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PÜNKÖSDI IGE.
Ir ta : M Á R K U S L Á S Z L Ó .
A hirtelen támadt szélvész zúgásában szálló tüzes nyelvek alak
annyira szüksége kétezerév óta, mint most a jelen emberének.
jában a megbátorodás, a hit és igazság élő ereje támadt fel a félénk
A szörnyű világégés után az emberiségre szakadt szörnyűséges
hívők lelkében, uj élet melege ömlött feléjük és az Igét a maga igaz
idők megpróbáltatásai csaknem kibirhatatlanok. Amit és akiket a
valóságában kezdték érteni.
fegyverek pusztításai meghagytak, aszályos kórságra kárhozottként
vegetálnak és az őrületig fokozott nincstelenséget szenvedik, nemcsak,
A győzelmes isteni Erő a Tűz és Nyelv jelképeivel szállott le
közéjük, hogy megújítsa a föld színét és az életre s nem csüggedésre
de számosán a szivekbe furakodott megnemértés, önzés és gyű
lölet érzésével telítve, megszomoritják az amúgy sem írigylésreméltó
teremtett emberekbe a bátorság fluidumát öntse és a megértés csodaéletet élők elkeseredett lelkét, ahelyett, hogy jó és szerető ember
balzsamával kenegesse meg a hitetlenséget és békétlenséget teremtő
testvérként oda állanának a szükséget, az igazságtalanságot, örömtorzsalkodók jótól és igaztól elfordult beteg szivét.
telenséget és fájdalmat szenvedők mellé és teljes megértéssel felemel
A pünkösdi ige örök tanítás, hogy minden igaz Ígéret beteljese
dik s aki a vértanuságot sem félő kitartással és elszántsággal indul
nék az elesetteket, megsimogatnák a könnyáztatta arcokat és meg
segítenék a bajba jutottakat, fáklyát gyújtanának a kétségbeesés
harcba az Igazságért, annak föltétlenül győzedelmeskedni is kell. Ennek
nyomasztó sötétségében révedezőknek.
a vérnélküli küzdelemnek győzelemhezjuttató eszköze pedig a Nyelv.
Nem lehet tehát szenvedésről panaszkodnia annak, akinek szivét
De a pünkösdi ige tanítás arra is, hogy ha a megfélemlített s a
a pünkösdi ige tölti be, mert a pünkösdi ige nemcsak megértést és
gyávaságig cselekedetlen és kétségbeesett apostolok annak idején,
életbátorságot hirdető és nyújtó Világosság, Erő és Igazság, de örök
az Erő első ünnepén világot meghódító hősökké alakultak át, az ő
nyomdokaikon haladva, példájukat követve, mi is győzedelmesked
vigasz is.
hetünk az Élet stadionján elénk tornyosuló, sokszor a cél felé vezető
A pünkösdi igével megtöltött emberi kebelben nem fészkelheti be
futópályánk útjába mesterségesen elhelyezett minden akadályon.
magát kitörülhetetlenül és kiüzhetetlenül a testet sorvasztó, lelket szoHa a ma emberének évek óta nincs is bensőséges, igaz, tiszta
moritó fájdalom, a pünkösdi ige orvosság minden lelki sebre és biz
tatás minden reménytvesztettnek.
pünkösdje, nem kell, nem szabad az elkeseredés tagadásával elve
szíteni
a jóban, a pünkösd igazságában, erejében, a pünkösdi tűzben
A hivők és hitetlenek harca dúl a világban. Igazság és hazug
és világosságban vetett, rendíthetetlen szilárdságúvá edzett hitet: a
ság, békesség és háborúság, szeretet és gyűlölet vívják harcukat s
megértés pünkösdjének egyszer csak mégis föl kell virradnia!
az, ki hisz a pünkösdi igében, nem kételkedhet e harc kimenetelében:
Ezt hirdeti a pünkösdi ige s ezért száll fohász ajkunkhoz a
győzni a hívőknek, az igazságnak, a békességnek és a szeretetnek
Jóság, a Szeretet Atyjához.
