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A munka ünnepét ültük.
(m) A nap sugárözönében für

dőit a föld, a nyáriasan meleg ta
vasz forró csókjára csokorba bo
rult a nagy természet s az óriási 
virágcsokor illata ömlött el falun 
és városon, erdőn és mezőn egy
aránt.

A naptárban piros betűsen ott 
rikitott a hétköznapok feketesége 
között a munka ünnepe és ünnepi 
csend is honolt országszerte.

Az emberi dolgos kéz, az alkotó 
erő megbecsülését jelentő ünnep
napon elült az amúgy is csont
vázzá soványodoít Munka egykor 
erős, ma azonban mindinkább hal
kuló zaja, hiszen a kézművesség 
alkotó ereje a minimálisra csök
kent s millió és millió ember kény
szerült a világon tétlenségre, két 
ségbeejtően szomorú munkanélküli
ségre.

Hogy mi volt ennek az okozója, 
annak ma már vastag könyvekre 
terjedő külön irodalma van, százan 
és ezren foglalkoztak ennek a nagy 
problémának a megoldásával, meg
becsülésre érdemes jóratörekvéssel 
igyekeztek a bajokon segíteni, 
mind hiába, mert a legcsekélyebb 
veszteségtől is félő t őke  elbújt és 
úgy elrejtőzött, hogy nincs az a 
merész kutató, aki rejtekhelyét biz
tosan meglelné, a gyáván meg
ugrót előráncigálni tudná.

A gazdasági krízisnek, a munka 
nélküliségnek ez a tulajdonképeni 
oka és előidézője s ez a viiágra 
szakadt szörnyűséges baj nem is 
í g megszűnni, mig a józanság 
nem győzedelmeskedik s a munka 
megindítását leső, a jó Isten tudja 
hová bújt tőke elő nem kászmáló- 
dik rejtekhelyéről, Pénz őfelsége 
ismét a maga ragyogásában dia
dalmasan meg nem jelenik a világ 
ma oly csupasz piacán és alkotó 
nagy erejével meg nem teremti a 
munkát s ezzel a világ közgazda- 
sági életének elakadt vérkeringését 
újra meg nem indítja.

Mert ha búvóhelyéről előmerész- 
kedik a tőke, a munka szinte 
automatikusan megteremtődik és 
pirosra dagasztódik sok-sok ke
nyér, a millió és millió dolgozni 
tudó és dolgozni akaró lesorvadt 
embernek táplálékot nyújtó élet 
már-már kihidegült kemencéjében. 
A szegénység átható szagát a 
munka zajában kipezsdült életvirá
gok illata váltja majd fel, a kihűlt 
kohók, elhagyott bányák és gyá
rak újra munka zajától lesznek 
hangosak.

Mindenkinek joga van a mun
kához éppen úgy, mint az élethez. 
A tőke, ha el nem akar pusztulni, 
ha tönkre nem akar menni biztos
nak vélt rejtekhelyén, mielőbb

munkába kell hogy állítódjék s ha 
ez bekövetkezik: felvirul, felvidul 
a Föld és isten kegyelmes áldása 
száll béke és jólét alakjában a 
munkához jutott emberiségre.

Akkor nem lesznek munkától 
csendes hétköznapok, akkor a 
munkának valóban lehet pihenő 
ünnepnapja.

Boldog lengjelek.
Az évszázados rabságból, az 

orosz cárok önkénye alatt sorvadó 
sorsából, a világháború égéséből, 
mint a poraiból megéleinedett Phö- 
nix madár, kelt önálló éietre újból 
a 35 milliós lengyel állam.

Beteljesedett a lengyelek folyton 
hangoztatott vigasztaló jelszava: 
„nem veszett el még Lengyelor
szág/'

Ma Lengyelország egyike a leg
erősebb európai államoknak. Ter
mészetes, hogy mint újonc állam a 
Franciaország protektorátusa alá 
helyezte magát, okosan és ügyesen, 
így erősödött, izmosodott. A len
gyelek kiváló okos politikát foly
tattak. Féltek a szomszédos porosz 
csizma lépésétől, ezért a németek 
ős ellenségét, a franciát vette párt
fogónak a német ellen.

Mikor igy megnőtt, kellemetlen 
lett neki a francia fölényeskedés, 
kapta magát és egy olvadó moz
dulattal borult a nagy német keb
lére s elhatározásáért megkapta a 
jutalmat, mert a németek tiz évi 
örökhüséget esküdtek neki.

Ehhez a frigyhez azonban a 
franciák nem akartak hozzájárulni, 
rosszul esett nekik a hűtlen kacér
kodás és röstellették is, hogy a 
nyers német több kegyben részesed
jék, mint a snajdig, gáláns francia.

Elindult hát Banhou a ruiiniro- 
zott gavallér, újabb háztüznézőbe 
Varsóba.

Varsó tudta, hogy most megjött 
az ö ázsiója, hogy most kapós, 
azért az előre bejelentett háztüz- 
nézőt előre hirdetett hidegséggel 
fogadta.

Okos ám a lengyel, tudja, hogy 
a vágy fokozásával lehet csak célt 
érni.

így a gavallér Barthout is hide
gen fogadta. De mikor ez kipakolta 
úti bőröndjét, megmutatta a sok 
minden szép ajándékot, mit ez al
kalomra magával hozott, bizony a 
zord P-lsudsky családfő szigorú és 
harcias bajusza is mosolyra rán- 
dult és a ridegség és hidegség 
enyhült.

Rögtön kedvesen látott vendég 
lett a derék Barthou francia kül
ügyminiszter. Rögtön jelentkezett a 
hires lengyel vendéglátás. Rögtön 
sürgés-forgás lett a konyhán és a 
dús lengyel asztal étele, itala állt 
rendelkezésre.

Okos ám a legyei. Mit reszkíro
zott most az újított friggyel?

Semmit!
Hisz azért megtartotta magának 

a francia-ijesztő Hitlert is félig, ne
hogy a francia elbizza magát és 
újólag úgy bánjék csak vele, mint 
protezsált kis állammal.

Viszont igy magához kötötte a 
nagy franciát, nehogy Hitler porosz 
csizmája kellemetlen lépéseket te
gyen ellene.

Okos ám a lengyel, mert igy a 
két hatalmas, német és francia ri
válist egymással tartja sakkban a 
saját és mindig csak a saját javára.

Ő csak nyerhet, de nem veszít
het. Ő csak kaphat drága ajándé
kok, kedvezményeket egyiktől is, 
másiktól is. Ő csak nőhet, gazda
godhat, erősödhet s élete gyökeré
hez a tápot szolgálja ez is, az is 
és ezzel szemben mit ad ?

Okosan, semmit. O csak az el
érhetetlen, száz százalékban le nem 
köthető, el nem érhető ideál marad, 
ő csak a sejtelmet adja hol az 
egyiknek, hol a másiknak, hogy 
ezeknek mindegyikében a „mégis 
csak az enyém'1 izgalmas érzetét 
keltse.

Lengyelország ma értékének, nagy 
értékének egész öntudatában van. 
Ezt az értéket fel nem váltja apró 
pénzre, az bizonyos. Okosan tuda
tában van annak, hogy abban a 
pillanatban, amint ide vagy oda 
kimondja a holtomiglan, holtodig
lan súlyos szavát, már meg is 
szűnt az értéke, már akkor a ma
ga erejére utalt, maga erejéből élő, 
nem protezsált, nem kedvezménye
zett állammá lesz.

Már pedig a családfő, a nagy- 
akaratu, előrelátó Pilsudsky tudja 
azt jól, hogy az ő állama még fia
tal állam, az ő állama még nem 
viharok verését biztosan álló szá
zados töigy, tudja nagyon jól, hogy 
az ő államának még a béke áldá
sos éveire és ezen évek alatt élet
gyökerét izmositó idegen tápanya
gokra van szüksége s igy marad 
az ő sejtelmes, Ígérő de nem tel
jesítő, előnyöket okosan élvező 
ideál alakjában.

Ki vehetné ezt rossz néven a 
lengyelektől? Kinek lehet rz ellen 
kifogása, ha valaki a rá nézve 
kedvező konjunktúrát kihasználja ? 
Végre is, a népek között is, ha 
lehet, az első, másod és harmad 
személy csak mindig az „én."

