A bál bevezetőjéül játszott színpadi
iisor annál jobban kidomborította a 

mulatság diákjellegét. A három kabaré- 
szám címével, tendenciájával és egymás
mellé rendezésével mintha az éiet kü

szöbe előtt álló ifjúság véleménymeg- 
• yüvánitása lett volna fejetetejére álli- 
>tt napjaink hallatlan zűrzavaráról, 

tanári szoba, adóhivatal, őrültek háza, 
valóban oly keretek, amelyek mögé — 
diákszemmel nézve — egészen mai köz
ietünk bepréselhető. A három tréfát 

Grossmann László, Berger László, Fá
mán Melinda, Böszörményi Andor, Va- 

rasdy Dezső sok derültséget keltve köz 
.etitették a hálás közönség felé, rajtuk 
kívül azonban Reinitz Jolán, Böszörmé
nyi Kató, Kretsch Irén. Stubendeck Ist
ván, Dusza Béla, Urbán Károly, Farkas 
Antai, Tokár Géza, Okos József, Dusza 
János, Gulyás László, Boros Elemér, 
Fritz Béla, Molnár Dániel és Czikora 
Aladár is ügyesen illeszkedtek bele a 
diákmükedvelők játékába.

A műsort Reinitz Jolán kedvesen el
mondott prológja vezette be. A koníe- 
rancier szerepét Varasdy Dezső töltötte 
be, szellemes bemondásaival sok derült
ségre okot szolgáltatva.

Elmaradhatatlan száma volt a prog
ramnak a diákzenekar szokásos műsor
záró muzsikája, amiről ez alkalommal a 
derék cserkészfiuk gondoskodtak.

Műsor végeztével természetesen azon
nal sor került az estély legfontosabb 
programpontjának, a táncnak megkez
désére, amelynek azután hajnalig se 
vége, se hossza nem akart lenni. S2iin- 
órában zajlott le a nyolcadisták hagyo
mányos zoldszallag avatása, dikciók, 
cigánymuzsika és vig énekszó mellett, 
hogy ezután csak még jobb hangulat
ban tovább folytatódjék az iskola ezer

gondjától legalább egy estére felszaba
dult ifjúság szórakozása.

A nagyszámú közönség egészen a bái 
bevégeztéig hűségesen kitartott és lel
kesen osztozott az ifjúság szórakozásá
ban s hajnal felé egy kellemesen eltöl
tött est, manapság ritkaságszámba menő 
jó érzéseivel távozott. A várakozások
nak mindenben megfelelő erkölcsi siker 
elérésében Fábián Vilmos és Holéczy 
Miklós tanárelnököké a főérdem, akik 
minden apró részletre ügyelve, körűi 
tekintő gondossággá! és megértő szere
tettel támogatták munkájában a dicséret 
legmagasabb fokára érdemes diákren
dezőket. Az anyagi eredményből az in
tézet segitőaiapja részesedik.

H Í R E K
Amolyan böjti elmélkedés

semmieselre sem akar lenni, csak éppen 
érdemes a megírásra, hogy 35 Kő, azaz 
harmincöt cseh korona és semmivel sem 
több a tudós H. Maye kiszdmiidsa sze
rint az emberi test anyagtartalmának ér
téke, amint ezt egy természettudományi 
cikk tudomásunkra hozni szives, megál
lapítván azon meglepő tényt, hogy — a 
többek között — egy emberi test zsír
anyaga 7 darab jól habzó szegedi szap
pan főzéséhez elegendő, a cukor nem 
több bennünk egy asztali sótartó megtöl
téséhez kivániató mennyiségnél s a vas 
bút pedig legfeljebb egy könnyen hajló 
zsindely sző get lehetne készíteni, ellenben 
testünk foszfor anyaga már 2200 gyufa 
gyártásához lenne elegendő.