kell föltétlenül. Hogyha a hitetlenek, a hazugság, háborúság és gyű
Piros pünkösd napján, harangszó hívásra, öreg templomokba
lölet táborában gyülekezők száma nagyobb is, mit sem tesz, mert az
megy a hivő sereg. Piros pünkösd napján, mély ünnepi csendben,
élettapasztalat azt bizonyítja, hogy a kisebbszámu, de kitartóan küzdő
fájásokhoz
szokott lelkünk el-elmereng.
igaz sereg mindig diadalmaskodik és soha nem győzhető le a vereség
Piros pünkösd napján imára kulcsoljuk s az égre emeljük resz
megsemmisítő súlyával.
kető két kezünk, piros pünkösd napján, emberszeretetért, békés meg
A pünkösdi igében a Lélek nyilatkozik meg, hogy megihlesse és
értésért, Uram, hozzád esdünk.
felfrissítse az Élet útjait járásban már-már elfáradt csüggedőket és
S piros pünkösd napján tavaszi balzsammal telik meg a lelkünk
azokat, akik hitet veszítve, szárnyaszegetten néznek a számukra
kifosztott kamrája, piros pünkösd napján újra éled hitünk s a hitet
ürömtelennek tetsző jövendő elé.
len is az uj Szentlelket várja.
A pünkösdi igében bizásra talán soha és senkinek sern volt

A lélek ünnepe.
Pünkösd a Szentlélek kiáradásának
napja, amikor a kereszténység kezdetén
minden másról megfeledkeztek az em
berek. Teljesen eltöltötte őket a lelke
sedés.
Könnyűnek érezte magát, szinte a le
vegőbe emelkedett s a magasságokat
érintve szárnyaival, szinte az egeket
elérte törtetésével.
Az apostolok és a velük egyesült kis
sereg, mintegy százhúsz lélek alkotta a
kiinduló magvát, csiráját annak a nagy
műnek, amely egy század alatt a nagy
római birodalmat betöltötte szellemével.
A szegények, együgyüek, ügyefogyottak
meghódításával kezdte, de csakhamar
eljutott a nagyok és hatalmasok körébe,
ott is szívesen hallották ezeket a soha
nem hallott tanításokat, amelyek kiemel
ték az embert a megszokott földi sár
szennyéből és tisztaságukkal átszellemitve felsőbb magasságokba ragadták
s a menny régióiban gyönyörködtetve
égi fénnyel töltötték be földi porhoz
szokott szemeit. Széles látókör tárult a
hívek elé, áttekintettek az egész embe
riségen s a testvériség és isteni fiuság
örök szeretete áramlott el az eddig ön
zéssel telitett lelkeken.
Nem sok időbe telt, hogy egész a

császári udvarba eljutott az uj tanítás,
ott is híveket szerezve az alázatos, de
minden emberre kiterjedő, egyenlő test
vériséget hirdető eszméknek.
Az apostolok és az első hívek kisded
csoportja betelve a magasból áradó lé
lekkel, most már bátornak érezte ma
gát nemcsak arra, hogy mindazt elhigyje, amit a Mester mondott, hanem
arra is, hogy a kínszenvedés sötétsé
gébe sülyedett, gyalázatos halálra Ítélt,
megkínzott Megváltónak tanítását hir
desse az egész világnak.
Egy félreeső házban összegyűlve
áradt ki rájuk a Szentlélek és közölte
velük a kegyelem és isteni lelkesedés
egész teljességét, amely az emberből
magasabb rendű lényt alakit, betöltve
őt olyan lélekkel, hogy ne gondoljon
már semmi mással, csak avval a nagy
művei, a minek kivitelét az Isten Fia
bizta rájuk.
Evvel az önérzettel, evvel az öntudat
tal eltelve, bizonyos magasabbrendüség
állapotába emelkedtek most és az meg
adta nekik a szó hatalmát. Most bátran
és érthetően tudtak beszélni minden
félelem nélkül és eszükbe jutott min
den, amit Mesterük mondott nekik földi
életében.
Evvel a szent enthuziazmussal állot
tak ki a világ elé és elkezdték hirdetni,

hogy a meghalt, keresztre feszitett Jézus
a világ megváltója, akit az Isten arra
küldött, hogy az üdvösség tanítását hir
desse először az ő zsidó népének és
ezután a világ minden nemzeteinek és
országainak !