Ez az „én" forog kockán. Ez a 
lengyel „én" értékesül ma részükről 
egész okosan, az amerikai árverés 
módszere szerint. Mindig lehet rá 
Ígérni és mig újabb ajánló van, 
addig nem hangzik el a „senki 
többet, harmadszor."

És a két hatalmas versenyző 
bírja az Ígéreteket, az újabb aján
latok megtételét, igy megy a verseny.

A mi republikánkra is meghara
gudott a lengyel. Ha a mi Bene- 
sünk is oda menne jól felszerelt 
úti bőrönddel, akkor talán enyhül
ne a műharag és akkor elnézné és 
szivesen nézné az okos lengyel, 
hogy mi is álljunk be harmadik 
licitálónak.

Okos és boldog ma a lengyel!

L e z ü llit t  erkölcsök szom orú 
következm ényei.

Ha olvassuk a lapokat, legyenek azok 
bei- vagy külföldiek, borzong a hátunk, 
vacog a fogunk attól a sok gyilkosság, 
rablás, betöréslopás, sikkasztás és egyéb 
szörnyű bűncselekményektől, amelyek 
nap-nap után a világ minden táján elő
fordulnak. — Bámulatos az a cinizmus, 
ahogy a bűnözők a tett elkövetése és 
hurokrakerülésök után viselkednek.

E cikk keretében nem kivánok fog
lalkozni azokkal a vidéken napirenden 
levő baromfilopásokkal és mezőrendőri 
kihágásokkal, hanem oly súlyos esetek
kel, melyek emberáldozatot követelnek 
és existenciákat tesznek tönkre, csak 
azért, hogy csekély vagyoni előnyökhöz 
jussanak.

Hát nem elszomorító cselekmény az, 
ami a közelmúltban Csallóközben tör
tént, amikor egy 50 holdas fiatal, élet
erős gazdaember ravasz fondorlattal 
életbiztosítást köt egy közös házban 
lakó rokonának életére, csak azért, hogy 
azt később gyalázatos módon meggyil
kolja, hogy a magas biztosítási összeg 
birtokába jusson.

Még nem felejtettük el azt a negyedi 
esetet, hogy amikor a szerelemnek gyü
mölcse mutatkozott, ennek anyagi és 
erkölcsi következményeitől a bűnre haj- 
lantos emberszörnyeteg gyáván megriad, 
szerelmi hívással, éjnek idején kicsalta 
az őt igazán szerető mátkáját a Vág 
folyóhoz, ott kegyetlenül a vizbe dobta 
és mindaddig viz aiatt tartotta, mig a 
lelkét ki nem lehelte.

Itt van a franciaországi Sárrét mér
nök szenzációs bűncselekménye, aki 
nagy technikai tudását arra használta 
fel, hogy szanatóriumot nyisson, oda 
szegény embereket felvegyen, azok ne
vére magas összegű életbiztosításokat 
kössön, s azután pedig gyorsan ölö 
méreggel meggyilkolja, s a holttesteket 
heteken keresztül kénsav és egyéb ve- 
gyiszerkeverékekben kocsonyás masz- 
szává áztassa, majd szanatóriuma udva
rán kiöntse, s mindezt csak azért, hogy 
az életbiztosítási összegeket felvehesse.

Le sem csendesedtek az első arzén- 
gyilkosságokról szóló hírlapi közlemé
nyek, már követték azokat újabbak és 
szörnyűbb kivitelűek.

Olvassuk az amerikai gangsterekrsek 
a kriminalisztika legmodernebb kivitelű 
emberrablásait, melyekkel szemben az 
ottani nyomozó hatóságok tanácstala
nok és tehetetlenek.

Jellemzők a mostani erkölcsgazdasági 
viszonyokra azok az elszomorító esetek, 
hogy egyesek csak ezért követnek el 
bűncselekményeket, hogy fogházba ke
rüljenek, miáltal lakás és élelmezéshez 
jutnak.

A fiatalkorúak bűnözései a legször- 
nyiibb esetek közé tartoznak különösen 
akkor, amikor a bünrecsábitók maguk 
a szülők, kik gyermekeiket lopni küldik 
és erkölcstelen cselekedetre csábítják, 
avagy azok elkövetése fölött napirendre 
térnek. Az ilyen szülők nem méltók ar-
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ra, hogy a tisztes szülői nevet viseljék.
Nagyon gyakran lehet hallani, hogy 

a bűncselekmények terjedéséért a nyo
mozó hatóságokat és a bíróságokat 
okolják, mert hogy nem eléggé erélye
sek, — pedig a hiba nem ott van és 
nem ott keresendő, hanem a mostani túl 
agyonszocializált rendszerben, miután ki 
van ölve az egyes emberek leikéből a 
nemes érzés, a magántulajdon iránti 
tisztelet és Krisztusi tanokon épült fele- 
baráti szeretet. Az emberek elvesztették 
erkölcsi alapon nyugvó hitüket és finom 
érzésüket, becsületre mitsem adnak, a 
szent esküt, a fogadalmat humbugnak 
nevezik, a Krisztusi tízparancsolat gúny 
tárgya lett, — a hit, remény és szeretet 
fölösleges fogalommá fajult, — szóval 
az erkölcs beszekundázott, a bűnözés 
pedig jelesre maturált.

Mindezen tények figyelembevételével, 
a rend, fegyelem és erkölcs alapján álló 
társadalomnak nem szabad a közöm
bösség, a nemtörődömség álláspontjára 
helyezkedni, hanem össze kel! fognia 
és fel kel! vennie a harcot a lelket 
rontó erkölcstelenséggel szemben. Nem 
szabad lankadnunk és meg kell mente
nünk a bűnözőket a teljes lezülléstöl, 
vissza kell adni nekik az erkölcs egyen 
súlyát példás tettekkel, hogy félelmet, 
megalázást nem ismerő lendületes bá
torsággal álljanak ismét a becsület 
mezejére.

Az erkölcsrendészetért álljanak so
rompóba, példaképen állítsuk magunk 
elé az India, Ázsia és Afrika vad nép
törzsei között emberfeletti munkát vég- ! 
ző misszionáriusokat, kik nehéz apos
toli feladatukat a legnagyobb lelkiisme
retességgel végzik, ha kell életük árán j 
is. Tény és való, hogy nehéz és krifi- ' 
kus korban élünk, de ez nem szabad, 
hogy elkeserítsen bennünket.

Félre a gőgös nemtörődömséggel! Ne 
vessük meg, hanem karoljuk fel a javu
lást Ígérő kezdetleges bünbeesetteket, 
mert közülük sokat meg lehet menteni 
a társadalomnak, s hogy eredményes 
munka produkálható legyen, szükséges 
az, hogy az összes nemesen gondolko
zók, különösen pedig egyházi, tanügyi 
funkcionáriusok, irók és egyéb fontos 
tényezők munkába lépjenek és egész; 
tehetségükkel a rossz utakon járók! 
megmentésére törekedjenek.

Szellemi erők munkálkodjatok, gazda- | 
gok áldozzatok, bűnösök javuljatok é s ! 
fiatalok csak jót tanuljatok. K. Gy.

Szegényházunkról.
Esztendőnkint legalább egyszer meg 

kell emlékeznünk a városi szegényház
ról is. Érdemes dolog, mert nem utolsó 
intézmény ez, kivált a mióta ilyen jó, 
egészséges helyre került a város felső 
szélén, a liget és a fogház szomszédsá
gában.

A múlt napokban meglátogattuk a 
szegényházat, hogy teljes tájékozást 
nyújthassunk erről a jótékony intéz
ményről, amely városunk elaggott sze
gényeinek menedrket nyújt.

A városi szegényház jelenleg 18 sze
gény elöregedett férfit és nőt ápol, leg
nagyobbrészt nem a polgári osztályból, 
hanem cselédi sorban élt szegényekből, 
akik enélkül az intézet nélkül a koldú- 
sok számát növelnék. Van ugyan az 
intézetnek polgári sorból került tagja is, 
de az nem lakik bent, hanem az inté
zettől megkapja az ellátására szükséges 
anyagokat és azokat otthon használja fel.

Az öregeket jelenleg két szobában 
helyezték el, mint már évek óta. A fér-1 
fiák szobája az utcai oldalon van, az 
asszonyoké pedig az udvari részen ta
lálható. A szobák tiszták és a jó napos 
időben nyitva áll az ablakok egy része 
is, hogy a jó öregek első kézből kap
ják a friss, üdi;ő levegőt és a derűs 
napfényt, ami minden orvosságnál jobb 
és fontosabb a jó egészség föntartására.