így biz’ a ! Kevés a szappanunk, mi
nimális mennyiség a cukrunk, vasunk is 
alig van, míg foszforunk már szépecs
kén, sót annyira bővelkedünk, hogy min
den nehézség nélkül lobbanékonyak is 
lehetünk. Az értékünk 35 Kő. Nos, nem 
valami sok és bizonyára vannak számo
sán, akik többre taksálták magukat, de 
hát bele keli nyugodniok: senki nem ér 
többet 35 cseh koronánál. Igen, ennyi az 
árunk. Éppen annyi, mint ... mint egy 
Batd-féle gyengébb cipőnek, vagy egy 
pár kalocsainak, avagy mini ... mint ... 
nos ... mondjuk, mint egy pár nem is 
valami nagyon finom női selyemharisnyá- 
nak. Mondhatom, ugyancsak olcsó por
téka vagyunk!

De hát minden agy van jól, ahogy 
van s az a bölcs ember, aki az életet 
szépen tudja élni. Szépen és anélkül, 
hogy a zökkenőkre ügyei ne vetne, vagy 
az útban eső akadályokon fennakadna.' 
Mert minek törje az ember a fejét a 
természetellenes csodabogarakon, így pél
dául az összenőtt ikreken, háromlábú 
emberen vagy legújabban a prágai szü
lészeti klinikán ápolt, rendesen fejlett 
leánykán, akinek a szive a mellkason 
kivitt fekszik, mikor úgyis jól tudjuk, 
hogy mindezek természetellenes kivételek, 
hisz’ ugyanis a nagy Alkotó bölcsen úgy 
gondoskodott, akként teremtett, hogy szi
vünk testünk belsejében s ne kivid legyen. 
Mert ugyan kérem, mi is lenne akkor s 
mily sok baj is származnék abból, ha az 
emberi szív s minden és mindenki, ami 
vagy éppen aki benne van, csak úgy 
panoptikum módjára egyszerűen látható 
vagy kivizsgálható lenne ? / Jujj, mi is 
lenne ebből!

Tyhü ... tyhiityürütyü, ne is beszéljünk 
igy böjt-időben erről!!!

Gyermek-
kocsik

n a g y  v á l a s z t é k b a n

KERCSIK-nél.
Esküvő. Veres Gyula és Trosztler Ró- 

:si (Eperjes) házasságot kötöttek. (Min
ién küiön értesítés helyett.)

Egyházi hírek. Csáji János káplán 
riszolezr?, Hrubos Lajos Sőregre és 
<ovács István Eeyházasbástra disponálta 
i rozsnyói egyházmegye püspöke.

Városi közgyűlés. Városunk képvi
selőtestülete hétfőn, folyó hó 19 én dél
után 3 órai kezdettel közgyűlést tart. 
A tárgysorozaton 49 ügy szerepel.

Jótékonycélu teaestély. A rimaszom 
aati Izr. Nőegylet tisztelettel meghívja 
i í. közönséget a „Tátra" szálló nagy- 
ermében 1934. február hó 17-én esti 
í órakor megtartandó teaestélyének ke- 
-etében egy világkörüli utazásra, mely 
alkalommal felkeresi a világ modern 
irikusait.

Meghalt egy jó asszony, egy életét 
övéinek szentelt, csupa s z ív , csupa lé
lek családanya megdöbbentő hirtelen
séggel eltávozott szeretteinek köréből, 
egy lelkes magyar nő, szerető és sze
retett hitves az élet zugó zajából várat
lan gyorsasággal a sirnak csendes bi
rodalmába költözött: Szoyka Pálné szül. 
Turóczy Mária, munkás és áldásos éle
tének 53-ik, boldog házasságának 32-ik 
évében f. hó 13-án este örök pihenésre 
tért. A szivszélhüdésben hirtelen elhunyt 
halálhíre városszerte nagy részvétet vál 
tort ki s ez a részvét impozáns módon 
nyert kifejezést f. hó 15-én délután 
végbement temetésén, mikor is a ko
porsó fölött Varga Imre ref. lelkész 
mondott megható gyászbeszédet, elbu- 
csuztatván kedves szeretteitől a korán 
és hirtelen eltávozott, szerető hitvest, 
gondos édesanyát, akinek elmúlása mély
séges fájdalommal tölti ei férje, Szoyka 
Pál, helybeli tekintélyes kereskedő, 
gyermekei : Szoyka Ilona, férj. Szaniszló 
Pálné, Szoyka Boriska, Marcsuka és 
rokonai megszomorodott szivét.

