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Nemzeti ö l t ö z e t ,
A nemzeti nyilvánulások korái 

éljük még mindig. Sőt bizonyos 
jelenségek arra mutatnak, hogy 
akármilyen túlzásokra is jutott a 
nemzetköziség a marxismus és 
a belőle kisarjadt vörös bolseviz- 
mus életében, mégis alapjában erős 
és igen életteljesen erős a nemzeti 
szellem fellángolása a mai világban.

Nem a nemzeti szellem tüze 
fűti-e Európa összes népeit, akik 
eszerint igyekeznek kialakítani ál
lamaikat annyira, hogy a nacionaliz
mus túlhajtásairól is sokszor be
szélhetünk, kivált ha egyik nemzet 
nem engedi kifejlődni a másik 
nemzet sajátságait ?

Néha történnek ilyenek is, ha 
nem általános érvényességgel, de 
a túlzók részéről. Telivér nemzeti 
erő és élnivágyás lüktet ilyenkor 
a túlhajtott nemzeti követelésekben.

Sőt alapjában néha telivér nem
zeti élnivágyás állítja fel az orszá
gok vámsorompóit is, hogy jobb 
gazdasági viszonyokat teremtsenek 
a saját nemzetük tagjainak. Igaz, 
hogy ez néha visszafelé sül el, a 
mikor élet helyett gazdasági rom
lást teremt a küzdő néptömegek 
nyomorúságára.

De ha vannak is a túlzásokban 
ilyen hibák imitt-amott: azért a 
nemzeti eszme mindig tiszteletre 
méltó és még sokáig hevitő ideálja 
gyanánt fog ragyogni az emberek 
nagy tömegének, amely ilyenkor 
annak eszmesugarai után indul 
neki az életnek, nem törődve anya
gi gondjaival, amelyeket kevesebb 
értéküeknek tart a maga nemzeti 
eszméinél.

A nemzeti eszme társitó hatása 
és összetartó ereje még a múlt 
idők rettenetes tapasztalásai után

helyén valók és fennállók lesz
nek. Nem is fognak egyhamar el
homályosulni , bármilyen szépen 
Hangozzanak is a filozófiai és hu
manitási érvek a nemzetközi egyet
értés és összetartozás dicséretéről. 
A nemzetközi dolgok csak úgy el
méletileg szépek, de a nemzeti 
ügyek az élet valóságát és mindig 
mozgó teljességét lüktetik a ma
guk könnyen érthetőségében.

Innen van, hogy minden nemzet, 
minden nép a magáét szereti, ahoz 
ragaszkodik, azt nem hagyja el 
egy könnyen. Nyilvánúljon az akár 
a kultúrában, akár a nyelvben, 
akár egyéb, sokszor kicsinyes szo
kásokban. Azokat akarja, azokat 
kivánja, azokat őrzi, mert azok az 
övéi. Azokat az ő ősei fejlesztet
ték ki és azokat mindig közelebb 
érzi magához az idegennél — egy 
egész szivvel és minden érzelem
mel.

Ha a magyar nemzet szereti és

fejleszteni akarja nemzeti nyelvét, 
irodalmát, dalait és egyéb művé
szetét: azért ezt a nemzetet és 
minden mást csak elismerés illeti.

Most érdekes fejlődéséről olva
sunk a nemzeti megújulásnak a 
sok sorscsapás és gazdasági vál
ság nehézségei után.

Az öltözetet, a ruhát is meg 
akarják újítani magyar nemzeti 
szellemben.

Van a magyar nemzetnek díszes 
és eredeti viselete, amelyről már 
a kacagányos és párducbőrös ősök 
története regélhetne. De nem az 
most a cél, hogy a múltat vonják 
elő a feledés porából, úgy a mint 
az befedte; hanem a tiszteletre
méltó ősi ruházatot szeretnék nem
zeti formáinak sujtásai és kacska
ringói száz rétegeiből kiemelve, 
ideálizálva újra megvalósítani úgy, 
hogy azon a mi mai, huszadik 
századbeli Ízlésünk is gyönyörűsé
get találhasson.

Mind igen szép és ideális dolog 
a nemzeti eszme örömsugaraitól 
aranyozva. Csak az a fő, hogy ne 
maradjon ez az elröppenő időnek 
csak röviden élő divatja! (Zs.)

A jótékonysági intézmé
nyek támogatása.

Több számunkban a hivatalos 
szociális intézményekkel foglalkoz
va rámutattunk arra, hogy ezen 
intézmények nem mindig felelnek 
meg a beléjük helyezett bizalomnak.

Ezen hivatalos szociális intézmé
nyeken kivül azonban vannak egyéb 
intézmények is, amelyeknek a fel
adatuk az, hogy a nyomort és nél
külözést enyhítsék. Ezen félhivata
los intézmények közé tartoznak a 
Vöröskereszt Egyesület, Masaryk- 
liga stb. és ide tartoznak a ma
gánjótékonysági egyesületek is, 
köztük a különféle felekezetek jóté
konysági egyesületei, stb.

A gyakorlatban a félhivatalos és 
a magán jótékonysági intézmények 
és egyesületek igen jól beváltak, 
igy ezt el kell ismerni és fel kell 
hivni mindenkit ezen egyesületek 
anyagi és erkölcsi támogatására.

Most, amikor elkövetkezett a 
magunkba rzáüás ideje, keli, hogy 
gondoljunk azokra is, akiknek hi
ányzik a mindennapi kenyerük és 
tavasz jódén a legnagyobb ínség
ben és nélkülözésben vannak. Arra 
is kell gondolni, hogy ezek a sa
ját akaratukon kivül álló okokból 
Ínségbe jutott embertársainkról is 
gondoskodjunk és segítsünk nekik 
elviselni a nyomorúságukat és eny
hítsünk a szenvedéseiken.

Ezen emberbaráti munkásság ki
fejtésére megfelelő elhelyezkedést 
tudunk találni a jótékonysági in
tézményeknél, amelyek a szociális

gondozás terén igazán áldásos 
munkásságot fejtenek ki, anyagi 
teljesítő képességük teljes megfe
szítésével. A szociális bizottság ál
tal társadalmi akciókkal gyűjtött 
pénzen a nyomor által sújtott la
kosság jelentékeny hányadán segí
tettek.

Sajnos, a rendelkezésre álló ösz- 
szeg olyan csekély volt, hogy az 
Ínségbe jutott lakosság nagyrésze 
megfelelő segitség nélkül maradt.

A munkaképtelenek mellett ha
talmas azok tábora is, akik a mai 
nyomorúsággal teljes idők áldoza
tainak tekinthetők. A füttetlen szo
bák, egészségtelen levegőjű nedves 
lakások szerencsétlen áldozatai: a 
különféle betegségekben sínylődök, 
a tüdőbetegségre hajlamosak. Az
után itt vannak a züllésnek indult 
gyermekek, akik vagy teljesen ár
ván, a szülői szeretet híján nőnek 
fel, vagy akiket a szüleik a munka- 
nélküliség miatt sem ruházni, sem 
élelemmel ellátni nem tudnak és 
sokan közülük az utcán csatangol
nak, hogy néhány fillért könyörög
jenek ki az utcákon járó-kelő em
berektől.

A sötét hátterű kép még söté
tebbé válik, ha a nyomornak ezen 
szerencsétlen áldozatairól is meg
emlékezünk és kell, hogy minden
kiben felébredjen a felelősségérzet, 
hogy a páriák szomorú helyzetén 
segítsünk.

Kell, hogy eszünkbe jusson az, 
hogy mennyi súlyos kötelességet 
mulasztottunk el ezekkel a szeren
csétlenekkel szemben azáltal, hogy 
nem támogattuk teljes erőnkből 
azokat a jótékonysági intézménye
ket, amelyek kifejezetten a szociá
lis gondozás szolgálatában állanak 
s amelyeknek a munkája és tevé
kenysége csak úgy lehet teljes és 
eredményes, ha a társadalom a 
maga egészében felismeri ennek a 
munkának különösen a mai idők
ben való rendkívüli fontosságát és 
áldozatot nem kiméivé, siet ennek 
a jótékonysági munkának felkaro
lására és támogatására.

Ezek az intézmények részint a 
társadalmi nyomor enyhítését, ré
szint a szegénysorsu betegek gon
dozását, orvosi gyógykezeltetését, 
a csecsemővédelmet tűzték ki fel
adatokul vagy mint a járási fiatal
ságot gondozó egyesület (patronázs) 
a mai fiatalságot akarják megmen
teni az erkölcsi zülléstől és pusz
tulástól.