Mikor ez a kis csapat az eklézsia
elé csődülve, tanúságot tett az ő hitéről,
amelyet Mestere igazságairól és az ő
feltámadásáról vallott, bizonyságául vet
te ezt a tényt az ő isteni küldetésének,
amelyben megdicsőité őt a menyei Atya,
hogy általa magához emelje mindazo
kat, akik őt meghallgatva, az isteni fiu
ság testvériségében egyesüljenek és egy
jobb világban üdvözüljenek.
Á Jeruzsálemben ünnepre összegyü
lekezett sok nép álmélkodva hallgatta
az apostolok szavait és nem tudta, há
nyadán van velük ? Lelkes szónoklatai
kat eleinte félreértették s azt hitték,
hogy tele vannak ezek musttal, hogy a
bor beszél belőlük.
De akkor előállott Péter apostol s a
sokasághoz intézve szavait, megmagya
rázta nekik, hogy ebben a korai órában
nem szokás bort inni. Hanem ha borról
beszélhetünk, hát a lélek borát itták
ezek az emberek, akikről megjövendölte
Joel próféta, hogy kiönti, kiárasztja Isten
az ő lelkét az embereknek és azok pró
fétáim fognak mindenfelé.

A tömeg megértve, hogy uj próféták
szólanak hozzája, meghallgatta az apos
tolok szavait és megértette azokból,
hogy nagy dolgokat hirdetnek. Olyan
nagy és uj dolgokat, amelyek megvál
toztathatják és megújítják az egész em
beri életet. És látták, hogy ebben a
megújuló életben olyan értékek csillan
nak lelkűk elé, amelyek elfeledtetik majd
az arany csillogását és a világ minden
eddigi dicsőségét. Ezután másként lát
ják majd az Isten napját ragyogni és
más cél felé látják az emberek tömegeit
fölsorakozni. Ezért a célért érdemes
lesz élni, ez megaranyozza a sárba me
rülő, leaíjasodó emberi életet.
A lelkes szavakra az apostolok mellé
állott mindjárt vagy 3000 főnyi lélek.
Olyan emberek voltak ezek, akik meg
értették a lelkes embereknek lelkes sza
vait és nemcsak szókat, de életet ke
restek az uj tanításban.
Azután is csak igazi lélek árasztotta
tovább a nagy mű folytatását. Igazi
benső meggyőződés lelkes szavai nyer
ték meg és alakították újjá a pogány
világot.
Nem is tud más igazán hatni a vi
lágra és nem tud állandó sikert elérni,
csak a lélek belső ereje, a lelkes meg
győződés bensősége. Olyan, amilyen
pünkösdkor áradt ki a világra.
Zeno.

Gömőr
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Kedden délután rendes közgyűlést
tartott a városi képviselőtestület, Eszenyi Gyula dr. városbiró elnöklésével. A
közgyűlés csupán C'mében volt rendes,
mert a városatyák kényelemszeretete
miatt csak mintegy félórai késéssel le
hetett megnyitni a tanácskozást, azon
ban csak a napirend felforgatásával,
úgy hogy a fontosabb ügyek tárgyalá
sára csak akkor került sor, amikor a
szétküldött küldöncök összeverbuválták
a képviselőtestületi tagokat.
A napirend tárgyalásának megkezdése
előtt dr. Eszenyi bejelentette, hogy a
Rimaszabályozás munkálatainak sürge
tése, a káposztaföldeknek munkáslaká
sok építése céljából való felparcel’ázása
és a szabadkai majálisterületen létesí
tendő közkút tárgyában három bead
vány érkezett az elöljárósághoz, ame
lyeknek megbeszélésére a napirend letáigyalása után kerül sor. Kegyeletes
szavakkal parentálta el ezek után a
város volt hűséges pénztárnokát, Vigh
Gábort, aki hosszú évtizedeken át ki
fejtett odaadó munkásságával a város
vezetőségének és polgárságának meg
becsülését joggal kiérdemelte. A meg
boldogult érdemeit a városbiró indítvá
nyára jegyzőkönyvileg örökítette meg a
közgyűlés. A város hűséges tisztviselő
jéről megemlékező városbiró szavait a
képviselőtestület tagjai áliva hallgatták
végig.