Halálozások. ScheiJakabné sz. Becker 
Katalin 81 éves korában folyó hó 
11-én örök nyugalomra szenderült. Te
metése őszinte részvét megnyilatkozás 
mellett f. hó 13 án ment végbe. A ha
láleset egyetlen gyermekét, Urbányi Bé- 
lánét és ennek családját döntötte mély
séges gyászba.

C s a p ó  J ó z s e f  nyug. állami iskolai 
tanitó, több intézménynek vezető tagja, 
a ref. egyház presbitere, munkás életé
nek 54-ik évében szivszélhüdés követ
keztében hirtelen elhalálozott. A meg
boldogult törzsgyökeres rimaszombati 
iparos családból származott s fajához 
és nemzetéhez mindvégig hűséggel ra
gaszkodott. Elhunyta alkalmából a Ri
maszombati Polgári Körre, melynek év
tizedeken át szorgalmas és ügybuzgó 
könyvtárnoka volt, kitűzték a gyász
lobogót s a kör küldöttségileg fejezte 
ki részvétét a gyászbaborultak előtt, 
koszorút helyezvén az elköltözött hűsé
ges munkatárs ravatalára. — Temetése 
szombaton délután megy végbe. Halálá
val neje szül. Fülep Margit maradt öz
vegyen s szerető lestvére Csapó Sámuel 
és rokonai gyászolják elmúlását.

Groszmann Sámuel gőcsi kt?reskedő, 
a dobsinai zsidó szeníegylet 23 éven át 
köztiszteletben állott érdemdús elnöke 
az elmúlt héten életének 70-1 k évében 
hosszas szenvedés után elhunyt.

Hatósági közlemény. Felhivatnak az 
összes nyugdíjasok, akik az Állami 
Gyógyalapnak (Liecebny Fond) tagjai, 
hogy a régi, sárga szinü igazolványok 
kicserélése céljából a Városháza 11. sz. 
szobájában a d é l e l ő t t i  hivataios órák 
alatt folyó hó 24-ig okvetlenül jelent
kezzenek.

Koszorumegválíás. Keresik László 
helybeli kereskedő néhai Szoyka Pálné 
elhalálozása alkalmából koszorumegvál- 
tás címén 50 koronát küldött be szer
kesztőségünkhöz a rimaszombati hősök 
emlékműve javára, mely összeget az 
emlékmű bizottság pénztárnokához jut
tatjuk.

Hirtelen halál lakadaimas táncz 
közben. Megrendítő haláleset történt e 
hét elején a közeli Bellény községben. 
Kakas József 58 éves bellényi lakos 
többekkel együtt jóízűen mulatott egyik 
ismerősének esküvőjén és ugyancsak 
kivette részét a táncból. Mulatozás köz
ben egyszer csak hirtelen összeesett a 
jókedvű gazda s anélkül, hogy eszmé
letét egy pillanatra is visszanyerte vol
na, kiszenvedett. Szivszélhüdés ölte meg.

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

Országos vásár Rimaszombatban. 
Rimaszombat városában folyó február 
hó 23 án (pénteken) országos vásár iesz 
megtartva, a melyre mindenféle hasznos 
állatok felhajthatták.