Épen az ebédre várakoztak s azért 
nagyrészt ott tartózkodtak a szobában. 
Vannak köztük igen magas korúak. Úgy 
a férfiak, mint a nők között a legidő
sebb 88 éves. Egy-kettő a férfiak közül j 
már elveszítette szemevilágáí is.

Az ebedet egy külön szoba hosszul 
asztalán szolgálják föl, Ez épen húsle
ves volt, bab főzelék hús feltéttel. 
Ehhez jár 15 deka fehér kenyér. Va 
csorára is friss ételt kapnak, ugyanany- 
nyi kenyérrel mint délben. Reggelire 
pedig tejes kávé jut nekik kenyérrel. 
Az ételek ízletesen, tisztán készültek s az 
ápoltak maguk is jóknak találják azokat.

Ezenkívül jár nekik ruházat, a mely 
külön szekrényben áll az intézet raktá
rában. Ugyancsak raktáron tartják a 
gyógyszereket is, hogyha valamire szük
ség volna, kivált éjjel, kéznél legyen.

Fürdőről is gondoskodik az intézet: 
az ebédlő szobában áll a vízvezetékre 
berendezett fürdőkád. Egyéb szükséges 
mellékhelyiségek is vannak az előszo
bában.

Az intézet a városi orvos felügyelete 
alatt áll. Ő látja el utasításokkal a 
gondnokot, aki az intézetben lakik. Ö 
egyébként a városi gazda tisztét is be
tölti s évek óta gondozza a téli nép
konyhát is. Sok tapasztalata iehetővé 
teszi a helyes és praktikus beosztást, 
úgyhogy az intézeti ellátás jósága mel
lett is olcsó. Egy-egy ápolt öreg napi 
teljes ellátása, ruházata, gyógyszerei nem 
kerülnek többe, mint 5 korona 40 fillérbe.

A gondnok megérdemelné, mint ré
gebben, a lakást is munkájáért, mert 
éjjel-nappal szükséges a felügyelet és 
az ápolás a betegeknek.

Nagy hiánya az intézetnek az, hogy 
helyiségei nincsenek elegendő számmal 
és igy a betegeket egy szobában kell 
tartani az egészségesekkel.

Másik hiány is van még. Ez pedig 
társadalmi baj. De ezen egyelőre nem 
lehet segíteni csak akkor, ha a város 
anyagi helyzete megengedi az intézet 
fejlesztését. Mert bizony akadnak nem 
cseléd sorban élt elszegényedett polgá 
rok is. Azokat külön szobában lehetne 
elhelyezni, ha ide kerülnének, mert a 
nevelés és az élet külömbséget állit fel 
a legegyszerűbb és jobb sorsban élt, 
műveltebb emberek között.

Az építkezésre hely van az intézei 
nagy kertjében ; ha a város anyagi 
helyzete javulni fog, akkor bővítésre is 
gondolni kell majd.

Jelenlegi lakóinak az intézet elég jól 
megfelel, ha még a betegeket külön he
lyezhetik el. Mert ettől eltekintve, a ri
maszombati városi szegényház mintául 
szolgálhatna más községek hasonló inté
zeteinek a berendezésreés ellátásra nézve.

Örömünkre szolgál, hogy jó véleményt 
nyilváníthatunk általában városunk el- 
aggottainak szegényházáról. Váth

M eghívó.
A Rimaszombati Önkéntes Tűzoltó 

egylet alapító-, rendes , pártoló-, n ű 
ködő- és tiszteletbeli tagjait, valamint a 
város képviselőjét az 1934. évi május 
hó 14-én esti 8 órakor a városháza 
tanácstermében tartandó

közgyű lésre
ezennel tisztelettel meghívom.

Tárgysorozat:
1. Az 1933-ik évi zárszámadás s ezzel

kapcsolatos intézkedések.
2. Indítványok.

Rimaszombat, 1934. május 3.
Dr. Kovács László,

elnök.

H ÍR E K
Csevegjen valamit,

kedves Jólértesült, hisz a tavaszi szezon
ban alig-alig látjuk.

— A ritka találkozás miatt vesztes 
csak én lehetek, kedves Hölgyeim, de 
ugylátszik ntaink különbözőek, vagy leg
alább is olykor-olykor másirányuak. Én 
ugyanis, mindenütt ott vagyok, ahol ott 
k e l l  lenni, sőt néha meg ott is, ahol 
nem keli, mig maguk, kedves Hölgyeim, 
úgy begub óztak, hogy egyáltalán sehol 
nem jelennek meg és ...

— Hallja !
— Pardon, ne szakítsanak félbe. A 

hölgyek, — tisztelet unnak a kevés ki
vételnek, — sőt az urak — ezeknél sem 
kevesbbé tisztelet a kivételnek — egy
általán nem, vagy legalább is nem eléggé 
élnek társadalmi életet. Kisvárosiasan 
kicsinyesek és visszahúzódók az élei I 
megnyilvánulásaival szemben, meri ...

— Hallja!

— Ismételten pardon! Ez igy van. 
Mert nézzük csak. Jajgatnak, panasz 
kodnak, hogy oly rémségesen unalmas 
itt minden. Nincs semmi kedv, semmi 
hangulat és főleg, hogy nincsen frissen 
lüktető, eleven társadalmi élet, lelket üdí
tő, testei frissítő szórakozási alkalom, pe 
dig ...

— Hát talán van ?
— Bocsánat, igenis van. Csakhogy 

maguk távol tartják magukat mindentől.
— No, no!
— Úgy van, amint mondom s állom 

amit mondok. Ha mulatságot rendez va
lami vállalkozó szellemű társaság, alig 
páran jelennek meg. Kellő érdeklődés és 
vállalkozás hiányában a János vitéz elő
adása óta alig láttunk egy elfogadható 
műkedvelői előadási, sport, turisztika 
iránt mintha érzékük sem volna, a test- 
kullusz hidegen hagyja az embereket. 
A színház kong az ürességtől, a rendes 
lelkes, de kevés színházlátogató közön 
ségen kívül alig akad egy egy fehér
holló és ... és sok egyébről tudnék még 
csevegni.

— Hagyja, hagyja, nagyon epés han
gulatban van.

— Bocsánat, lehet, hogy epésen ke
serű, de igaz szavak ezek.

— Hát igaz, igaz, de ...
— Pardon, semmi, de. Ezt nem lehet 

szépitgeini, mentegetni, nem, még az 
agyoncsépelt gazdasági krízissel sem. 
Valami hiba van. — Ezt a hibát ki kell 
küszöbölni.

— Ez is igaz.
— Úgy célomat elértem. Viszontlátásra, 

kedves hölgyeim.

FRISS
tenisz - ütők ,
labdák, húrok

l e g o l c s ó b b a n
KERCSIK-nál.
Vigh Gábor meghalt. Az éleíerdőn 

ismét kidőlt egy egykor sudár tölgy, a 
régi gyükerek száma ismét eggyel meg
fogyatkozott : Vigh Gábor, Rimaszom
bat város csaknem félszázadon át híi 
séges, szorgalmas tisztviselője, gondos 
pénztárnoka, a régi idők kedves króni
kása 78 éves korában folyó hó 4-én 
eltávozott az élek világából. Elhunyta 
alkalmából a városháza oromzatára ki
tűzték a gyászlobogót, a város közön
sége részéről küídöííségileg fejezték ki 
az őszinte részvétet és hatalmas koszo
rút helyeztek ravatalára, szalagján ez
zel a felírással : „Hűséges tisztviselőjé
nek — Rimaszombat város." Elmúlása 
testvérbátyját, Vigh Bertalan kir. taná
csost, nyug. m. kir. belügyminiszteri se
gédhivatali főigazgatót, a Ferenc Józs-f- 
rend lovagját s az arany jubiléumi em- 

| lékérem tulajdonosát és rokonait dön
tötte gyászba. Temetése vasárnap dél
után 4 órakor megy végbe.