A kegyeletes aktus után illetőségi
ügyeket intézett el a közgyűlés. Tiz év
nél hosszabb ittlakás cimén egyhangú
lag hozzájárultak Demeter Bálint, De
meter István, Demeter János, Klein Mór
Heimlich Lázár, valamint Heimlich Mik
sa és neje rimaszombati lakosok hely
beli illetőségének elismeréséhez és
ugyancsak egyhangúlag szavazták meg
az állami polgári iskolánál megnyíló
párhuzamos osztályok dologi kiadásait.
Kohn Jenő baríulajdonos felebbezését a
havi 100 koronában pausálirozott vigal
mi adó mérséklésére vonatkozólag egy
hangúlag elutasították.
Fancsalszky Ernő, Knapp Gyula és
Kamasz János autókoncesszió iránti kér
vényeit hozzászólás nélkül véleményez
ték. — Balogné-Jónás Piros és Malináné
Statni Anna segély iránti kérvényeinek
helyt adtak.
Miután ezen napirendi pontok letárgyalása után sem volt még együtt a

megkívánt számban a képviselőtestület,
elnöklő városbiró a szabadkai majális
területen létesítendő közkút érdekében
Nagy Sándor pártigazgató által benyúj
tott kérvényt bocsájtotta tárgyalás alá.
Huszcnötperces élénk vita után, mely
nek során a temetői kút kérdése is sző
nyegre került, a közgyűlés az indítványt
szakértői előkészítés céljából a tanács
elé utasította.
A közérdeket szolgáló két kút sorsá
nak ily ügyes elintézése után a sulyo
sabb természetű napirendi pontok elfo
gyasztásához fogott az immár nagynehezen „komplett" közgyűlés. Elsőnek az
Alföldi Istvánnal megkötött telekeladási
szerződést szavazták meg egyhangúlag,
névszerinti szavazás utján, majd a villa
mos áram fogyasztásáért kivetendő uj
városi adóra vonatkozó szabályrendele
tet vették tárgyalás alá. Az uj városi
adót rövid vita után névszerinti szava
zással megszavazták, Az uj városi adó
a világítási áram minden kilovattórája
után 10 fillért fog kitenni s ebből a
város a számvevőség kalkulációja sze
rint 57 ezer korona újabb jövedelem
hez jut.
Névszerinti szavazással rövid vita
után két szótöbbséggel ugyancsak meg
szavazták a hivatalos eljárások után
járó uj községi szabályrendeletet, amely
az eddigi illetékek lényeges emelését
jelenti. A kommunisták és szoc. demek
a szabályrendelet ellen szavaztak.
Nagy vihart váltott ki a községi kö
vezetvám bevezetését megállapító sza
bályrendelet tárgyalása. A régóta kisér
tő uj községi adó a helybeli és a vá
roson áthaladó jármüveket fogja ter
helni s ez( n a réven az adósságok sú
lya alatt görnyedező s a 4 éves kor
mánybiztosi rezsim romjainak eltaka
rításán dolgozó elöljáróság 112 560 ko
rona uj jövedelemhez juttatja a várost,
amelynek tekintélyes részét az idegenek
fogják összehozni.
A vitában valamennyi városi párt
részt vett s végül úgy döntöttek, hogy
az adó bevezetésével kapcsolatos do
logi kiadások és építkezési költségek
figyelembevételével megfele'ö kalkulá
ciók összeállítását kívánják meg hatá
rozathozatal előtt a számvevőségtől,
továbbá olyan kalkulációkat, melyekből
megállapítható lesz, hogy a város jöve
delme miként aiakul az adónak házi

kezelésben való szedése esetén és mi
ként akkor, ha a behajtást a vásárbér
lőkre bízzák ? A tanács javaslatát ilyértelemben való újabb előkészítés cél
jából a pénzügyi bizottsághoz utalták.
A szemétfuvarozási dijak szedéséről
szóló régi szabályrendelet helyett alko
tott uj szabályrendelet tárgyalása is
terjedelmes vitát provokált. A szemét
dijakat az általános házbéradó beve
zetése óta, az azelőtti lakrészenkénti
kivetés helyett, a házbéradó összege
után kell kivetni és behajtani a törvény
értelmében, az uj szabályrendelet tehát
nem jelenti újabb adó bevezetését, csu
pán a régi adó kezelésének moderni
zálását és az alacsonyabb bérösszeget
fizető lakókra nézve az uj rend még
előnyt is jelent.