Batyubál. A rimaszombati járási ipar
társulat a farsang egyik legjobban sike
rült estélyét rendezte meg a múlt szom
baton. Az ipartársulaí saját jazz-zene- 
kara szolgáltatta a tánchoz a pompás 
muzsikát, amely mellett a közönség a 
legjobb hangulatban szórakozott a reg
geli órákig. A táncestély körültekintő és 
figyelmes megrendezése a Weisz Ármin 
vezetése alatt álló kipróbált rendezőgár
da érdeme.

Magyar nyelvű fizikai előadás a
reálgimnáziumban. Február 23 án (pén
teken) este fél 8 órai kezdettel nagy 
érdeklődésre szárnottartó fizikai előadás 
lesz a helybeli állami magyar reálgim
názium másodikemeleti fizikatermében, 
amelyet az intézet kiváló fizikatanára 
Frer.yo Lajos fog tartani magyar nyel
ven és pedig a következő témáról: az 
elektromos szem- és beszélő mozi. A 
tudomány népszerűsítését célzó és ter
mészetesen szemléltető kísérletekkel 
egybekötött előadásra ezúton is felhív
juk az érdeklődő közönség figyelmét. 
Belépődíj nincs.

Újabb letartóztatások történtek a 
Tornallyay-afférral kapcsolatban. Az
ismeretes Tornallyay-féle ügy hullámai 
még mindig nem csillapodtak. — Múlt 
szombaton dr. Vagacs vizsgálóbíró a 
rimaszombati államrendőrség és a hely
beli nyomozó csendőrállomás közegei
nek bevonásával újabb házkutatásokat 
foganatosított Tornaiján, Sajógömörön 
és Otrokocson, amelynek eredménye 
alapján Bede Ferencz és Ligárt Gyula 
tornaijai soffőröket, valamint Vietorisz 
Dénes tornaijai lakost letartóztatták és 
beszállították a rimaszombati kerületi 
bíróság fogházába. Házkutatást tartottak 
még Vietorisz Béla banktisztviselő, Já- 
nosdeák Béla bankigazgató, Kufler Vil
mos bérlő, Roítmann Ignácz vaskeres
kedő tornaijai lakosoknál, valamint a 
Gazdasági Hitelbank tornaijai üzlethe
lyiségében is, úgyszintén Szontagh Zol
tán sajógömöri és Korponay Zoltán 
otrokocsi földbirtokosoknál, ezeken a 
helyeken azonban kompromittáló anya
got sehol nem találtak. A sorozatos ház
kutatások és letartóztatások hir? termé
szetesen az egész környéken nagy iz
galmat váltott ki.

Álarcos korcsoiyaverseny Losoncon.
A rimaszombati korcsolyázó egyesület 
elnöksége értesíti saját tagjait, továbbá 
a jégspsrt kedvelőit, hogy folyó február 
hó 18 án (ma vasárnap) délután 2 órai 
kezdetlei a losonczi korcsolyázó egylet 
L o s o n  e z e n  nagy házi ünnepéllyel és 
álarcos felvonulással kapcsolatos kor- 
csoiyaversenyt rendez. Versenyzőket és 
vendégeket szívesen látnak.

Vadnak nézte vadásztársát egy 
orvvadász. Német József és Hegedűs 
István kovácsvágási orvvadászok a műit 
év május 28-án a Kovácsvágáshoz tar
tozó Ku’oics erdőben találkozót adtak 
egymásnak. A találkozó heljére koráb
ban érkező Hegedűs a bozótból felé 
igyekvő Németre lőtt, abban a hiszem 
ben, hogy vaddisznó törtet felé. — A 
súlyosan sérült Német Józsefet barátja 
nyomban a rozsnyói közkórházba szál
lította, hol azonban az kiszenvedett. — 
Hegedűs most állott a rimaszombati 
kerületi biróság előtt gondatlanságból 
okozott emberöléssel vádolva s a bíró
ság a vádbeli bűncselekményért 10 hó
napi fogházra Ítélte.