Utolsff orgonavirágek. . ,
(Búcsú Dr. Weinfcerger R ezscnéto l)

Elmentél !... Elvitted magaddal az éle
tük szebbik, jobbik felét. A fényt, a me- ; 
leget! „Eiment veled a jóság, a hűség, 
a szeretet ! “  Elsuhantál, mint egy kora j  
hajnali álom!...  Mint a milyen volt a 
te földi lényed : finom, előkelő, tapinta
tos. Elsuhantál közülünk. Belehullt a 
lelked ebbe az illatos lilla-íavaszi ra- j  
gyogásba ! Ki hitte volna?... Hogy hi
hettem volna rólad, a ragyogó, egészsé
ges szép asszonyról, hogy az utolsó or- i 
gonákat ilyen döbbenetes hamar ktil- | 
döm a ravatalodra. Az utolsó orgoná
kat !... Minden tavaszon elküidöttem 
hozzád a tavasz e bájos üdvözletét: egy 
hatalmas orgonavirágcsokroí. És ezen a
tavaszon kétszer is kérned kellett !_|
Pedig valahányszor szedtem kertünk e j 
pazar diszét, mindig rád gondoltam, aki 
várod ! és mégis valami érthetetlen fá 
sultság mindig megakadályozott abban, 
hogy hozzád juttassam azt!... Csodála
tos !... Most már tudom. Most már lá
tom — fájdalmas bizonyossággal, — 
hogy a Sors a ravatalod fölé szánta az 
utolsó orgonákat. Búcsúzóul !... E ta
vaszon, édes Minuskám valami sötét, fá
radt közöny él bennem ; még irántad is, 
akit pedig — egy szent, örömteli, érint
kezési ponton keresztül — nagyon sze
rettelek. Volt egy sugaras — boldog 
összesimulási pontunk, ahol együtt örül
tünk, együtt aggódtunk : a fiuk ! Minus, 
édes, a mi fiaink !...  Együtt nőttek, 
együtt iskoláztak, együtt laktak mély

testvéri barátságban.... És aztán mi is! 
Emlékszel, Minuskám ? Hogy vártuk, az 
édes Alma Mater kapujánál a két fiút 
az érettségiről, miiyen túláradó szívvel,: 
szent boldogsággal csókoltuk össze öket i 
Mind a ketten, mind a kettőt!... És az- : 
tán örökre ilyen összeforrott maradt a 
lelkünk !... Hát mond, mond, te kihűlt 
szivti, asszony, lehet az ilyen percekei 
elfelejteni? ! Nem ! Ennek az emléke al 
túlvilágon is kiséiget.

Tehát elkéstem az élőnek az orgo
nákkal ! Ez idén nem érkeztek meg hoz
zád ! ... Hogy fáj most utólag, hogy ki 
noz, hogy szedném le kertem minden 
diszét, ha még egyszer visszajönnél... 
Ismétlem, ez idén valami sok, uj, ke
serű, — néha, nagy ritkán fényes él
mény — rohant meg és bénította meg 
az akaratomat!... Most, utólag kérlek, 
ne haragudj érte!..  Tudod, édes, az 
élet keserve, küzdelme, fájdalma ! — de 
nem volnék az Isten kegyelmére méltó 
— hogyha be nem ismerném, hogy né
ha nagy, néha ragyogó boldogsága 
Te tudod, mire értem ! A mi közös 
örömeinkre !... Mert engemet is, — mint 
téged — aranysugaras hegycsúcsokon 
hordozott az Isten, váltakozva a legmé
lyebb szakadékkal !... Minuskám, édes, 
igy volt úgy e ? Úgy- e igy ? ! De bírtuk ! 
Á jó Isten adott hitet, erőt, kitartást.

És hányszor, de hányszor örültünk, 
könnyes boldogsággal, a ragyogó pilla
natoknak, és hányszor sirtunk együtt a 
szakadék szélén... És ilyenkor egyszer 
csak jöttek haza a gyerekek boldog 
hancúrozással ... és ... minden virágba 
borult!... Te, a te magas intelligenciád

dal, elvitázhalallon jő sziveddel megér
tettél engemet, amikor vigasztalásul any- 
nyiszor mondottam neked, hogy nagy 
fájdalmak idején az ember reménye és 
boldogsága abból áll, hogy a szakadék
ból íöitekintve, lát egy darab mosolygó 
kék eget. És ennek a tenyérnyi napsu
garas égnek a ragyogása elég, hogy 
megédesitse esztendők keserűségéi.

És még valamit, a miről annyiszor 
panaszkodtál, könnyek közöli, a birha- 
tctlan percek idején, a mikor teljes 
őszinteségében tártad ki a lelked : „a 
hibám, a hibám, csak ez ne volna !“ 
Minuskám, édes, édes eltávozott Asszo
nyom !... hányszor suttogtad a fülembe, 
szinte valami feloldozás félét várva 
tőlem, a ki erre semmiképen sem le
hettem illetékes, meg aztán ezt — min
den szeretetem dacára — sem tudtam 
a kedvedre tenni ... Nem is haragudtál, 
ha néha nem értettelek meg ezen a 
ponton, hogy mindannyiunk leiké át 
meg át van szőve hibákkal, tévedések
kel ... És a hogy a Te jó szived ezt a 
hibádat beismerte és bánta : ez a leg
igazibb ut a javulás, az Isteni bocsánat 
felé. A jó Isten meg fog Neked bocsá
tani, mert nagyon szerettél ! Nagy, égető 
szomjúsága volt a telkednek, segíteni a 
szegényt, letörölni a könnyeket, enyhí
teni a világ kínos arculatát ...

Minuskám, édes, az élet mélységeiben 
néha el téved a lélek. Az ut száz felé 
vezet ... Néha a sötét fellegektől nem 
látod a vezető kezet. Néha ... percekre 
magunkra is hagy az Ur, hogy meg
győződjék róla : teljes kegyelmére avagy 
sujtolására méltasson bennünket. Minus-,

kám, édes, az emberi lélek csodás va
lami ! Nagyobb, hatalmasabb látvány 
a csillagos égnél ... És tele van hulló
csillagokkal ! ... Én, a ki sokszor láttam 
közelről ezt a csillaghullást Nálad, azt 
is láttam, hogy a horizontod sötét bár 
sonyán hogyan gyűlt ki néha egy egy 
fényes csillag. A fiuk gyönyörű küz
delme, szeretető, összetartása, aztán a 
siker. ..  siker!... boldogság!... fény... 
fény mindenfelé az éjszakában!...

És most mindenre áthaíian sötét
ség borult!. . .  A Te féltve őrzött, kis 
virágszáladra! A boldog hajlék fölé!... 
Vége a fűznek ... a fénynek az éjsza
kában ! ... A világító torony örökre 
sötétbe jutott!

Édes, édes, korán eltávozott Barát
nőm, a sok fájdalmas és gyönyörű ál
modozások, tervezgetések, egjiitt viga- 
dások és sírások jogán legyen szabad 
nekem azt hinnem, hogyha tényleg van 

! a szerető szivek között az a bizonyos 
suggeszüv érintkezés, akkor az én fáj
dalmam, panaszom inast a Te lelkeddel 
fele utón még találkozik. Összeölelkezik, 
összecsókolózik, megfürdik egy utolsó 
fájdalomban és örömben, aztán ... az 
tán széthull, szerte foszlik ... lehull a 
mindenségbe, mint csillámló bolygó füze 
az anyai szeretetnek és fájdalomnak !

Isten veled, korán eltávozott drága, 
jó Barátnőnk ! ... A Téged szerető sok
sok asszony társam nevében is, egy 
utolsó, örök, forró üdvözlettel.

Fülep Kálmánné.
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Uj törvény készül az építési moz
galom felélénkitésére. így egy lapje
lentés szerint a népjóléti minisztérium 
uj törvényjavaslatot dolgoz ki, amely az 
ujjáépitkezés állami támogatásáról szóló 
eddigi törvényt fogja kiegészíteni. A 
javaslat elsősorban rendezné a nagyobb 
városokban a szabad területek rend
szeres beépítésének kérdését, mivel a 
városokat hatalmas kiadásokkal sújtja 
a csatornázás és a vízvezetékek kiépí
tse,  ha a város központjától távolabb 
eső területeken történik az építkezés. 
A javaslat értelmében az állam az épí
tési köitség 3—4 százaléka erejéig tá
mogatja a városok kislakásépitését, ha 
a kislakások területe a konyha beszá
mításával a negyven négyzetmétert meg 
nem haladja és ha a város kötelezi 
magát, hogy az építési költségnek lég 
alább egy százaléka erejéig hozzájárul 
a házbérek olcsóbbá tételéhez. A házak 
építéséhez felvett kölcsönöket az állam 
az ép tési költség 50 százaléka erejéig 
garantálhatja és ilyen kölcsöngaranciát 
a jövőben 50 millió korona összegig 
fognak nyújtani. A törvényjavaslat to
vábbá olyan intézkedéseket is tartal
mazni fog, hogy a még lakóvédelem 
alatt álló házak tulajdonosait a házbér- 
dó leírásával lehessen támogatni, de 

csak olyan házaknál, amelyekben ebben 
az évben hajtják végre a javitási mun
kálatokat. A házak javítási munkálataira 
állami garanciát is fognak nyújtani és 
•rre a célra a törvényjavaslat 40 millió 
koronányi hitelgaranciát irányoz elő egy 
évre. Ezekkel az intézkedésekkel a kor
mány az építkezési mozgalom felélén
kít é s é t kívánja elérni.