A jótékonysági intézmények mun
kájukba nem visznek bele nemze
tiségi és felekezeti különbséget, ha
nem ezekre való tekintet nélkül 
teljesitik szociális és emberbaráti 
hivatásukat, s ezzel méltán rá is 
szolgálnak az egész társadalom tá
mogatására.

Csak egy hiba van a félhivata

los intézmények körül. Sajnos, a 
vezetőségek ez ideig nem tudták 
megnyerni az őslakosság rokon- 
szenvét olyan mértékben, amilyen
ben pedig az szükséges volna. En
nek oka talán az, hogy a vezető
ség legnagyobb része nem őslakos 
és igy alaptalanul ugyan, de mégis 
bizalmatlan az őslakosság ezekkel 
az intézményekkel szemben. Feltét
len szükséges volna tehát az ősla
kosság rokonszenvének megnyeré
se céljából tényleg olyan egyéne
ket beválasztani a vezetőségbe, 
akik az őslakosság igazi képviselői.

A mai nyomasztó időben két
szeresen fontos ez, mert ezen in
tézmények csak akkor tudnak meg
felelni a hivatásuknak, ha az egész 
lakosság egyetemlegesen sorako
zik fel mellettük. Pedig szükséges 
az összetartás, mert meg kell gon
dolnunk azt, hogy aki az idejéből 
és pénzéből áldoz az embertársai
nak a jólétére, az tulajdonképen 
önmagával cselekszik jót és a mai 
nehéz viszonyok között élő és küz
dő emberiség boldogulását és jobb 
jövőjét készíti elő.

Kellemes női utitárs 
a szatyrokkal.

— Szabad ez a hely? — kérdezem 
a gyorsvonati fülke női utasát, mivel 
a fülkében csak egy hölgy ül, viszont 
hat csomag van szerteszét rakva az 
üléseken s nincs egy hely sem sza
badon.

A gyorsvonat most jött át a határon, 
szilárd meggyőződéssel siet Érsekújvár 
felé, é j f é l  van s a hölgy most rakja 
össze holmijait, amelyeket a határon oly 
gondosan vizsgáltak meg a különböző 
érdekeltségű pénzügyek fürge őrei.

— Szabad ez a hely? — kérdem is
mét, mert a zilált hajú, rendetlen öltö
zetű hölgy nem felel, csak csomagjaival 
bajlódik.

A hölgy most felnéz s mivel nem 
hallotta a kérdést, zilált hajához hasonló 
ziláltságu német szóval felel :

— Két hely szabad, a többi el van 
foglalva. Valahol kint vannak ... majd 
jönnek ... nem tudom, hol vannak ... itt 
vannak ...

Szemmelláthatólag zavarban van a 
hölgy s az ideges és irigy utazó höl
gyek lelkitörvényei szerint szemérmet
lenül hazudik, mivel a vak is látja, hogy 
a hölgy egyedül akar utazni, ezért rakta 
szét a csomagjait.

Leülök tehát, a hölggyel szemben, aki 
vasvilla szemeket mereszt rám.

A hölgy dolgozik. Dolgozik, úgy, 
ahogy csak utazgató hölgyek dolgoz
hatnak, akik ezer csomaggal járkálnak 
s akik utuk végcéljánál föltétlenül el
vesztik podgyászuk felét. A hölgynek 
van kis kofferje három, nagy kofferje 
egy, van cukordoboza, cekkerje, két 
kézitáskája, egy viaszosvászon-táskája, 
egy kis hálófonata, mind átkötözve 
madzaggal, cérnával, kihúzva és behúz
va, a papirosok lógnak, a dobozok fé
lig nyitva s a nagy koffert nem tudja 
bezárni. Ketten sem tudjuk bezárni, 
pedig Heténytő! Gyalléig térdepeltünk 
rajta, végre is Bajcsnál összekötözzük
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spárgával s a ruhadarabok kilógnak a 
szélén.

Újvárnál több utas jön be, nem talál 
helyet, noha bekandikálnak a mi fül
kénkbe is. Fülkénkben azonban a táska- 
ütegek minden helyet elíogialínak mu
tatnak.

— Kérem, szíveskedjék végre felrakni 
a holmijait, — mondom két táska kö
zött szorongva, a hölgy kellemes izzad
ságának élvezésében.

A hölgy izgalma a tetőponton van. 
Áttér a magyar szóra.

— Ön detektív? Mert csak detektív 
mondhatja ezt, detektivektői felek, de 
ha ön nem detektív...

— Valami olyas vagyok, — mondtam, 
magamban enyhe bocsánatot kérve szak
mámtól s a komáromi államrendőrség
től, végső szorultságomban.

A hölgy morogva, duzzogva rendez
kedik. Nagy örömünkre érsekujvári 
kofaemberek és kofaasszonyok tolulnak 
be kosaraikkal, batyuikkal, mert Prágá
ba mennek libát árulni. Hölgyem vég
sőkig elkeseredve nézi a batyukat. Már 
csak két helye van, amin ül.

Hirtelen bőgni kezd :
— Kérem, vigyék a kosarakat, én ezt 

nem bírom, én beteg vagyok, én szana
tóriumba megyek Pestről Prágába, én 
kiugróm a vonatból...

És sir, mint a záporeső. A fülke 
azonban könyörtelen. Az egyik kofanéni 
roppant barátságos, közelebb hajlik :

— Beteg? Ó, nekem is volt bélhuru
tom, vakbelem, vesedaganatom és a Iá 
bamat is törtem. Minden megjavul, 
nézze, milyen fürge vagyok most.

A hölgy, piszkosan és zsírosán fel- 
jajdul :

— Nem érdekel, hagyjanak békén, 
ordítani fogok...

A fülke érzéketlen. A hölgy később 
megnyugszik, szuszog, kellemetlen rá is 
nézni.

S Galánta körül enni kezd. Ez adta 
meg neki a sikert. Minden szemetei oda
dobott lábaink elé s végre már szemét- 
tornyok nőttek a földön.

— Szedje fel ! — mondjuk.
— Majd felszedem, — s csak szeme

tel tovább.
Jön a kalauz, jön ellenőr, mindenki 

panaszkodik, de a hölgy nyugodtan sze
metel tovább.

— Nyugateurópában már régen meg
büntették volna önt ! -— mondom.

— Majd felszedem, — csámcsogja.

Pozsony körül hihetetlen szemétben, 
piszokban, bűzben és melegben vagyunk.

Pozsonyban, össze sé beszélt senki, 
mindenki fogja a sátorfáját, batyuját, 
könyvét és kivonul. Az egész fülke népe 
szétoszlik a vonatban, mert mindenki 
attól tart, hogy Prágáig kivégezzük az 
asszonyt s csak a maradékai érkeznek 
meg a fővárosba.

Önagysága ott maradt, egyedül, bo
káig piszokban, elégedetten csámcsogva,

Tizenötödikére virradó éjszaka kassza- 
fúrók jártak a Rimamurány-Salgótarjáni 
vasmüvek nyustyalikéri erdőhivatalának 
pénztárában és csak az épületben lakó 
főmérnök éberségén és bátor fellépésén 
múlott, hogy a villanyos fúrógéppel ope
ráló betörők munkájukat be nem fejez
hették és szerszámaik hátrahagyásával 
menekülni voltak kénytelenek.

A társulati erdőhivatal pénztárszobá
jába, amely a főmérnök és pénztárnok 
lakását elválasztó folyosóról nyíló egyik 
helyiségben van, éjszaka egy óra táj
ban hatoliak be a tettesek. A folyosó 
ajtaján semmi erőszak nyomai nem lát
szanak, ugylátszik tehát, hogy ide előre- 
elkészitett álkulccsai jutottak be, a 
pénztárnok szobájában vezető, vastag 
bádoglemezzel és három erős lakattal 
védett ajtót azonban már acélrudakka! 
feszitették föl és úgy érkeztek el gon
dosan előkészített kirándulásuk végcél
jához, a Wertheim-kasszát őrző pénz
tárhelyiségbe. Jellmann Emil főmérnök, 
akinek hálószobája történetesen a pénz
tárhelyiség közelében van, az ajtófeife- 
szités zajára felriadt álmából és figyelni 
kezdett. Rövid szünet után villanymotor 
berregéséhez hasonló zaj szűrődött be 
a hálószobába, mire a főmérnök a zaj 
eredete után kutatva, meglepetéssel 
konstatálta, hogy a furcsa berregés a 
pénztárnok szobája felől hallatszik. Meg
lepetése annál nagyobb volt, amikor a 
pénztárszoba falával közvetlenül szom- 

! szédos fürdőszobából kétséget kizárólag 
megállapíthatta, hogy a feltűnő berregés 
a falnál álló Wertheim-kassza mellől 
jön.