Biztosítási csalás. Bukovics István 
Krivda András, Vozár Ferenc és Zsu
zsanna, dernői lakosok a már régen 
tiidővészben szenvedő Pólyák György 
dernői cigányt a betléri temetkezési in
tézetnél bebiztositotlák, a biztositási di
jakat helyette fizették s mikor meghalt 
a 2000 koronát felvették. Bűnvádi eljá
rást indítottak ellenük.

Halálraforrázott kis gyermek. Hor
váth Sándor rimatamásfalai kocsis 2 V* 
éves Ilonka nevű leánykája múlt pénte
ken anyja felügyelete mellett játszado
zott a konyhában és játszás közben egy 
őrizetlen pillanatban magára rántotta a 
forróvizes fazekat. A borzalmasan lefor
rázott kisgyermeket azonnal beszállítot
ták a kórházba, ahol azonban másnapra 
belehalt sérüléseibe. A vizsgálat a fele
lősség megállapítása céljából megindult.
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Filmszínház. Folyó hó 17. és 18-án 
a „Quick" cimii Ufa-fi!m kerül szinre. 
Főszereplők : Lilian Harvey, Hans Al- 
bers, Willy Stetner, Paul Hörbiger. A 
meséből megtudjuk, hogy Éva legbájo- 
sabb paciense a szanatóriumnak, hol 
mindenki imádja. Éva azonban csak 
Quickért rajong, aki bohócz, szívdög
lesztő Don Juan, művész stb.saki utóbb 
maga is Éva rabja lesz Itt látható Li
lian Harvey híres iszapfürdőzése, amikor 
semmit sem látunk, de mindent sejtünk 
a csinos sztárból.

F. hó 22-én „Az éjszakai kaland" c, 
filmoperett kerül előadásra. Helén eskü
vőjére nagy előkészületeket tesznek és 
Valentin, a vőlegény is igen izgatott. 
Egyszerre megjelenik André Helén, 
régi szerelmese s megszöknek. A hely
zet kezd fatálisán bonyolódni, mely frap
páns eredménnyel végződik. Főszerep
lők : Nagy Kató, Ottó Wallburg Adélé 
Sandrock, Ida Wüst s a nagy együttes.

Felemelt büntetés. A kassai felső
bíróság Pelle István gömörpéterfalai la
kos büntetését három hónapról tiz hó 
napi börtönre emelte fel a lapunkban 
annak idején ismertetett kémkedési 
ügyben.

Ismét trafíkbetörést kíséreltek meg 
Dobsinán. A múlt napokban ismeretlen 
tettesek ismét egy dobsinai trafikot sze
meltek ki betörés céljaira. Ez alkalom
mal özv. Adriányi Jánosné főutcai tra
fikjáról volt szó, amelybe azonban a 
tettesek az erősen beszerelt vasajtó kö
vetkeztében nem tudtak bejutni, úgy 
hogy csak az előszobában és kamrában 
lévő ruhanemiieket és különféle élelmi
cikkeket lopták el. A csendőrség erélye
sen kutat a szenvedélyes trafiklátogatók 
után.

Az esperanto nyilvános használata 
a magyar postánál. Már néhány év 
előtt Dánia postaigazgatósága kiadott 
postai levelező lapokat esperantó felirat
tal. A magyarok követték most e pél
dát s készítettek egyszerű- és képes 
levelező lapokat esperanto felirattal Ma
gyarország fontosabb és érdekesebb 
részleteiről. Már az eddigi tapasztalat 
is azt mutatja, hogy ez egy nagyszerű 
propaganda eszköz.

Egy nyelv az egész világon. Nyolc 
oldalas füzet informál tökéletesen min
denkit az esperanto mai állásáról álta
lában, azonban teljes esperantó nyelv
tant szótárral postán küld: Universala 
Esperanto Asocio, Hradec-Kralové 628.a.