Halálozás. Maiina Pál 70 éves rima
szombati szabóiparos, aki a kommunista 
párt bizalmából helyettes városbirói mi
nőségbeli Rimaszombat város ügyeinek 
vezetésében is szerepet játszott nemré
giben, ápr. 30 án önkezével veíett vége! 
életének. Temetése szerdán délután nagy 
részvéttel ment végbe.— A valaha jobb 
napokat látott szabóiparos tragikus ha
lálával ismét eggyel megszaporodott a 
gazdasági front hősi halottainak száma.

A Karpathenverein helybeli osztá
lya május elsejével megkezdte kirándu
lási szezonját. A turamegbeszélések szo
kás szerint ezevben is a Polgári Kör 
kerthelyiségében tartatnak meg szerdán
ként este 6—8 órák közölt, melyre a 
tagokat és a kirándulások iránt érdek
lődőket ezúton hívja meg a vezetőség. 
Tekintettel a hirtelen nyáriasra fordult 
időjárásra, az első zsiványpecsenyés 
társasuzsonnát május hó folyamán fog
ják megrendezni, házikugliversennyel 
egybekötve, ameiyben kezdők is részt 
vehetnek. Kívánatos lenne, ha az egye
sület tagjai a tresztyei menház építésé
vel kapcsolatos költségek előteremtése 
rdekeben minél több uj tagot szerez

nének a Karpathenvereinnek és egyál- 
islában az egyesületi élet fejlesztése 
körül a tavalyinál is nagyobb buzga
lommal támogatnák a vezetőséget.

Lapbetiltások. Amint már megírtuk, 
a Rozsnyón megjelenő „Sajó-Videk“-et 
1934. évi október 16 ig terjedő hat hó
napra betiltották. Ugyancsak betiltották 
a Rozsnyón megjelenő „Mi Ujságunk“at 
is azon indokolással, hogy a lap ugyan
azon szerkesztő és kiadó felelősségére 
idlítatott meg, mint akik a betiltott 
„Sajó-Vidéket jegyezték, továbbá, hogy 
a „Mi Ujságunk“at akkor indították 
meg, amikor a „Sajó-Vidék“ beliltható- 
ságát a bíróság kimondotta. — Betil
tották a „Rozsnyói Hirlap“ot is 1934. 
évi október 24-én lejáró hat hónapra.

Biciklista balesete a teherautóval. 
Május 1-én reggel 8 órakor a kommu
nista felvonulásra igyekvő Sinár András 
balassagyarmati illetőségű tamásfalai 
asztaiossegéd a Losonci-utcán Surányi 
Andor losonczi kereskedő teherautója 
elé került biciklijével, úgy hogy az autó 
elütötte és a szerencsétlen fiatalember 
eszméletlenül terült el az úttesten. A 
sebesültet azonnal beszállították a köz
kórházba. — A karambolt az autó elől 
szabálytalanul kitérő oiáhcigány-szekér

kocsisa idézte elő, amelynek nyomában 
a biciklista haladt s akit a teherautó 
soffőrje már csak az utolsó pillanatban 
vett észre, amikor az összeütközést el
hárítani már nein lehetett. Lapzártakor 
értesülünk, hogy a megsérült biciklistá
nak jelentéktelen zuzódásoktól eltekint 
ve, már semmi baja nincsen.

A Budapesten m ájus hó 4-től 14-éig ta r 
tandó nemzetközi vásárra  szóló igazolvá
nyok U R B Á N Y I  E D I T  H-nél kaphatók. 
(Kimaszombat M asaryk-tér 9 sz. I. emelet.)

Uj lap „Sajóvölgyi Szemle" címen 
Rozsnjón uj sport- és riportlap jelenik 
meg .' pnlis 30-tól, amelyet felelős szer
kesztő és kiadóként Griinner Gyula je
gyez.

Országos vásár Rimaszombatban.
Rimaszombatban az oszágos vásár hét
főn, május 14-én lesz megtartva, amely- 
vásárra mindenféle hasznos állatok fel- 
hajthatók.

Részvétköszönet.
Felejthetetlen feleségem , illetve 

d rág a  jó édesanyánk váratlan  elhuny- 
tával a  részvét oly mérvben nyilvánult 
meg, hogy képtelenek vagyunk a  jó l
eső ríszvéínyila lkozatokat mindenki
nek külön-külön megköszönni s igy 
mindazon testületeknek, egyesületek
nek, m agánosoknak, jó barátainknak 
és kedves ism erőseinknek, akik akár 
szóval vagy Írásban kifejezett részvé
tükkel, akár d rága  halottunknak vég
tisztességén való m egjelenésükkel mély 
fájdalm unkat enyhíteni igyekeztek, ez 
utón fejezzük ki hálás köszönetünket.

Rimaszombat, 1934 május hó.
Dr. Weinberger Rezső 

és gyermekei.

Részvétköszönet.
M indazoknak, akik nagy gyászunk

ban imáikkal, részvétükkel fájdalm un
kat fgyhiteni igyekeztek és szerettünk 
végiisztességén m egjelentek, ez utón 
is hálásan köszönetét mond.

Rimaszombat, 1934. m ájus 2.

A Szvejkevszky-család.

Részvétköszönet.
Fz úton mondunk hálás köszönetét 

m indazoknak, akik kedves szerettünk 
elhalálozása alkalm ával fájdalm unkat 
részvétük kifejezésével enyhíteni vagy 
végtisztessegtételén  m egjelenni szí
veskedtek.

Rimaszombat, 1934 m ájus 4.
A Maiina-család.

A budapesti vásárra autóval, autó
buszon, motorkerékpáron vagy egyéb 
közüli jármüvei érkező vásárlátogstók 
részére kiadott külön látogatói igazol
ványok vizumkedvezményre, a vásár 
területére háromszori belépésre, vala
mint különböző szórakozási kedvez
ményekre jogosítják tulajdonosukat. — 
Autóigazolvány ára 20 Ke. — Úgy ezen 
igazolvány, valamint a rendes igazol
vány beszerezhető a tb. képviseletnél, 
Dickmann Dezsőnél Rimaszombat, Ma- 
saiyk-tér 15. (Szoyka ház.)

Kegyelemért folyamodott a halálra
ítélt balogfalai rablógyilkos. A ba 
logfalai Altmann-házaspár rablógyilko
sai fölött, mint jelentettük, most Ítél
kezett a rimaszombati esküdtszék és a 
bűntény íőérteimi szerzője és végrehaj
tóját ifjabb Szabó István (bimbi) 26 
éves balogfalai legényt kötél általi ha
lálra Ítélte. A fiatal rablógyilkos a ha
lálos Ítélet kihirdetésekor elszántan til
takozott minden felebbezés ellen és 
arra kérte a főtárgyalási elnököt, hogy 
a halálos Ítéletet minél előbb hajtsák 
végié rajta. — Most héttőre azonban 
megváitozíaíta szándékát Szabó István 
és védője dr Bazovszky Vladimír rima- 
szombati ügyvéd utján kegyelemért fo
lyamodott a köztársaság elnökéhez. A 
kéivényt a kerületi biróság időközben

közvetlenül már fel is terjesztette a 
kabinetirodához. A többi elitéltre vonat
kozó iratok döntés végett a legfelső 
bírósághoz kerültek.