Most már nyilvánvaló volt, hogy 
kasszafurók dolgoznak a pénztárhelyi 
ségben. A jó vadász hírében álló fő-

zsiros ujjakkal, boglyas fejével.
Az érsekujvári nénike beszól még 

neki:
— Sok mindenféle néppel utaztam. 

De ilyen uriasszonysággal még nem. 
Mert aki még az újvári kofát is képes 
kiüldözni a fülkéből, éjnek idején, az 
aztán ember legyen a talpán.

Önagysága nem szólt semmit. Rövid 
két óta alatt kiüldözött bennünket. Egye
dül maradt a sáncon. ( - th y v i - )

mérnök nem sokat habozott, hanem 
hatlövetű 12-es forgópisztoiyát magához 
véve, az ebédlő ablakán át kiugrott a 
ház előtti parkba, hogy a pénztárnokot 
felköltve, ártalmatlanná tegye a betörő
ket. A koromsötétben ekkor egy férfi 
ugrott a park egyik fája mögé. Ez le
hetett a külső őrszem. Jellmann főmér
nök megállásra szólította fel és mert az 
alak futásnak eredt, egyszer utána lőtt. 
A pénztárhelyiség elé érve, még három 

j lövést adott le fegyveréből a főmérnök, 
hogy a telep lakóit felriassza. A lövé
sek zajára a pénztárszobában dolgozó 
két férfi abbahagyta a munkát és ha
nyatt-homlok menekülni igyekezett. A 
menekülőket Jellmann főmérnök a be
járat! lépcsőknél feltartóztatni igyeke
zett, a fúrógéppel kifelé rohanó alakok 
azonban elsodorták és szerencsétlensé
gére a pisztoly ötödik golyója beszorult 
a forgó dobba, úgy hogy a fegyver egy
szerre hasznavehetetlenné lett. A írét 
kasszafuró az épület hátsó részének 

- irányába menekült és futás közben még 
: a Vald’or jelzésit fúrógépet is elhajitot 

fák. A telep lakói ekkor már talpon 
voltak s a nyomban értesített nyustyai 
csendőrség közegeinek vezetésével vé
gigkutatták a terepet a kasszafurók után.

Négy órakor hajnalban már a rima- 
szombati nyomozó csendőrállomás nyo
mozói is kiérkeztek a helyszínre és 
rendőrkutyákkal felvették a menekülő 
kasszafurók nyomait, melyek azonban 
az országutnál elvesztek. A jelek sze
rint ugyanarról a kasszafuró társaság
ról van szó, amelyik mostanában Rima
szombatban, Tornaiján és Rozsnyón kö 
vetett el sorozatos betöréseket. Á tette
sek valószínűleg motorbiciklin mene
kültek el Nyustya-Likérről.

A most kiszemelt pénztárszekrényben 
58 ezer korona készpénz volt, amely
nek elemeléséhez már csak pár percnyi 
időre lett volna szükségük a kassza- 
fúróknak, amennyiben a felső lakatzár 
eltávolításával már elkészültek s a má
sik két zár szétszedése aiig igényelt 
volna már időt és fáradságot. Á nyo
mozást végző csendőrök biztos nyomon 
vannak és valószínű, hogy a megye- 
szerte operáló vakmerő betörőtársaságot 
rövidesen sikerül ártalmatlanná tenni.

Utazási- és vizumkedvezmények
a Budapesti Országos Mezőgazdasági 

Kiállítás és Vásárra 
folyó 1934. év március 22—26.

Az idei budapesti országos mezőgaz
dasági kiállítás alkalmából utazási, vi
zűm és egyéb kedvezmények vannak 
biztosítva az utazó közönség részére.

A kibocsájtott utazási igazolvány alap
ján a csehszlovák vasutakon 33’/0-os 
jegy vehető igénybe oda- és visszauta
zásnál 1934. március 16 án 0 órától 
április 1-én 24 óráig— A magyar vas
utakon féláru menetjeggyel lehet utazni.

Az útlevél és a kiállítási igazolvány 
felmutatása mellett 1934. márc. 16—26- 

j ig lehet vizűm nélkül Magyarországra 
utazni. — A díjmentes utólagos vízumot 
2'50 pengő kezelési költség lefizetése 
ellenében március 22—26. napjain kell 
megszerezni a kiállítás területén működő 
M. kir. utlevélkirendeltségnél.

Vizűmért a határátlépéstől számított 
24 órán belül kell jelentkezni, aki azon
ban a kiállítás megnyitása előtti napo- 

I kon érkezik Budapestre, annak csak 
március hó 22-én kell a vízumot meg 
szereznie. — Az utólagos vizűm is há
rom hónapi magyarországi tartózko
dásra jogosít. — Áz utazást Budapestre 
menet egy Ízben 24 órára, visszauta
záskor szintén egy Ízben, de tetszés 
szerinti időre meg lehet szakítani, azon
ban csak az utazási kedvezmény érvé
nyességének időhatárán belül. — Azon 
állomáson, ahol az útmegszakítás tör
ténik, a menetjegyet láttamozni kell. — 
A kiállítási igazolvány kétszeri díjmen
tes belépésre is jogosit a kiállítás terü
letére.

Minden egyéb felvilágosítás nyerhető 
és a kiállítási igazolvány 35 Ke lefize
tése mellett beszerezhető a tb. képvi- 

j seletnél, Dickmann Dezsőnél Rima- 
i szombat, Masaryk-tér 15. sz.

A kasszafuró társaság Npstyalikéren újabb 
betörést kísérelt meg.

Kiss Magda.

Ez a hívás.. .
Ez a hívás nagyobb a szónál,
Ez a hívás megöli a csendet.
Ez a hívás már jobbá nem érhet,
Ez a hívás csaljon meg téged.
Holnap már nem hívlak. Vége-vége... 
Most gyere : hullj, botolj elémbe !
Ez a hívás mindent megöl,
Félre-hív, elvon a gond elől.
Ez a hívás szép, nagy, szent szó, 
Kusza, hideg, forró, való...
Ez a hivás búcsúszó is.
Halotti tor is.......
Ez a hívás nem csengett még.
Hivlak. Nem jössz... Itt van a vég!
Ez a hívás nagyobb a szónál,
Ez a hívás megölte a csendet.......

Bodrogközy Zoltánról.
Irta : Karafiáih M. ár.

(Vége.)
Zoltán szerette a nőket, de csak a 

tiszteletre igazán méltókat, nem volt 
szoknyavadász, de volt a nők kedvence.

Kettőnknek egy nagyrabecsiiit urinő 
ismerősünk, aki már nagymama, elment 
lányával a budapesti farkasréti temető
be, hogy pár szál virágot helyezzen 
a Zoli bácsi koporsójára a végtisztes
sége alkalmából. Én nem lehettem ott, 
azért megirta nékem a temetésen ta
pasztaltakat. Az elhunyt öccsén felül 
alig volt ott egy-két férfi részvétező, de 
a nagy hideg és zimankós időnek el
lenére is feltűnően sok urinő jelent meg. 
„Ha Zoli bácsi ezt most láthatta volna 
— Írja — bizonyára hamiskásan moso- 
lydgva, azt mondta volna: Hja, mindig

mondtam, szeretnek engem az asszo
nyok !“

S igy is volt.
Nem volt ő Adonisz. Az alacsony ter

metű, zömök, izmos férfi arcvonásai 
sem voltak szépek, sőt, ha haragra 
gerjedt, eltorzultak. De volt a mosolyá
ban, a szeme csillogásában valami me
legség, ami arca alakiszépség-hiányát 
sokszorta pótolta s a ránézőnek jól 
esett : a lélek derűjének, a szív jóságá
nak kisugárzása.

Ez volt, ami iránta bizalmat keltett 
az emberben. Ez s a nőkkel szemben 
való lovagiassága tették őt a nők ked
vencévé, nem a fiirt, sem a kétértelmű 
beszéd, mely ma divatra kapott, melye
ket sohasem alkalmazott.