Lopott málnából főzött lekvárt. Még 
múlt év júliusában, málnaszedés idején 
történt, hogy Polák János kocihai gaz 
dálkodó felesége a Balázsik nevű erdő
ben málnát gyűjtött, s amikor megszom
jazva pár percre a forráshoz ment, őri
zetlenül hagyott batyuját, amelyben az 
összegyűjtött két kosár málna volt elhe
lyezve, ismeretlen tettes elemelte. — A 
károsult feljelentést tett a csendőrségen, 
azonban csak hosszas kutatás után si
került megállapítani, hogy a málnával 
megrakott batyut Marincsek Mária há
zasságon kívül született fia lopta el s 
az asszony lekvárt főzött a zsákmány
ból. A potyamálnát kedvelő kocihai asz- 
szonyt most vonta felelősségre a bíró
ság és 50 korona pénzbüntetésre ítélte.

Ipartársulati közlemények.
1. Arra való tekintettel, hogy az utóbbi 

időben a rendőrhatóság több kereske
dőt megbüntetett azért, mert az üzle
tükben talált paprika, őrölt bors és 
fahéj idegen anyagokat tartalmazott, 
figyelmeztetjük az érdekeiteket, hogy a 
jövőben hasonló esetek elhárítása végett 
célszerűnek tartjuk, hogy ha ezen fűsze
rek megrendelésénél a szállító cégtől 
olyan biztosítékot kérnek, mely szerint 
a szállítandó áru minden idegen anyag
tól mentes lesz és a keletkezhető kö
vetkezményekért a szállító cég a fele
lősséget vállalja. Ez idő szerint más 
védekezési mód nem található.

2. Figyeljünk arra is, hogy a rumnál 
az előirt erősségi fok meglegyen, mert 
az uzsorahivatal ellenőrei az utóbbi 
időben gyakran tartottak ily irányú re
víziót.

3. Ismételten közöljük, hogy vegyes- 
árukereskedésben bármilyen minőségű 
italt nyitott állapotban kimérni nem 
szabad. Különösen nem szabad szeszes 
italt poharazva kimérni.

4. Közöljük, hogy az u. n. szatócs és 
vegyesáru kereskedő jogosultsága között 
■ B H a n n n a n a a H H M

különbség van. A szatócs az nem képe
sítéshez kötött iparág, inig a vegyesáru 
kereskedés gyakorlásához képesítés kí
vántatik meg. A szatócs nem jogosult 
cukrot, kávét, teát, mindenféle fűszert, 
ásványolajakat, anyag és festékárut, va
lamint italokat zárt üvegekben árusí
tani.

5. Kereskedő tagjainkat ezúton is fi
gyelmeztetjük, hogy alkalmazottaiknak 
vasárnapi foglalkoztatásától saját érde
kükben tartózkodjanak.

6. Borbély iparos tagjainkat figyel
meztetjük azon megegyezés megtartá
sára, mely szerint az alkalmazottaiknak 
vasárnapi foglalkoztatásuk helyett sza
bad napot engedélyezni kötelesek.

7. Mindenkit figyelmeztetünk saját ér 
dekében, hogy minden hivatalos iratra 
a kézbesítés napját azonnal az átvétel 
után írják rá, mert ennek hiánya miatt 
már sok elháríthatatlan kellemetlenség 
és joghátrány következett be

8. A város területén az a rendelke
zés, hogy kimérésekben fiatalkorunknak 
szeszes italt kimérni nem szabad, még 
1932. évben végre lett hajtva és a rend 
őrbiztossággal történt megállapodás sze
rint a szükséges figyelmeztető hirdet
ményeket el is készítettük, amit a ven
déglősök és kimérőknek kiadtunk. Ez 
a rendelkezés nem vonatkozik azokra 
a kereskedőkée, akik szeszes italt csak 
zárt üvegekben árusíthatnak. Ennek el
lenére mégis az történt, hogy a bratisz- 
lavai alkoholellenes bizottság a keres
kedőknek 450 Ke. árban táblák eladá
sát kínálta fel és a jegyzői hivatal a 
tábla árát teljesen szabálytalanul, anél
kül, hogy előre megkérdezték volna, 
hogy önként megrendelik e azt, már 
előre beszedette. Ez ellen az országos 
hivatalnál tiltakozásunkat bejelentettük. 
Az érdekeltek képviseletében pedig a 
már összeszedett pénz visszatérítését 
kértük, mert ilyen táblákról, ha kell, 
saját hatáskörünkben tudunk gondos
kodni. Különben is módunkban volt 
ilyen hirdető-táblákat azonnal kiosztani 
s Így a fentjelzett akció itt tárgytalan
ná vált.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
R á b e ly  K á ro ly  laptulajdonos.