Akció indult, hogy kedvezményes 
vasúti jegyeket kapjanak a kereske 
dók. A kereskedelmi szervezetek köz
pontja javaslatot terjesztett a vasutiigyi 
minisztérium elé, hogy a kereskedők 
részére igazolványok adassanak ki az 
egy vasutigazgatóság területére érvé
nyes évi jegy 20 százalékának, illetve 
két vasutigazgatási terület évi jegyének 
15 százaléka, vagy valamennyi vasut- 
igazgatás területére érvényes évi jegy 
10 százalékának ellenében. Eme igazol
ványok alapján a kereskedő jogosult 
féláru jeggyel utazni bármelyik kocsi- 
osztályban, valamennyi vonaton. A ja
vaslatot azzal indokolták meg, hogy az 
ujitás bevezetésével a kereskedők gyak
rabban és többet fognak utazni, mert 
nem minden kereskedő van abban a 
helyzetben, hogy utazói tartson, ezzel 
szemben az államvasutak is jó üzletet 
fognak csinálni, mert eltekintve attól, 
hogy a vasutak nagyobb forgalmat fog
nak elérni, az igazolványokért kifizeten
dő 20, 15, illetve 10 százalékos illeté
kek meglehetős tőkét fognak reprezen
tálni az államvasutak részére.
♦ ♦
♦ Teniszczikkek, Rakethúrozás ♦ 
|  J E L L I N E K - B  A Z Á R .  ♦ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦#

Hullát fogtak a Rimában. A múlt 
pénteken délután 5 óra tájban, a sza
badkai Rimahid közelében, Cserencsény 
felé mintegy 300 lépésnyire, a Rimában 
horgászó fiatalemberek egy női hullát 
pillantották meg, amely háton fekve, a 
parti fák gyökereinél volt megakadva. 
A leletről nyomban jelentést tettek a 
szabadkai laktanya ügyeletesénél, aki 
viszont telefonon értesítette a rendőr
séget, ahonnan nyomban bizottság szállt 
ki a helyszínére. A holttest, amely or
vosi megállapítás szerint körülbelül 4 
hete lehetett a viztjen, 50—60 év körüli 
155 cm. magas, sovány parasztasszony, 
esetleg koldus hullája lehet, amire a 
szegényes, fehérnemű nélküli ruházat 
enged következtetni. A hullán külsérel- 
mi nyomok nem látszottak. — Nincs ki
zárva, hogy a holttestet a Rima felső 
folyásáról hozta le a viz. — A személy- 
azonosság megállapítása céljából a vizs
gálat megindult.

A Rimaszombati Bank előbb Rimaszom
bati T akarékpénztár, várm egyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kam ato
zásra  fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

Új menedékház az Alacsony Tátrá
ban. A Vöröskő-Margitfalvai vasútépí
tés, amely a nyáron már a dobsinai jég
barlangig elkészül, a turisztikának egész 
uj területeket tár fel. Ezeknek feltárá
sára a Karpathenverein dobsinai osztá
lya kibérelte a városnak régi vendég
lőjét Csuníaván (1111 m.) és azt mene 
dékházzá alakította át. A csuntava igen 
régi átjáró a Sajóvölgybői a Garamvöi- 
gyebe és elsőrendű csomópont az egész 
vidék turistaforgalma részére. — Az uj 
menedékház óriási erdőségek közepette 
pompás havasi réten fekszik és nyáron 
elsőrendű magaslati üdülőhely, télen 
pedig pompás síterületen egy egész sor 
kiterjedt túrának kiinduló pontja. — A 
menházban két nagyobb hálóterem és 
négy kétágyas szoba van, a szükséges 
közös termekkel és kiterjedt gazdasági 
épületekkel. A menház gondozását Gal- 
lus városi erdövéd leányai végzik. A 
menedékház egész éven át üzemben 
lesz és Dobsináról két óra alatt, Tel- 
gártról, Pusztamezőről vagy a dobsinai 
jégbarlangtól pedig jól jelzett utakon 
másfél óra alatt érhető el gyalog. Az 
odavezető széles kocsiút a nyár elején 
szintén javítás alá kerül. — A menház 
pompás magaslati nyaralóhely. Előjegy
zéseket elfogad a Karpathenverein dob
sinai osztálya Dobsinán, 5 sz. felefon 
és a Karpathenverein központja Kés
márkon, 47. sz. telefon.

I Kinő APOLLO mozflö j
Szombaton és vasárnap, május 5-6-án németül S| 

§S beszélő modern filmoperett, mely bámulatba ej- l'j 
tette a közönséget p

I  TE VAG Y AZ IDEáLO M  1
i  Liáné Haid, Szőke Szakáll, Georg Alexander. g

Szerdán, május 9-én a világhírű hangos alkotás- H 
nak reprize, mely nálunk is valaha rendkívüli H 

sikert aratott. {&
A notredam ei toronyőr 1
Csütörtökön, május ;0-én csehül beszélő művészi H  
alkotás, mely az utolsó idők legszebb filmjei M

közé tartozik p.

E X T Á Z I S  |
Hedy Kiesler, Zvonimír Rogoz, Pierre Ney. B

Jegyek elővételben. 1

Tekepályamegnyitás. A rimaszom
bati Kath. Olvasóegylet újonnan rendbe
hozott tekepályájának a közhasználatba 
való átadása vasárnap május 13-án lesz 
ünnepélyes keretek között megtartva.

Az öt éven át bujkáló „jegyző" 
bünlisztája. Beszámolt nemrégiben a 
Gömör arról a szenzációs letartóztatás
ról, amelyet a lévai csendőrség fogana
tosított március utolsó hetében a rima- 
szombati nyomozó csendőrállomás kö
rözése folytán s amely alkalommal Sza
bó József állítólag magyarsága miatt el
bocsátott rimaszombati illetőségű jegyző 
és felesége Vodgyák Margit rozsnyói 
illetőségű volt pincérnő került a csend
őrök kezei közé. Szabóról, a megejtett 
házkutatás alapján megállapították, hogy 
az ötéve körözött Jakabfaivy Bélával 
azonos, akit a nyomozó hatóságok kü
lönféle sikkasztások, csalások és köz
okirat hamisítások elkövetésével gyanú
sítanak. Ekkor derült ki, hogy érettségi 
bizonyítványa súlyos természetű rádió
zásokon ment át az önkéntes névcsere 
következtében s a hitelesítésként sze
replő rozsnyói járásbirósági záradékot 
is lopott pecséttel és aláhamisitotí név
aláírásokkal házilag állította elő. — A

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

1 0 °„ -al olcsóbban készpénzért 
TECHNI KA

V á m o s s y  Bé l a  Masaryk-tér.

rozsnyói járásbíróság lopott pecsétjével 
összesen hat közokiratot hamisított ma
gának az áljegyző, szabályszerű házas
sági anyakönyvi kivonatot is készítve 
családi életének legalizálása céljából, 
azonfelül községi bizonyítványokat is, 
amelyekkel különféle bankoknál váitó- 
kölcsönökhöz jutott. — A mozgalmas 
múltú áljegyzőnek édesanyja, mint volt 
vármegyei árvaszéki tisztviselő özvegye 
ugyancsak Léván él, s amint a nyomo
zás megállapította, szerény nyugdijából 
— 400 korona havonkénti apanázzsal — 
támogatta álnév alatt bujkáló fiát, azon
ban vele nem élt egy háztartásban és 
bár föltűnt előtte, hogy fia álnevet 
használ, erre vonatkozólag megelégedett 
fia magyarázatával, hogy a Szabó név 
neki sokkal jobban tetszik. — A le
tartóztatott házaspárt a lévai csend
őrség átszállította a rimaszombati ke
rületi biróság fogházába, ahol Jakab
faivy előtt most hirdették ki a vizsgá
lati fogság elrendeléséről szóló végzést, 
amely szerint 53000 korona elsikkasz- 
tásával, hatszoros közokirathamisitással 
és 5200 korona összegű váltócsalá
sokkal gyanúsítják. Vadházastársa ellen, 
miután beigazolódott, hogy az áljegyző 
manipulációiról semmit nem tudott, 
bizonyítékok hiánya miatt beszüntették 
az eljárást és szabadon bocsájtoíták. — 
Az ötéven át álnéven bujkáló áljegyző 
bünlistájának összeállításával a vizsgá
lat első fázisa lezáródott s a közeli na
pokban már a kerületi biróság Foukál- 
tanácsa fog foglalkozni főtárgyaláson a 
szélhámos viselt dolgaival.
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Filmszínház, Folyó hó 5. és 6-án 
„Te vagy az én ideálom" ciniü német 
nyelvű pompás filmoperett kerül színre 
elsőrangú szereposztásban, u. m. Liáné 
Haid, Szőke Szakái, Georg Alexander, 
Adélé Sandrock, Fritz Kampers stb. 
Erikát a nénje arra akarja kényszeríte
ni, hogy báró Huhlensee neje legyen, 
de ellenáll s hogy megszabaduljon a 
neki nem szimpatikus bárótól, inkább 
kompromittálni akarja magát. Ebben a 
véletlen is segíti s ebből a fatális hely
zetek egész láncolata támadt. A dara
bot finom zenéje is színesebbé teszi.