Zoltán az édes anyját nagyon sze
rette és mindenek felett bibliai tiszte
lettel imádta. Ezt a tiszteletet átvitte a 
többi nőre is. Igaz, hogy tudta : vannak 
nők, akik ezt a tiszteletet nem érdem
lik, azért azonban soha sem tett úgy, 
mint némely férfi, hogy egy-egy esetről 
az összesre következtetett és általános
ságban mondott volna eiitéló véleményt 
a nőkről.

Ezért nem is tűrte, hogy előtte valaki 
gyalázóan nyilatkozzék a női nemről. 
Á gyalázkodóhoz rendesen azzal a hir
telen kérdéssel fordult: „És van-e az 
urnák édesanyja vagy nővére?" Ilyen
kor hangja érdes lett s ez rendszerint 
észreiéritette a gyalázkodó nyeglét. Egy 
Ízben azonban az rá sem hederitve foly
tatta a gyalázkodást, mire Zoltán gyil
kos tekintettel fenyegető hangon dör- 
mögött rá : „Énnékem azonban — vegye 
tudomásul az ur — van anyám és van 
nővérem !“... Erre aztán csak észbe 
kapott az a másik, bocsánatot kért és 
elhallgatott....

Zoltán szabadon és biztosan mozgott 
nőtársaságban, de nem önhitten, mindig 
a jólneveltség korlátái között. A nőkkel 
szemben most felkapott, arcátlanul bi
zalmaskodó, tiszteletlen hangot gyűlölte.

Ezt ott sem alkalmazta, ahol maga a 
nő bátorította fel rá viselkedésével. — 
Egyesek talán bárgyúnak mondták e 
miatt, de a nők tisztességesebb fajtája 
éppen ezért is becsülte, kedvelte őt.

Lelkének alaphangulata derűs volt. 
Hiszen a háború előtt az Isten éltető 
napsugara nemcsak a fűszálat, fasudárt 
aranyozta be, hanem a mi lelkűnkbe is 
vetette melegét, a mi akkor még gond
mentes, agyon nem sanyargatott lel
kűnkbe. Ez az alaphangulaía, elméssége 
kellemes társalgóvá tették Zoli baráto
mat. Meglepő ötleteivel s az agyveiejé- 
ben sziporkázó adomákkal fűszerezett 
társalgása férfit s nőt, ifjat s öreget 
egyaránt mulattatott, lekötött.

A minisztériumban való hivatalosko
dása idején, mintegy 18 évig a buda
pesti Amizoni-alapitványi nőnevelő in
tézetben adta elő a gazdaságtant. Az 
ott eltöltött órák voltak sivár fővárosi 
agglegény életének ugyszóiva egyedüli 
fénypontjai. — Mert ott is, működése 
kezdetétől fogva mindvégig a lánykák 
tisztelete és szeretete vette körül a 
kedves, humoros öregurat, az intézet 
közkedvellségíi „Zoli bácsi“-ját.... Ma
gános élete csak akkor vált igazán szá
nalmasan rideggé, mikor négy évvel 
halála előtt az Ámizoni-intézettől meg
vált....

*
Az elmondottakkal csak azt akartam 

igazolni, hogy az a bizonyos „minősí
tés" lelketlen hazugság volt. Mert meg 
cáfolta az a ritka közkedveltség, mely 
Zoltán barátomat mindenüvé követte, 
ahová őt a sors sodorta. — Évtizedek 
múlva végre a minisztériumban is föl
ismerték a szerény önérzetes ember 
értékét, de már későn. Akkor munka
ereje már leőrlődött, az életkedve már 
ki-kialudt a kötelességteljesités lelki- 
ismeretes de elismerést és jutalmazást 
el nem ért munkájában.

Gondolatok.
Mit várjunk a gyermektől, ha otthon 

csak azt látja, hogy anyjának őltözés- 
ben, testápolásban és viselkedésben lég 
főbb ideálja a mulatóbeli táncosnő?

Ismerőseitekre hátuk mögött minden 
rosszat rámondtok, de a kicsufoltak tái- 
sasága nélkül egy hétig sem tudtok 
meglenni.

A sport igazi kedvelője magái a spor
tot szereti, nem pedig a győzelemmel 
járó dicsőséget. Hányán köszönhetik 
szívbajukat a már középiskolákban is 
elterjedt „rekordjavitásoknak" !

Gúnynév ellen nincs orvosság.
Ha egy autó kikerüli a mellettem le

vő pocsolyát, akkor tudom, hogy veze
tője taxi-soffőr; úrvezető vagy urasági 
soffőr végigfröccsentett volna sárral.

Az adóalapot aszerint kellene meg
állapítani, hogy ki milyen okosnak tartja 
magát.

A gályarabok keserves munkáját ma 
örömmel, büszkén vállalják azok, akik 
evezős versenyre készülnek. Az ügyes 
vezető az embereket nem kényszeríti, 
hanem lelkesíti munkára.

Annál bátrabban mondasz valam iről 
véleményt, minél kevésbbé ismered a 
vele járó felelősséget.

Mikor az asszony szemére hányja ai 
urának : — Te szaladtál utánam, nem 
én teutánad ! — erre könnyű a felelet : 
— Az egérfogó sem szalad az egér után !

Aki rossz kedvét apró komiszkodá
sokban képes kifejezésre juttatni, a/, 
akkor sem úriember, mikor kedélyes 
akar lenni.

Az urinő már megjelenésével kiváltja 
még az esetlen férfiből is a gavallért.

Szabó István Andor.
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Jubilál a zsebóra.
Az óra, ez a zsebünkben ketyegő, sokke- 

rekü, apró időm érő szerszám , éietünk hűsé
ges kísérője, boldog és szom orú perceink 
beszédes tanúja, esem ények lepontozója s a 
történések időbeli m egrögzitöje Chronos pi- 
henésteien, örök fu tásában  jubileum ot ül.

Négyszáztiz éve annak, hogy Heinlein P é
ter nürnbergi lakatosm ester fö lta lá lta  és a 
világ csodálkozó szeme elé á llíto tta  az első 
zsebórát.

Négyszáztiz éve ketyeg a pici m asina az 
emberek zsebében, hogy órákra és percekre 
lendezze be a terem tés koronájának robotos 
életét s kim érten pontos stációkat tartasson  
vele a bölcső és sír között húzódó, tekarvé- 
nyes és göröngyös, hosszabb-rövidebb ú t
vonalon . . .

.. Életre fakadásunk sejtelm es órája. J á 
tékos ifjúságunk őröm ös percei. É rzésvirá
gok nyiladozása, szerelm ek bim bózása, tiszta 
( sókok muzsikája. Boldogság keresése, ö rö
mök hajszolása. Csalódások sa jgása , lemon
dások siralm a V esztett hitek, tép e tt szá r
nyak. Könnypatakok, kacagós dáridók. T e
remtő munka verejtékgyöngyözése, tö rte té- 
sek izgalma, küzdelem a lé tért, m agunkért 
s azért, akit szeretünk. Vad rohanások sziv- 
dobogásos órá ja , m egtorpanások lélekvesztő 
pillanata. Célhoz érések m osolyvirágos perce, 
letörések zokogós órája , öröm és szenvedés 
örökös váltakozása, é letet élés és — a tit
kos Végre b u k k a n á s ...

Éietünk bo ro rgós egén egy-egy felhőfosz
lány s tündöklő csillagragyogás, nagy órák, 
szentséges percek, üdvösséges pillanatok, 
amelyeknek lestoppolója, ó rákra és percekre 
berendezkedett életünknek hűséges kísérője 
a születésének négyszáztiz éves fordulóját 
ünneplő, sokkerekü, kiesi ketyegő jószág.

Lelkészbeikíatós. Amint már közöl
tük, P a p p  J ó z s e f  ref. püspöki titkárt, 
gimn. hittanárt a nagyszalánci ref. egy
ház egyhangú meghívás utján lelkészé
nek választotta meg. Az uj lelkész ün
nepélyes beiktatása Nagyszalánczon, a 
rét. templomban folyó hó 25-én d. e. 10 
rakor ünnepi istenitisztelet keretében 

fog végbemenni. Papp József távozásá
val űrt hagy maga után az itteni ma
gyar társadalomban, mely sajnálattal 
vesz tőle búcsút.