hatos. eng.
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volt adóügyi biztos R m. Sobota.
A Phönix B iztosító T ársaság  főügynöksége

Jk Az összes biztos hatású Á

szeplő- és májfoit-crémek |
kaphatók:

B O K O R -d ro g é riá b a n .

kezdve készít

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

minden e szakmába vágó munkát.

Egy alig használt, legfinomabb gyárt
mányú ^IfT" Foto-Lux Porszivó-gép
jutányos áron eladó.

Cim megtudható a kiadóhivatalban.

Riadó ház.
Szelczén (állomás: Pongyeiok) egy ház 
kis kerttei, a falu közepén, országút 
mellett, melyben 30 év óta üzlet és 
italmérés van, biztos megélhetést nyújt, 
szabad kézből — áru nélkül — olcsón 
eladó. — Érdeklődök forduljanak Horo- 
vitz és társa céghez Rimaszombat.

Lábon álló f á k
szakszerű kivágására és tisztítására ju

tányos áron vállalkozik
KRAMARJK ANTAL

Rimaszombat Rimapart-uíca 3i. sz.

A  Tornaijai Hengermtimalom Részvény Társaság mérlege.
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Tornaija, 1933. június 30. AZ IGAZGATÓSÁG.

Vagyon. Mérlegszámla 1933. június 30. Teher.

Pénztárkészlet .......................................... 1534 54 Részvénytőke .......................................... 300000
Épületek: Kölcsönök:

Malomépület .......................................... 390000 — Jelzálogkölcsön.......................................... 206340 63
Irodaépület és berendezés ................... 20000 — Váltókö csőn .......................................... 357192 38
Melléképületek.......................................... 9000 — 419000 — Hitelezők.................................................. 997872 74 1561405 75

Gép és berendezés:
Á malomban ........................................... 1288977 50
Leírás.......................................................... 10000 — 1278977 50
Adósok .................................................. 20151 62
Kautió .................................................. 200 —

Veszteségek:
Előző évről áthozva ........................... 142502 94
Le a folyó év nyereségét ................... 960 85 141542 09 i

1861405 75 1861405 : 75

Veszteség. Veszteség-nyereség számla 1933. június 30. Nyereség.

Előző évi veszteség áthozat................... 142502 94 Őrlési dijakból ................................... 291642 17
Tűzbiztositási dijak ........................... 12252 — Vegyes bevételekből .......................... 94941 75 386583 92
Adó és illeték........................................... 93781 54 Veszteségek:
Ügyvédi költség ................................... 3270 10 Előző évről áthozva .......................... 142502 94
Vegyes kiadások ................................... 38855 33 Le, a folyó év nyeresége ................... 960 85 141542 09
Kifizetett kamatok ................................... 45939 54
Irodai költ ség........................................... 1308 25
Betegsegélyző ........................................... 5250 87
Üzemi költség........................................... 117743 44
Fizetések ................................................... 57222 —

Leírás :
Malomi gépekből ...................  .......... 10000 —

528126 01 528126 01

Tornaija, 1933. június 30. Az Igazgatóság.
Megvizsgáltuk és helyesnek találtuk. A Felügyelőbizottság.

Rimaszombat, 1934 Nyomatott R áb ely  K ároly  könyvnyomdájában. (Mas?ryk-tér 9. szám.)