Folyó hó 9 én a „Notredamei torony
őr" cimíi monumentális film reprizeje 
lesz, melyben Lou Chancy, a mintegy 
három évvel ezelőtt tragikusan elhunyt 
ezerarcú művész utánozhatatlan művészi 
játéka dominál.

Folyó hó 10 én az „Extázis" c. csehül 
beszélő hazai gyártmányú film kerül 
sorra. Főszereplő Hedy Kieslér bécsi 
filmszinésznő. Emil uj otthonába viszi 
szép feleségét, Évát, de házasságuk bol
dogtalan. Éva visszatér atyjához, ki ló- 
tenyésztéssel foglalkozott s Éva is nagy 
barátja e nemes állatoknak. Egyik al
kalommal kalandos találkozása volt 
Ádámmal s innen bonyolult szerelmi 
regény szövődik változatos jelenetekben.

Balesetet okozott a dohányíolvajok 
ellen felállított riasztó pisztoly. Bo 
zsek Ráfae! sajószeníkirályi bérlő az 
elmúlt szezonban egy automatikusan 
működő riasztó pisztolyt szerelt fel do
hány, illetve kukorica-pajtájának bejá
rata előtt, hogy a nap-nap mellett meg
ismétlődő fosztogatások ellen valahogy 
védekezzen. A Nimród védjegyű auto
matikus riasztópisztoly zsinegrántásra 
működött és úgy volt felszerelve, hogy 
a zsineget érintő egyént okvetlenül se- 
rétlövések érték. — Szerencsétlenségre 
Takács János sajószeníkirályi lakos 3 ’/- 
éves kis fiacskája közelébe férkőzött a 
furcsa szerszámnak, mire az automata 
működni kezdett s a kis gyermek jobb 
combján hét serétszemíől súlyosan meg
sebesült. A szülők feljelentésére eljárás 
indult a riaszíópiszto’y gazdája ellen, 
aki azonban igazolta, hogy a gondat
lanság vádja nem terhelheti s így az el
járást ellene hivatalból beszüntették s 
csak kihágásért vonták felelősségre, mi
ián megáliapitást nyert, hogy a riasztó 
automatához nem volt meg a megkí
vánt fegyvertartási engedélye.

Haladunk a  korral
Lesz elektroservíce-ünk.

A városunkban és környékén működő 
villamos vállalkozók a múlt napokban 
közös értekezletre gyűltek össze s el
határozták, hogy eiektroservice t, ma
gyarul villamos szolgálatot létesítenek, 
melynek lényegéről olvasóinkat az aláb
biakban ismertetjük meg:

Ma a villamos energia korszakát él 
jük. A villamos áram rohamos elíerje 
dése s az elektrotechnikai szak gyors 
tempójú fejlődése révén az áramfogyasz
tóknak úgyszólván minden m p  újabb 
és újabb találmányok állanak rendelke
zésére, melyek egyrészt az iparban ra- 
cionáió termelést, másrészt a privát 
életben, a háztartásban a személyi ké 
nyelmet szolgálják,

Ma már mindenki villamos árammal 
világit, a városokban el sem tudunk 
képzelni más világító eszközt. A mosl 
ifjúkorát éiő városi generáció a peíro 
ieumlámpát már alig ismeri. De külö
nösen a háztartásban a világításon kí
vül igen sokoldalú hasznos munkát vé
gez már ma is a villamos áram s a 
háziasszonyok a villamos vasalón ki vili 
sok egyéb villamos készüléket szere
tettel használnak. Ez egészen természe
tes dolog, mert a háziasszonynak is 
joga van a technikai fejlődés előnyei
ből kivenni a maga részét. Amint a 
férfi munkájának minden fázisában a 
gépek és készülékek igénybevételével a 
villamos áram munkáját veszi segítsé
gül, úgy a háziasszonyt, mint a férfi 
egyenjogú társadalmi tényezőjét hasonló 
segítség illeti meg. A villamos áram 
használata tehát nemcsak gazdaságilag, 
hanem etikailag is minden vitát kizá
róan absolut indokolt.

Az iparban dolgozó villamos motorok, 
fűtőtestek, a fogorvos fogfuró motorjai, 
a belgyógyász röntgen-, kvarc-, dia- 
thermia- és egyéb gyógyító készülékei,

a kereskedő fényreklámai és kirakat- 
világitása, a háztartás fütő-, főzőkészü
lékei, porszívói és sok egyéb hasznos 
villamos készülék villamos árammal 
lesz táplálva, hogy munkát végezzen. 
Ezen robotok, az energiamunkások szin
tén kifáradnak, akár csak a gyarló 
emberi munkás, megbetegedhetnek, te
hát ezek is ápolást ép úgy mint bármi 
más, hébe-hóba javítanivalót is kíván
nak. Ápoljuk is őket, amennyire tudá
sunk, szakismeretünk és időnk megen
gedi. Senki sem lehet azonban ezer
mester s azért ezen villamos készülé
kek és berendezések kijavítását és ápo
lását is szakemberekre bizzuk.

Az ilyen javításokat, használati útba
igazításokat, a gazdaságos áramfogyasz 
tást elősegítő jótanácsokat az elektro- 
service alkalmazottai lesznek hivatva 
teljesíteni, még pedig — ami a dolog
ban a legfontosabb — teljesen ingyen. 
Ha tehát bárkinél a villamos berende
zésen valami javítanivaló van, ha a biz
tosíték kiolvadt, ha a vasaló kiégett, 
vagy a főzőkészülék zsinórjának szige
telése valamely helyen megkopott s az 
áramütés veszedelme áll fenn, ha vala
mely készülékben az állandó használat 
folytán bizonyos kontakt tushiba állott 
be stb., úgy csak el kell üzenni az 
eiektroservice-műhelybe s reggel 7 órá
tól este 10-ig az e célra kioktatott vil
lanyszerelők állandóan az áramfogyasz
tó közönség rendelkezésére állanak tel
jesen díjtalanul. Ezen teljesen díjtalan 
kifejezést persze nem úgy kell érteni, 
hogyha valakinek kiégett a villanykör
téje, hát kap egy uj égőt ingyen, vagy 
ha kiégett a villamos vasalója, kap egy 
uj vasalót Ingyen stb.; nem. Hanem az 
eiektroservice készenléte, az áramfo- 
gyaszíóhoz való kiszállása, az ott el 
végzett munka és adott tanács ingye
nes, de az esetleges szükséges anyagoi, 
melyet a javitás megkívánt s ameiy 
anyag az elektroservice-nek is pénzébe 
került, az áramfogyasztó megfelelő ár
ban megfizeti.

Az eiektroservice úgy lesz megorga
nizálva, hogy ennek alkalmazottai nem 
is várják be, mig a konzumens érlük 
üzen, hanem minden hónapban terv
szerűen iegalább egyszer felkeresik az 
áramfegyasztókat, átvizsgálják villamos 
berendezéseiket, megszemlélik villamos 
készülékeiket s a felfedezett hibákat 
helyben azonnal kiküszöbölik, vagyis a 
villamos készülékeket és berendezése
ket állandóan gondozzák, tanácsot ad
nak ezek további gondozására, mely 
munkájukért nem kérnek díjazást. De 
még akkor sem kérnek díjazást, ha a 
fogyasztónál a villamos berendezésen 
késő este mutatkozik valami hiba, s ha 
ennek kijavítása végett elüzenünk az 
elektroservice-mühelybe, ahonnan azon
nal elindul a villanyszerelő, hogy a hi
bát kijavítsa.

Az Önálló elektrotechnikusok ezen 
iniciativ terve és figyelemreméltó szol
gálatkészsége bizonyára minden áram 
fogyasztót kellemesen fog érinteni. Bár 
mennyire is korszerű az elektrotechni
kusok ezen elhatározása, bármennyire 
is érezzük, hogy ezen szoigálatkészség 
a mai modern kereskedelmi élet ter
mészetes folyománya, nem vártuk még, 
hogy éppen most, a világkrizis csúcs
pontján, mikor a sok nyomorúság a 
numkakc-dvet is fojtja, az ambíciókat 
töri, hogy villamos szakembereink mind
ennek ellenére is ennyi életrevalóságot 
tanúsítsanak. Az ipar és kereskedelem 
történelmében ez egy uj fejezetnek a 
kezdetét jelenti.