Kövy Árpád húsz éves lelkészt ju
bileuma. A losonci református egyház 
most ünnepelte meg második lelkészé
nek Kövy Árpádnak jubileumát, abból 
az alkalomból, hogy most múlott hu
szadik esztendeje losonci lelkészi állá- 
-nba történt beiktatásának. Kövy Árpád 
nemcsak mint egyházának kiváló lelkésze, 
hanem mint a losonci magyar társa
dalmi és kulturális életnek egyik érté
kes irányitója, szervezője és kulturmun- 
kása is érdemeket szerzett és losonci 
munkásságának huszadik évfordulóján 
megérdemelten fordul feléje az egész 
szlovenszkói magyarság rokonszenve és 
szeretete. Mint a losonci Magyar Dal- 
egylet újjászervezője dicséretes munkát 
végzett és az ő érdemének tudható be, 
hogy 1930 bán Losonc lett az első dal
verseny székhelye. A Losonci Polgári 
Kör kulturális bizottságának élén is nagy 
és értékes munkásságot fejtett ki és az 
általa megrendezett kulturelőadások je
lentős mértékben járultak hozzá a lo
sonci társadalmi élet fejlődéséhez. Mint 
szónok számtalan sikernek osztályré
szese. Az alsósztregovai Madách-ünnep- 
ségeken ő volt a magyarság ünnepi szó
noka, Masaryk köztársasági elnök lo
sonci látogatásakor pedig ugyancsak ő 
köszöntötte az államfőt a losonci ma
gyarság képviseletében és Masaryk erre 
a beszédre adott válaszában tett nyilat
kozatot egy milliós alapítványáról. A 
jubilánst a rimaszombati magyar társa
dalom nevében ezúton üdvözöljük és 
Isten áldását kivánjuk további műkö
déséhez.

Megalakult a Karitász ifjúsági cso
portja. Folyó hó 12-én tartotta alakuló 
gyűlését a helybeli Karitász egyesület 
ifjúsági csoportja. Dr. Bányai József hit
tanár megnyitó beszéde után a gyűlés 
kimondotta megalakulását s a következő 
tisztikart választotta : Elnök lett Mattus 
János, titkár: Oros József, jfegyző: Ka-

Gyermek-
kocsik

nagy választékban
KERCSIK-nél.

locsay Gyula, pénztáros : Banyák Gyula, 
könyvtáros : Rajner László, háznagy: 
Sipos József. Választmányi tagok : Czene 
Jenő, Mura Szilveszter, Misurák András, 
Gecse Gyula.

Vallásos ünnepély. A Rimaszombati 
Református Egyház gyülekezeti szervei
nek közreműködésével 1934. évi már
cius 25-én, virágvasárnap délután fél 
6 órai kezdettel a Polgári Olvasókör 
nagytermében vallásos ünnepélyt tart, 
amelyre minden érdeklődőt szeretettel 
meghív. M ű s o r :  1. Gyülekezeti ének. 
XLII. zsoltár 1 verse. Mint a szép híves 
patakra... — 2. Imádkozik s megnyitó 
beszédet mond : Varga Imre ref. lelkész.
— 3. Bethoven : A nagy egek az Alko
tót dicsérik. Énekli a ref. vegyeskar. — 
4. Tóth I : Virágvasárnapi ima : Szavalja: 
Dobránszky Ilonka. — 5. Bellini : Ca- 
vatina. (Normából) Énekli a ref. nőikar.
— 6. Csokonai-dalok. Énekli a ref. férfi
kvartett. — 7. Versek. Szavalja: Kiss 
Mária. — 8. Rossini: Áldások Istene ! 
A „Semiramis" dalműből. Énekli a ref. 
férfikar. Az énekkarokat Szűcs György 
ref. kántor vezényli. S z ü n e t .  9. „Egy 
a szükséges dolog". Vallásos színmű 
három képben. Szereplők : Mária : Bát
hory Lily, Mártha : Koskó Lenke. Lázár: 
Samu István. Erzsébet: Halassy Rózsi. 
Magdolna : Gyurgyik Ica. Lídia : Zádory 
Ica. Róde: Haynik Adrienné. Eszter: 
Lesó Manci. Tamás: Kálmán Karcsi. 
Dániel : Dobó Dezső. Keresztyén férfi : 
Urbán Károly. — 10. Gyülekezeti ének. 
LXXXIX. zsoltár 1. verse. Az Urnák ir
galmát... — Belépődíj nincs. Önkéntes 
adományokat a felépítendő „Református 
Otthon" alapja javára köszönettel fo
gadunk.

Közgyűlési meghívó. A csehszlovák 
köztársasági Általános Segélyzö Szövet
ség rimaszombati fiókja folyó évi már
cius 18-án (vasárnap) délután 3 órai 
kezdettel a városháza nagytermében 
tisztújító közgyűlést tart, melyre a tagok 
ezúton is meghivatnak.

Halálozások. Egy női erényekben 
gazdag uriasszony, a régi Rimaszombat 
társadalmának egyik közbecsült tagja 
hunyta le örökálomra szemeit: özv. 
Süxinger Ottóné szül. Ethey Erzsébet 
életének 80 ik évében Miskolcon, hol 
kedves unokájánál látogatóban tartóz
kodott, folyó hó 10 én rövid szenvedés 
után elhunyt. Az elhalt uriasszony holt
testét folyó hó 13-án a miskolci öreg 
templomban végzett ima után haza Ri
maszombatba szállították és ugyanaznap 
délután 3 órakor a családi sírboltnál 
tartott egyházi szertartás után, a rész
vét impozáns megnyilvánulása mellett 
helyezték örök nyugalomra. A haláleset 
fiát: Saxinger-Ethey Gézát, unokáját: 
Zsilinszky Sándorné szül. Csetneki 
Gyiirky Sárát és ezek családját s nővé
rét Ethey Arankát döntötte mélységes 
gyászba, akiken kívül számos rokon fáj
lalja a kedves rokon elmúlását.

Györy Erzsébet 83 éves korában f. 
hó 12-én Jánosiban elhalálozott. A meg
boldogult leánya volt néhai Györy 
Dánielnek, vármegyénk Petőfi-barát 
aranytollu főjegyzőjének, akinél Petőfi 
Rimaszombatban tartózkodása alatt la
kott is s akihez irta a Budapesten, a 
Petőfi szobában látható névjegyét. Az 
elhunyt a müveltlelkii magyar nők pél
dányképe volt, akit jóságáért, nemes- 
szivüségeért mindenki szeretett. Teme
tése nagy részvét mellett f. hó 14-én 
ment végbe. Halálát kiterjedt rokonság, 
ezek között a Ruszkay, Böszörményi és 
Németh családok gyászolják.

Részvétköszönet.
Mindazon kegyeleles sziveknek, akik 

megboldogult hűséges, jó férjem elhunyta 
alkalmával fájdalmamat részvétük kifeje
zésével enyhíteni igyekeztek, temetésén 
megjelenni jók voltak, ezúton mondok 
hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1934. március 15.
Özv. Zawadzky Edéné.

Szülői bizottsági értekezlet a gim
náziumban. Sichert Károly elnöklesé
vel műit csütörtökön tartotta meg vá
lasztmányi ülését az állami magyar 
reálgimnázium szülői bizottsága az ak
tuális iskolai ügyek megbeszélése cél
jából. — A ülés főtémája a gimnázium 
épületének kibővítése érdekében évek 
hosszú sora óta eredménytelenül folyó 
akcióról beszámoló negativ helyzetjelen
tés volt, továbbá az ifjúsági üdülőtelep 
felállításának kérdése. A Rimamurány 
elutasító álláspontja következtében eU

esett a Fenyves-en tervezett iidiilőház 
építésének eszméje, s most ehelyett a 
hacsói magnezitgyár egyik tiszti épüle
tének megszerzése lett programba véve. 
Szóba került ezenkívül a rendkívüli 
tárgyként tanított német órák beszün
tetésére vonatkozó miniszteri rendele', 
amelynek érvénytelenítése érdekében a 
szülői bizottság memorandummal fordul 
az iskolaügyi referátus utján a minisz
terhez. A választmány végül több ki
sebb reszortügyet tárgyalt le. A szoká
son szülői gyűlés terminusát egyelőre 
sem állapították meg.