Nagy derültséget keltett a vita során
dr. Gyurkovics agrárpárti városatya fel
szólalása, aki erélyesen tiltakozott az
uj szabályrendelet elfogadása ellen,
mert annak alapján olyanok is kényte
lenek lesznek szemétadót fizetni, akik
soha életükben nem szemetelnek. Indít
ványozta, hogy a szemetet gyűjtő ko
csisok legyenek megbízva az egyes
lakóktól elszállított szemétkészletek fel
jegyzésével és az adó kivetése az ő
könyvelésük nyomán menjen végbe.
A nagy derültséggel fogadott felszó
lalás után végül is a szabályrendeletet
a tanács javaslatának megfelelően sza
vazták meg.
Az 1932. évi zárszámadást és költ
ségvetést a kapcsolatos hitelátruházások
engedélyezésével vita nélkül fogadták
el. A dr. Daxner kormánybiztosságának
legviharosabb esztendejéről beszámoló
zárszámadás részleteire a városatyák
közül senki nem volt kiváncsi és meg
elégedtek Harsányi vezetőfőjegyző rö
vid referátumával, amelynek még igen
súlyosan hangzó csattanója sem okozott
meglepetést; 1932. év végével a város
összadóságai 5 millió 899 ezer koro
nára emelkedtek. Viszont nagy meg
nyugvást keltett, hogy Tóth Béla városi
mérnök a járási hivatal intézkedése
folytán 6000 koronát fizet vissza a kor
mánybiztos által neki kiutalt 10 ezer
koronás tiszteletdijból.
A szlovák és magyar iparostanonciskola múlt évi zárszámadásait hozzá
szólás nélkül elfogadták s ezután tértek
át az óriáskígyóvá nőtt Lengyel-féle
temetőpatak tulajdonjogának tárgyalá
sára. A közel egy órát igénybevevő vi
tát a városbiró tízperces szünet enge
délyezésével szakította félbe, szünet után

Á ru ló hangok.

aki tisztét jól be tudta tölteni. De meg
történt vele néha, hogy csata közben
elaludt. Ami, tekintve az orosz ember
anyag kimeríthetetlen voltát : nem lehe
tett olyan nagy baj, mert könnyű volt
ott a veszendőbe ment százezreket más
százezrekkel pótolni. Kivált mikor a ve
zér csak egy urnák volt felelős : a cár
nak s az föltétlenül bízott benne.
A szuezi csatorna zseniális tervezője:
Lesseps Ferdinand franc:a mérnökkel is
70 éves korában történt, hogy neje új
szülött gyermekkel ajándékozta meg az
öreg urat. És nem csináltak rossz vic
ceket fölszarvazott férjekről, sem az
öreg férj nem támasztott kétségeket
legifjabb ivadéka örökségi illetősége
cimén. Sőt szemrehányás helyett a hit
ves büszke csókja várt a derék fele
ségre.
Ne higyjétek hát ti fiatal férfiak, hogy
csak a tiétek a világ és annak minden
dicsősége ! Jut még néha azoknak is
belőle, akiket már mindenki kimustrálna
a társaságból — kora miatt.
A híres Saint Germain gróf megje
lent XIV. Lajos francia király udvará
ban és ott közbámulatra olyan dolgo
kat mondott el közvetlen tapasztalat
alapján, a melyek évszázadokkal előbb
történtek. Voltaire és Verulami Bacon
írtak erről a mesés grófról, aki a kirá
lyi asztalnál nem evett mást, csak gyü
mölcsöt és azt is keveset. Erre az élet
módra megtanított egy ir grófnőt is,
aki még 100 éves korában is fiatalos
alakban jelent meg a társaságokban és
táncolt is. Jó 100 éven felüli korban
halt meg s akkor sem természetes ha
lállal, hanem véletlen baleset következ
tében.