A továbbiakról, mint a villamos szol
gálat megkezdésének napjáról, az elek- 
troservice részletes munkaprogrammjá- 
ró! stb. a közönséget külön hirdetés
ben ki fogjuk értesíteni. Az elektrotech
nikusok most tárgyalnak a Sztredoval, 
hogy őket ezen munkálkodásában támo
gassa, s hogy a Sztredo ne foglalkoz
zon villamos cikkek árusításával és 
villamos berendezések szerelésével s 
mihelyt ezen tárgyalások jó eredmény
nyel végződnek, az eiektroservice azon
nal megkezdi működését. — Kívánjuk 
elektrotechnikusainknak, hogy ezen tár
gyalások sikeresen és mielőbb nyerje
nek befejezést, s biztosítjuk szolgálat- 
kész villamos szakembereinket, hogy 
a közönség részéről a tőle telhető tá
mogatásban mindig lesz részük, mert 
minden jó munkának meg van a maga 
jó gyümölcse.

Sok szerencsét ! —JAK—

F O O T B  A L L .
Füleki T. C.— R. M, E. 2:0 (0:0).
Vasárnap találkozott a helybeli RME 

csapata a kitűnő füleki együttessel a 
következő felállításban :

FTC: Gordos-Felföldy, Takács-Tóth, 
Zupkó, Sztronga, Galbács, BiciSté, Már
kus, Bartek, Juracek.

RME: Lőkös I.-Lőkös II. Ács Schach- 
ter, Szlovencsák, Katz-Járossy, Háber, 
Trojka, Klincsák, Ofcsárik.

Mint a legtöbb helyi mérkőzés, úgy 
ez sem hozott nagyobb meglepetést, 
különösen azoknak nem, akik minden 
mérkőzésen kint vagyunk a pályán és 
szemtanúi vagyunk a RME egyes játé
kosainak (értsd : Lőkös II, Háber, Szlo
vencsák !) erőszakos, durva játékának, 
melyet különösen ezen a mérkőzésen 
csillogtattak különös klasszisukkal a 
fentmegnevezett játékosok.

Minden pillanat telve volt durva ök- 
lözésekkel, csúnya faultokkal és foot- 
ball-pályára nem illő s főleg nem sport
emberekhez való goromba megjegyzé
sekkel.

Fültanui voltunk péld. a következő 
jelenetnek; Az egyik RME játékos a 
fiileki csatári, amikor az első gólt be
rúgta, lestricizte, s mikor ez leintette őt, 
akkor köpött egyet az illető csatár elé. 
Oh ! szegény sport, mi lesz még belő
led, ha ez igy megy tovább!?

Ilyen és hasonló jelenetekkel volt teli 
ez a mérkőzés, s hogy nincsenek az 
ilyen játékosok kellőképen büntetve, 
annak tisztán az olyan erélytelen és 
gyenge, de főleg a fottball bírói teen
dőkkel iegkevésbbé sem tisztában lévő 
birók az okai, mint volt ennek a mér
kőzésnek is a vezetője, a ragyolci Ko- 
ronczi bíró, akinek lehetetlen bírásko
dását nem lehet eléggé szavakkal jelle
mezni. Ha azt akarjuk, hogy a football 
továbbra is sport maradjon, sport a 
szó igazi értelmében, tehát nemes ver
seny, amelyben győzzön az, aki jobb 
ellenfelénél, ne pedig az erőszakos dur
vaság, akkor vigyázniok kell a felette
seknek, hogy ne akadjanak a birók kö
zött olyanok, akik nem tudnak felada
tuk magaslatán áilani, s az ilyenektől 
vegyék el a jogot, hogy mérkőzéseket

vezethessenek, de amellett a legszigo
rúbban kell eljárni azon játékosokkal 
szemben is, akik nem a football-tudá- 
sukat, hanem vágóhidra való durvasá
gukat viszik a pályára, s ezzel meguíái- 
tatják a szép sportot szerető közönség
gel a mérkőzések látogatását, meri a 
mai időben bikaviadalokra már senki 
sem kiváncsi.

Magáról a mérkőzésről nem sokat 
Írhatunk, durva volt az elejétől végig s 
csak nagy tudásának köszönhette a fii
leki csapat, hogy mégis megtudta sze
rezni magának a sokat jelentő két 
pontot Márkus és Zupkó góljaival.

Rozsnyói SC—RME 2:1. Május 1-én 
a kassai kerület favorit-csapatja ven
dégszerepeit városunkban és szép, kom
binációs játékkal biztosan nyerte a mér
kőzést az erősen küzdő RME ellen. 
Kiváltak a rozsnyóiak különösen finom 
játékukkal, mellyel a közönség szimpá
tiáját megnyerték, egy-egy szép akció
juk elismeréssel volt honorálva a kö
zönség részéről.

Ma vasárnap a jónevü kassai Törek
vés szerepel városunkban a RPS ellen, 
ismerve csapatunk mai formáját, kö 
rülbelül egyenlő ellenfelek küzdelme 
lesz ez a mérkőzés. Kezdete 1/25 órakor.

A RME tíz éves fennállásának em
lékére pünkösd két napján jubileumi 
sportünnepélyt rendez.

Pünkösd vasárnapján: 
délelőtt 9 órakor városon át futóverseny, 
délelőtt 11 órakor díszközgyűlés az ipar- 
társulat nagytermében, délután 3 órakor 
négyes football-torna, este társasvac sora.

Pünkösd hétfőjén:
délelőit 9 órakor kerékpárverseny Ri
maszombat-Feled között, délután 3'30 
kor a football-torna folytatása, este 
8'30-kor bankett és a dijak kiosztása 
az Ipartársulat nagytermében. Utána 
reggelig tánc. A torna-dija a RME ezüst 
serlege. A többi résztvevő emlékpla- 
keítet kap. A kerékpár és futóverseny 
három első helyezetje érmekkel lesz 
díjazva.

A szerkesztésért és kiadásért felelős r 
Rábely  Károly laptuiajdonos.

Átköltözés miatt
mélyen le s z á llíto tt  éren kapható:

Jó házból való

tanuló-leány
szlovák, magyar nyelvtudással május 

15-ére felvétetik
Kézimunka, pamutok, csipke, szalag, 
swetterek, gyermek-blúzok és köté 
nyék, harisnyák, linóleum, enyves
vászon, szőnyeg, mindenféle rövidáru, 
gyermekkocsik, játékárú, sport-cikkek 
nyakkendők, ingek, kesztyűk stb stb.

BRO^EK angro-üzletében
Gömöri-u. 8.

Keresek megyéiéire
Kovács-áruházban

Rimaszombat, Masaryk-tér 5.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem Rimaszombat vá

ros és vidékének n. é. hölgyközönségét, 
hogy a legjobb hírnévnek örvendő

gyüm ölcsös kertet.
Cím: megtudható a kiadóhivatalban.

Egy szép gyiinölcsöskeri
bérbe kiadó.

Érdeklődni lehet Stefanik-u. 23, sí,

A U T Ó K , m otorkerékpárok, 
tra k to r o k , b e n z in m o to r o k

női szahom ühelyem et
a régi heiyére :

F erenczy-utca  6. szám
alá helyeztem vissza. — A nagyérdemű 
közönség további pártfogását kérve, va
gyok kiváló tisztelettel

Z IO N  M.
angol nőiszabó Rimaszombat, Ferenczy- n. 6. sz.

Két üveoes üzleti szekrény
szabad kézből eladó.

Értekezni lehet S z ijjá rtó -u tca  87. sz. a.

legjobb és legolcsóbb javiíóműhelye : a

„Central garas;e“ 
T o r n a ijá n  (Rozsnyói-ut 212 213 )
A  g e n e r á l - j a v i í á s t ,  h e n g e r f u r á s t ,  v i l á g í t á s  z a 
v a r o k  s t b .  j a v í t á s á t  k i z á r ó l a g  o t t  v é g e z t e s s e !
1007o-os m e g e l é g e d é s  garantálva.

Eladó
egy kétszárnyas vasajtó.

Cím  a  kiadóhivatalban.
Rimaszombat, 1934. Nyomatott R áb ely  K ároly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