Vallásos előadás. A helybeli Mária 
Kongregáció folyó hó 10 én nagy siker 
jegyében adta elő a „Mexikói hősök" 
cimü drámát. A termet zsúfolásig meg
töltő közönség sok lelki haszonnal él
vezte a darab tartalmát, melyet a sze
replők ügyes, gondosan előkészült játé
kukkal teljes egészében hoztak szinre. 
A prológot Rosenberg Lotty mondotta 
kedvesen, szivhezszólóan. A szereplők 
teljes odaadással, átérzett technikával 
mozogtak a színpadon s méltán érde
melték ki a közönség tapsait. — Szere
peltek : Zemlényi Manci (Lujza), Sövény- 
házy Manci (Teréz), Nagy Mária (Le
nóra), Hank Ica (Mária), Hank Sári (Ba
ba), Vladár Bözsi (Dada), Szabó Ilona 
(Júlia), Vladár Pipi (Viktória), Rajner 
László (Krisztus Király), Mattus János 
és Kalocsay Gyula (katonák). Angyalok : 
Bartos Márta, Hlozek Gizi, Kandra Vio
la, Vladár Piri, Oláh Ella, Dósa Babi, 
Liptay Mária, Vitális Ica. — Az éneke
ket kétszólamu gyermekkar adta elő 
Pásztor Mária vezetésével. A hegedű kí
séretet a Lali fivérek játszották. A da
rabot másnap megismételték — újból 
zsúfolt ház mellett.— A rendezés nehéz 
munkáját szakavatott ügyességgel Gab
riella nővér végezte.

Nem kerülnek szabadlábra a tor
naijai affér gyanusitottjai. Mint leg
utóbbi számunkban jelentettük, a rima- 
szombati kerületi bíróság vádtanácsa 
Tornallyay Istvánné és Fejes Mihály 
ellen elrendelte a vizsgálati fogságot, 
ellenben az előzetes letartóztatásban le
vő többi hét gyanúsítottnak szabadlábra 
helyezése mellett döntött. Miután a 
vádtanács határozata ellen az állam- 
ügyészség felfolyamodással élt, az ügy 
iratai a kassai felsőbírósághoz kerültek, 
ahol most hétfőn hozták meg a végzést, 
amely szerint a vizsgálati fogságot az 
összes gyanusitottakal szemben elren
delték s igy egyelőre a vizsgálat befe
jezéséig valamennyien fogságban ma
radnak.

Műkedvelői előadás. A helybeli Ka- 
tholikus Olvasóegylet április hó 7-én, 
este 8 órai kezdettel táncmulatsággal 
egybekötött szinielőadást rendez. Elő
adásra kerül Csiky Gergely : „A nagy
mama" cimü vigjátéka. Másnap, április 
8 án újra lejátszák a darabot, de tánc 
mulatság nélkül.

Ingyenes szlovák tanfolyam. A Rob. 
Akadémia téli szlovák nyelvű ingyenes 
tanfolyamának több résztvevője kíván
ságára a tanfolyam még e hét folya
mán újból folytatódik. Aki a tanfolya
mon ismét részt akar venni, jelentkez
zen Adler Ernőnél a polgári iskolában 
a tízperces szünetekben, vagy pedig 
kedden, március 20 án este 8 órakor 
jöjjön el személyesen a polgári iskolába 
(a tanfolyam helyiségébe).

Országos vásár. Rimaszombat váro
sában a legközelebbi országos vásár 
pénteken, március 23-án lesz megtartva, 
amelyre mindenféle hasznos állatok fel- 
hajthatók.

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

A rimaszombati sakkör hosszabb 
pihenés után folyó évi február hó 26-án 
újból összeült és tisztújító gyűlésén uj 
tisztikart választott, mely a következők
ből tevődik össze : elnök : Hasióka Pál, 
a Tátrabank igazgitója, alelnök: Dr. Hu- 
dicius István orvos, titkár: Novysedlák J. 
gazdasági főfelügyelő, pénztárnok : Ing. 
M. Fenyő tech. felügyelő. — Választ
mányi tagok : Józsa Gyula és Pap Géza. 
— Ellenőrök : Plott E. kpt. és Weiss F. 
disponens. — Az újonnan jelentkezett 
tagok száma kb. 30. — A sakkör kü
lönben igen szép programot dolgozott 
ki. — Folyó hó 5-én tavaszi versenyét 
kezdte meg a Tátra szállodában 26 
versenyzővel, melyen Rimaszombat baj-

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, március 17-én és 18-án 

az osztrák filmjátszás különleges attrakciója :
Önagysága nem akar gyereket

Miért nem akar önagysága gyereket? Mert őnagy- 
ságának nincs ideje gyerekhez. Egész nap el van 

foglalva : torna, tennisz, bridge, bar, zsurok.
Szerdán, március 21-én világhírű film angol nyel

ven Charles Dickens hires regénye nyomán :

Olivér Twist
F.: Dickie Moore, Villám Boyd, Barbara Kent, 

Doris Lloyd.
Csütörtökön, márc'us 22-én angolul beszélő nagy 
kiállítású film, amely Nizzában, a legpazaraob 

városban játszódik le :

Szökés Nizzába
F.: Elsa Elster, Georg Alexander, Betty Bírd.

noksága került kiírásra. A versenyen a 
város legjobbjai vesznek részt s az 
elsőségért ugyancsak meg fog kelleni 
küzdeni. — További programja nehány 
városközi mérkőzés lebonyolítása, mely
re nézve a tárgyalások is folyamatban 
vannak. Ugyancsak összeköttetésbe lép
tek egy ma már világklasszist reprezen
táló sakkmesterre!, akit — ha az anyagi 
eszközök is megengedik — rövidesen 
egy sakkszimultán keretében üdvözöl
hetünk városunkban. — Uj tagokat a 
sakkör szívesen fogad s jelentkezni 
Novysedlák J. gazdasági főfelügyelőnél 
lehet a két sakkesten, minden kedden 
és pénteken a Tátra kávéházbau.

A vonat elé vetette magát. Borzal
mas módon vetett véget életének Drex- 
ler Ferenc 25 éves pelsőci fiatalember. 
Nem régen szerelt le a katonaságnál, 
azonban sehol sem tudott munkát kapni. 
Ez annyira elkeserítette, hogy öngyil
kossági gondolatokkal kezdett foglal
kozni s öngyilkossági szándékát kedden 
délután végre is hajtotta. A pelsőci ál
lomás előtti kanyarodónál a robogó vo
nat elé vetette magát, amelynek kerekei 
valósággal lefejezték, úgy hogy feje 
messzire elgurult a szerencsétlenség 
színhelyétől.

Elitéit zsebtolvajok. Botos József 
gircsik és Nagy Friczi seregbeli cigá
nyok a múlt év végefelé a rimaszom
bati piacon közös erővel kicsenték a 
vásárlással elfoglalt Kohn Gizella pénz
tárcáját és annak 100 korona tartalmát 
megosztva, a bugyelárist a tamásfalai ut 
mentén elhajították. A károsult az eset 
felfedezése után visszaemlékezett, hogy 
Botos és Nagy feltűnően ólálkodtak 
körülötte és gyanúját közölve a rend
őrséggel, sikerült is a két zsebmetszőt 
idejében lefogni és náluk a lopoít pénzt 
az utolsó fillérig megtalálni. A teljes 
beismerésben levő és nyomorukkal men
tegetőző zsebtolvajokat most vonta fe
lelősségre a bíróság és Botost két heti, 
Nagy Fricit pedig, aki csak 30 koronát 
kapott az „üzletből" 5 napi elzárásra 
Ítélték. A két zsebmetsző belenyugodott 
az Ítéletbe.

Három évet kapott a tornaijai pen
gő hamisító. A tornaijai csendőrség 
még a múlt év folyamán tette ártalmat
lanná Tóth Árpád putnoki lakost, aki 
hamis ezüstpengőket hozott forgalomba. 
A pengőhamisitó fölött most Ítélkezett 
a biróság Móricz tanácsa és a vádlot
tat három évi fegyházra Ítélte. Tóth Ár
pádot büntetésének kitöltése után a ma
gyar hatóságoknak fogják átadni.