Ezek azt mutatják, hogy az egészség
és jó erő nem kizárólagos tulajdonsága
az élet delén álló embereknek. Néha a
magasabb korba is átvihető az.
Ilyen magasabb korban levő alak volt
az is, aki köztünk élt, kortársunknak

tiszteltük és sokszor bámultuk az ő
elevenségét.
Lobmayernek hívták az öreget. A
kora, éveinek száma nem volt egészen
biztos. Ö maga nem mondogatta el má
soknak, mások meg csak találgatták.
Ha az arcára néztek az öreg Lobmayernak, száz ránc vallotta, hogy az
öreg jól túl van a hetven éven. De ha
száz ránc közül kicsillanó, élénk fekete
szemek reádvillantak : megesküdtél, hogy
Lobmayer nincs még 50 éves sem. S
ha hozzá hamiskás mosollyal megeresz
tett egy huncut viccet, akkor minden
asszony elhitte, hogy Lobmayer nincs
több 40 évesnél.
Azt mondják, kiki annyi idős, mint
a mennyinek érzi magát. És van benne
valami, más igen öreg embert is hallot
tam bizonyítani, hogy ő nem akar be
teg lenni és a meddig élni akar, nem
is lesz ő beteg. Az erős akarat sokra
képes, sok emberben tartja a lelket,
hogy el ne röppenjen.
Az öreg Lobmayer vidáman és gond
talanul élt az ő kedves városában, ahol
magyarok mellett németek és szlovákok
éltek a legszebb egyetértésben. Soha
sem bántották, nem ingerelték egymást
és mint Lobmayer bácsi esete bizo
nyítja : az életnek a vidám oldalait ke
resték és azt igyekeztek egymásnak
mutogatni.
Lobmayer bácsi órás volt s a kedves
neje már évtizedek óta egyedül, árván
hagyta őt. De ő szomorú özvegységét
sem fogta föl fekete színben, hanem be
lekevert néha az élet tarka virágaiból is.
Boltjában a szép hölgyeknek mindig
mondott szépen hangzó, kedves dolgo
kat, aminek a szép hölgyek öríiini szok
tak. Sőt ha igaz a fáma : egy kereske
dőnek szép, 40 éves özvegye ábrándo
zott arról, hogy életét összekapcsolja
Lobmayeréval. Legalább is a barátnők
sokszor célozgattak erre a szép Milka
asszony jelenlétében.

Városi közgyűlés.
Újabb városi adók bevezetését határozták el. —

Öreg ember is lehet jókedvű. Sőt van
rá eset, hogy amikor a fiataloknak na
gyon lelóg az orruk, majdnem rálépnek,
az öregek olyan vigan vannak, hogy
mind az egész társaság rajtuk mulat
és őket csodálja.
Az öregek elevenségét és életrevaló
ságát sok példa bizonyítja a történe
lemben is azonkívül.
Ismeretes annak a török basának a
sorsa, akiből nagyvezér lett és 60 éves
korában feleségül vette a szultánnak
legkedvesebb, legszebb leányát. S a
mikor a szultán érdeklődött, hogy a
kedves leányka boldog asszony lett-e,
azt kellett hallania drága gyermekétől,
hogy ura, a nagyvezér épen olyan erő
sen állja a helyét a hárem párnázott
selyemfalai között, mint a szultáni ta
nácsban : a divánban, vagy a százezres
hóditó hadsereg élén. A fiatal menyecs
ke egész komolyan beleszeretett az
urába és nagyon boldog volt az öreg
férje oldalán.
Később ellenségek áskálódtak a nagy
vezér ellen és sikerült a szultánt ellene
ingerelniök avval, hogy az egyik hatal
mas uralkodóval akar szövetkezni a
szultán háta mögött. A menyecskét fi
gyelmeztette az apa, hogy jó lesz, ha
más országba menekülnek, mert itt
nem biztos az ura élete. A nagyvezér
azonban nem volt hajlandó menekülni
s igy a szultán kivégeztette őt. Most
már ő akarta megkötni a szövetséget a
hatalmas európai uralkodóval. Ez azon
ban azt felelte neki, hogy Törökország
nak egy okos embere volt: a nagyve
zér. Az meghalt már. Bolondokkal a ta
nácsait nem közli, nircs már semmi
szövetkezésre szüksége a többiekkel.