Megindulnak a menházépltkezés 
előmunkálatai a Tresztyén. A Karpa- 
thenverein rimavöigyi osztályának a 
csehszlovák Turista Klub rimaszombati 
és tiszolci osztályaival közösben létesí
tendő turistamenház építkezéseinek elő
munkálatai teljes erővel megkezdődtek. 
Az építkezéshez szükséges faanyagnak 
kitermelésével a múlt hét folyamán el
készültek a munkások s a közeli na
pokban sor kerül a kőanyagnak össze
gyűjtésére is. A három turistaklub kö
zős menháza régen érzett hiány pótlá
sát jelenti, amenyiben hivatva van nem
csak a környék egyik legszebb kirán
dulóhelyét bekapcsolni a turistaforga
lomba, hanem ezenfelül megoldja a ri
maszombati si-sport nagy problémáját 
is, a Rimaszombathoz legközelebb eső 
legjobb siterepnek közelebbhozásával. 
A Karpathenverein rimavölgyi osztálya 
nagy áldozatokat hoz a tresztyei turista
menház létesítésével, számit azonban 
arra, hogy lelkes hiveinek száma az uj 
menház felépítése révén tekintélyes mér
tékben meg fog szaporodni. Uj tagok 
belépése Keresik László egyesületi pénz
tárnoknál történhetik.
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A népkonyhából. Utolsó napjait éli 
már ezen a héten a rimaszombati sze
gények népkonyhája, amennyiben már
cius 18-án bevégződik áldásos műkö
dése. Ismét betekintettünk oda a múlt 
héten, épen akkor árpakásalevest adtak 
burgonyával sűrítve és hozzá 10 deka 
fehér kenyeret. A szegények százai jöt
tek a helyiségbe, alig győzték őket ki
szolgálni és az őrtálló rendőrnek is 
akadt dolga, hogy tolongás ne legyen. 
500-nál többre szaporodott már az ellá
tottak száma. Ebből 120 tanyai iskolás 
jár be a helyiségbe enni, mig a többiek 
edényeikben elviszik adagjaikat. Néhány 
átutazó szegénynek adnak jegy nélkül 
is enni, ami okos és humánus dolog a 
mai keserves világban, amikor annyi a 
szegény, éhes ember. — A városi nép
konyha részére az 1934. év január 4-től 
március 18-áig befolyt ajándékokból és 
ingyen munkálatokból :

1. Dr. Eszenyi Gyula városbiró 300 
kgr. marhahús, 33 drb evőkanál, 1 drb 
uj két és félmeter hosszú ülő lóca, a! 
melyeknek összértéke kb. 1500 korona. I

2. Lusztig Menyhért és László 1000 
kgr burgonya, értéke 400 korona.

3. Szalvendi Gyula 1000 kgr. burgo- ! 
nya, értéke 400 korona.

4. Perecz Sámuel 100 kor. készpénz.
5. Angyal Gyula 40 kgr. vegyes bab, 

40 korona értékben.
6. ifj. Lendvay Pál 20 kgr. köleskása, 

32 korona értékben.
7. Rimaszombati konzervgyár 72 kgr. j 

vegyes marhahús, 200 kor. értékben.
8. A szcc. bizottság adománya, mely I 

a város közönségétől lett beszedve: 80 
kgr. fejes káposzta, 290 kgr. vegyes bab, j 
150 kgr. vegyes liszt, 150 kgr. burgo- j 
nya, 100 kgr. köleskása, 50 kgr, rizská- | 
sa, 100 kgr. borsó, 5 kgr. lencse, 20 j 
kgr, hagyma, 5 kgr. lekvár, összértékei 
körülbelül 1350 korona.

9. Fentieken kívül ingyenes asztalos, 
illetve bádogos munkát végeztek körül- ; 
belül 200 korona értékben a követke
zők : Sajban Pál asztalos munkát, Ma- j 
técska János és Szabó László kőműves 
munkát, Sípos József edények foltozá
sát, Wirtschafter Adolf, Heimlich Zsig- 
mond és Róth László pedig egy-egy 
ferslágot ajándékoztak. — így elérte a 
tavaszt az áldásos intézmény, amelynek 
fennállásáért a szegények hálája kiséri j 
a várost és a nemeslelkü jótevőket.

Filmszínház. Folyó hó 17-én és 18 án 
az „Őnagysága nem akar gyermeket" c. 
mondaine film vígjáték kerül előadásra 
parádés szereposztásban u. m. Liáné 
Haid, Georg Alexander, Ottó Walburg, j 
Hans Moser Adélé Sandroek. Dr. Rainer 
nászúira készül Madelein-nel, kinek 
azonban csak a külömböző sportokon 
jár az esze s nem veszi komolyan hit
vestársi hivatását. Férje cselhez fordul 
s régi barátnője révén féltékennyé igyek- j 
szik tenni feleségét, ami sikerül is s a j 
nászút megismétlődik, de már másként, j 
Pompás humoru jelenetek s finom ének- j 
számok fűszerezik a váltakozó esemé
nyeket.

Folyó hó 21-én „Olivér Twist" cimü 
angol film kerül színre, mely Dickens 
közismert remek regénye nyomán ké- j 
szült. A főszerepet Dickie Moore igen 
bájos fiúcska játsza bámulatos művészi j 
alakítással. E film nagyszerűen kidom
borítja a regény minden fázisát s fel
eleveníti a régi angol világ minden moz
zanatát. A film megtekintése 16 éven 
aluliaknak is meg van engedve.

Folyó hó 22 én a „Szökés Nizzába" 
c. énekes filmbohózat kerül sorra. Fő 
szereplő Georg Alexander, Elza Elster,! 
Betty Bird. Hogo Lehmann borbélyse
gédnek messzemenő tervei vannak. A 
Scotland Yardba akar jutni. A véletle
nek kezére játszanak s mesteri fogá
sokkal bizonyítja be lépten-nyomon a 
detektív mesterségre való rátermettségét. 
Lebilincselő, izgalmas jelenetek sűrűn 
követik egymást, melyeket szép hely
színi felvételek tarkítanak.

Magánlaksértésért elitéit kémény
seprő. Kurcsik András rimaszombati ké-1 
ményseprő segéd a múlt év júniusában | 
Pásztor Pál nyugalmazott városi tiszt
viselő lakásán járt és a házbeiiek tudta 
nélkül a kulccsal bezárt egyik szobába 
is behatolt. Pásztor Pál felelősségre 
vonta a gyanúsan viselkedő kémény
seprő segédet, aki azonban azzal véde
kezett, hogy nem lopni akart, hanem 
csak arról meggyőződni, hogy nyárnak 
idején nem használják-e a cserépkály
hát? A védekezést furcsának találó

nyugdíjas kiutasította lakásáról a ké
ményseprőt, aki erre tettlegesen inzul- 
tálta. Pásztor Pál feljelentésére a bíró
ság elé került az ügy, ahol most ma
gánlaksértés és könnyű testi sértés cí
mén 100 korona pénzbüntetésre ítélték 
a furcsán viselkedő segédet. Az el
itéit felebbezéssel élt.

Dorka János a bíróság előtt. Az 
ismeretes Kosiner-féle betörés elköve
tése miatt egy évi fogházra Ítélt Dorka 
János ismét foglalkoztatta a kerületi bí
róságot. Ezúttal a vasúti kocsiból le
szerelt ruhafogas eltulajdonításával vá
dolták, amit egy kiskorú társával együtt 
követett el, azonban Rimabányán a ka
lauzok tetten érték. A nagystílű ügyek
től a parányi lopásokig egyaránt aktív 
betörőt ez alkalommal 50 korona pénz- 
büntetéssel sújtották, társát pedig fel
mentették.

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

RME—Apátfalusi SC 3 2 (3:1) Biró: 
Siebert.

Szépszámú közönség előtt játszotta a 
RME az évad első nyilvános mérkőzé
sét. Örvendetes, hogy milyen nagy ér
deklődést váltott ki ez a „kisebbszerü" 
mérkőzés is, amely után remélni mer 
jük, hogy a nagyobb (kiadásokkal járó) 
mérkőzéseket még többen fogják látó 
gaíni, amely végeredményben csak a 
közönségnek lesz jó. mert nyugodtan 
fognak merni a csapatok nevesebb el
lenfeleket lekötni, úgy hogy — előre 
láthatólag — nagyon sok szép mérkő
zésben lesz része ez évben a rimaszom
bati közönségnek.

A RME következő felállításban ját
szott: Lőkös, Ács, Simon-Foltányi (Spitz), 
Szlovencsák, Mazsik Járosi, Éliás III., 
Trojka, Kerekes, Ufcsárik II.

A mérkőzés még nagyon szezon eleji 
volt. Nem hozott semmi különösebb él
vezetet. Az első félidőben a RME, mig 
a másodikban az ASC játszott jobban. 
A RME első gólját Szlovencsák rúgja a 
14. percben, a 36. és 39. percben pedig 
Trojka rúg két gólt. Sok gólhelyzete 
akad a RME csatároknak, de gólkép
telenségük mellett a kiválóan működő 
apátfalusi védelem is megakadályozza a 
további gólokat.

A második félidőben inkább apátfa
lusi fölény alakul ki, sikerül is a 18. 
percben egy gólt elérniük. Tovább küz
denek a kiegyenlítésért, de az a jól mű
ködő RME védelem mellett nem sikerül.

Siebert biró jól vezette a mérkőzést.
RPS vasárnap Utekácson játszott s 

ott a hazai csapat ellen, teljesen irreális 
pályán Szuchenyák, Páricska és Szirák 
góljaival 3:3 aráyu döntetlen eredményt 
ért el.

Vasárnap a RPS a Ragyolci TC ellen 
játszik Rimaszombatban barátságos mér
kőzést. A RPS uj szerzeményei a hazai 
pályán ezen a mérkőzésen debütálnak. 
Erős mérkőzésre van kilátás, mert a 
ragyolciak a tél folyamán újabb 5 ki
váló morva játékossal erősödtek meg. 
A mérkőzés d. u. fél 3 órakor kezdődik.

P I N G - P O N G .
Szombat este a Kereskedelmi Testű- J 

let nagytermében fogadta a RPS fejlődő j 
ping-pong csapata az országos döntőre 
készülő kiváló LAFC együttesét. A szép 
játszmákkal tarkított klubközi mérkőzést 
11:2 arányban a losoncziak nyerték.! 
Részletes eredmények :

Férfi egyes: Lőwy-Reinitz 2:0, Klein- 
Havas 2:1, Weisz-Friedmann 2:1, Novák- 
Geib 2:0, Kádár-Hercsúth 2:0. Gerő- j 
Horváth 2:1.

Páros: Gerő, Novák-Gelb, Friedmann 
2:1, Klein, Kádár-Hercsut, Horvát 2:1, 
Lőwy, Weisz Reinitz, Havas 0:2.

Női egyes: Bellágh-Szabó 2:1, Feledi- 
Szabó 0:2.

Vegyes páros: Bellágh, Gerő-Szabó, 
Horváth 2:0,  Feledy, Novák-Szabó, 
Reinitz 2:0.

Előlállók a vendégek !
Az RPS ping-pong csapata szom

baton este Losoncra megy, ahol a LAFC 
csapatával revanche mérkőzést játszik.

A szerkesztő üzenetei.
Félénk. Ugyan, kérem! Az előzmé

nyek után aggodalma fölösleges. És ez 
a félénkség, fiatalember, nem röstelke- 
dik ? Álljon csak bátran oda a mama

elé. Hogy mi lesz? Tiz percen belől 
magából vőlegény lesz. Ha nem hiszi, 
garantálom. Sőt már előre gratulálok is. 
Fogadja el csak bátran. Nos, kell még 
ennél egyéb?

Elégedetlen. Csak semmi csodálko
zás. A jó pap holtig tanul. Hogy még 
soha nem hallott ilyet? Kérem, én is 
csak e héten hallottarrí a savanyított gö
rögdinnyéről és nem csodálkoztam. Sőt 
elismerem annak fölséges Ízletességét. 
Térjen csak az iigy fölött napirendre.

Cs. István. Máskor is bekopogtathatsz. 
Üdvözlünk.

Önkéntes tizedes — ur. Persze, 
persze, a panganét mellett berozsdál a 
penna. Husvétra pucold csak ki! Ölelünk.

Bérlő. Közölt adatok tévesek, újból 
be kell adnia.

Húsvéti számra a kéziratokat már
cius 22-ig leadni kérjük.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
R ó b e ly  Ká r o l y  laptulajdonos.

Aflúüoyitanácsadó iroda
hatós. eng.

F L A M M
volt adóügyi biztos Rim. Sobota.

K Phönix Biztosító T ársaság  főügynöksége.

Szeplő és Májfolt 
elleni C B É M E K ,
N EO D EN D R IN  fakátrány,

—  OLTÓVIASZK — '

BOKOR-drogeriában.
st 3 50  koronától

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

minden e szakmába vágó munkát.

Lábon álló fák
szakszerű kivágására és tisztítására ju

tányos áron vállalkozik
KRAMARIK ANTAL

Rimaszombat Rimapart-utca 31. sz.

Eladó
Két ház, mely öt szobából áll, két pin
céből, konyhából s mellékhelyiségekből, 

a város belsejében elköltözés miatt. 
Ára: 65000 Ke. — Cim : a kiadóban.

M E G H ÍV Ó .
A Rimaszombati Konzervgyár

1934. évi március hó 27-én 
délelőtt 11 órakor tartja 
Bratislavában a Bratislavai 
Általános Bank R. T. (Bra- 
tislava, Mihálykapu-u. 9.) 

tanácstermében

rendes közgyűlését,
melyre a t. Részvényesek tisztelettel 
meghivatnak.

Tárgysorozat:
1. Az igazgatóság és felügyelőbizottság 

jelentése az 1932/33. üzletévről.
2. Az 1932/33. évi mérleg és nyereség

veszteség számla megállapítása, ha
tározathozatal a veszteségre vonat
kozólag.

3. Határozathozatal a részvénytársaság 
további fennállása tárgyában.

4. Az igazgatóság és felügyelő bizottság 
felmentése.

5. Határozathozatal az alapszabályoknak 
a részvénytársaság időtartamáról szó 
ló 4. § ának megváltoztatása tár
gyában.

6. Igazgatóság és felügyelőbizottság vá
lasztása.

A közgyűlésen résztvenni szándékozó 
részvényesek felhivatnak, hogy részvé
nyeiket legalább 2 nappal a közgyűlés 
előtt a társaság pénztáránál Rimaszom
batban, vagy a Bratislavai Általános 
Bank részvénytársaság pénztáránál Bra
tislavában, az alapszabályok 13. § a 
alapján letétbe helyezzék.

Az Igazgatóság.

Földszintes épület
öt lakószobával, konyhával és élés
kamrával, a hozzátartozó gyümölcsös 
és veteményes kerttel együtt eladó.

Rimaszombat, Koháry-utca 792 sz.

6 0 .0 0 0  drb TELEFUNKEN T 270. készu.ék 
lett az idei rádiószezonban eladva.

6 0 .0 0 0  drb T 270-es TELEFUNKEN készü
lék hirdeti a TELEFUNKEN gyártmá
nyok tökéletességét.

6 0 .0 0 0  megelégedett rádiótulajdonos.
Hallgassa meg nálunk a készüléket és ön is 

venni fog. Ára hihetetlen alacsony, teljesítménye 
hihetetlen óriási. Európát kiváló szelektivitással 
hangszóróba hozza. — Ára Ké. 1095’— (rész
letre is kapható). Kérjen díjtalan bemutatását.

T E C H N I K A
V Á M O SY  B É L A , R im aszom bat.

Értesítés.
Alulírott tisztelettel hozom a nagyérdemű közönség tudomására, mi

szerint Rimaszombatban a Jánoss-utca 22. sz. alatt, a régi gimnázium 
épüietében levő KUCHTA DÁNlEL-fé l e

könyvkötő-műhelyt átvettem.
ízléses kivitelben készítek: könyvtári félvászon, egész vászon, 

félbőr, franczia féibőr diszkötéseket, hivatalos félgrádli, egész grádli, 
félbőr angol ugróháías banki könyveket.

Irómappa, passparturákat, manikűr-kazettákat és minden e szakmá
hoz tartozó munkákat a legdíszesebb kiállítástól a legegyszerűbbig pon
tosan és jutányos árak mellett készítek.

Legfőbb igyekezetem oda fog irányulni, hogy mindenben és minden
kor a nagyérdemű közönség teljes megelégedését érdemelhessem ki, miért
is kérem nagybecsű pártfogásukat. ... ,,» . . , ,Kiváló tisztelettel

K U C H T A  D Á N I E L  utóda: 
H A M P E L  J Ó Z S E F  könyvkötő.

Rimaszombat, 1934. Nyomatott R á b ely  K ároly  könyvnyomdájában. (Mas?;yk-tér 9. szám.)