Hogy magaskoru, élemedetteknek ne
vezhető öreg emberek sok szellemi és
testi erő birtokában lehetnek m é g: arra
példa Suvarov, régi orosz hadvezér is,
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a kedélyek kissé lecsillapodtak s egy
hangúlag hozzájárultak dr. Eszenyi ja
vaslatához, hogy az elöljáróság a kér
déses terület átengedése tekintetében
méltányos ár mellett igyekezzen meg
állapodást létesíteni a kérelmezőkkel és
annak alapján a képviselőtestület újból
fog foglalkozni a kérdéssel.
A napirend letárgyalásával került sor
a még elintézetlen beadványokra és in
terpellációkra. A Rimaszabályozás mun
kálatait sürgető beadványra Harsányi
vezető főjegyző adott információt, kö
zölvén a képviselőtestület tagjaival,
hogy a kormány elvben hajlandó a
munka megkezdésére, azonban ragasz
kodik ahhoz, hogy Rimaszombat város
anyagi hozzájárulása biztosítva legyen,
a város pedig eddig minden kilincse
lése dacára sem tudott megfelelő köl
csönt felhajtani s emiatt a munkanél
küliség szempontjából nagyjelentőségű
közmunka késedelmet szenved.
A rimatamásfalai vicinális közút javí
tása is késik, mert a vonatkozó határo
zatot privátérdekből megfelebbezték s az
ügy iratai, dacára az elöljáróság sürge
téseinek, még ma is elintézetlenül he
vernek a pozsonyi országos hivatalban.
Addig is, mig a város hozzáfoghat ehez
a közmunkához, a munkanélküliek fog
lalkoztatása kedvéért kavicsot bányász
tát Méhes pusztán és azzal szóratja be
a rendkívül elhanyagolt állapotban levő
útszakaszt, ugyancsak érdekelni fogja a
munkanélkülieket, hogy a volt pénzügy
igazgatósági épület tenoválására vonat
kozó szerződést a város már megkö
tötte a kassai katonai parancsnokság
gal s a munka már a közeli napokban
megkezdődhet.
Réthy István és társainak azon be
adványát, amelyben a tamásfali-ut men
tén húzódó káposztaföldeknek munkás
lakások részére való átengedését, illetve
olcsó építési anyag kiutalását, továbbá
városi munkáskolónia áétesitéséí kíván
ják, elnöklő város bíró indítványára a
tanács elé utalták megfelelő előkészítés
céljából, mivel a javaslatot tévő város
atyák a szükséges fedezet előteremté
séről elfelejtkeztek beadványaikban gon
doskodni.
Telek A. Sándor magyar nemzeti
párti képviselőtestületi tag a kéményseprési illetékek beszedése körüli auo
máliák miatt interpellálta a város elöl
járóságát és követelte, hogy a díjszabás
tekintetében teljesen tájékozatlan pol
gárság megnyugtatására a városháza
I hirdetőtábláján tegyék ki közszemlére
Mindig szorosabbra fűződött a vi
szony, a szép Milka asszony gyakrab
ban járt el az órásbolt előtt s néha be
is fordult oda.
Lobmayer bácsi még a csinos cselídlányokkal is incselkedett s az arcaikat
megcsipkedte, ha tehette.
Egy végzetes estén a városi színház
ba tódult az egész közönség apraja
nagyja. Volt ott öreg és fiatal, szép és
kevésbbé szép. Tele volt minden hely,
valami vetített képeket mutogattak. Ott
voltak a hölgyek is, de csudák-csudája:
Lobmayer bácsit nem lehetett látni
Ugyan hol lehet? Milka asszonyt sokan
kérdezgették az ismerősei. De ő nem
tudott rá felelni. Csak azt súgta diszkrét
módon : Majd eljön később.
Az előadás megkezdődött. Előbb lám
pák előtt beszélt az előadó a négerek
fekete országairól. Aztán elsötétült a
terem s csak a vetítő vásznon jelentek
meg a sötét emberek és hatalmas vad
állatok, félelmet gerjesztve a gyöngébb
szivü közönségben. A legérdekesebb és
legfélelmesebb képnél általános elszörnyedés fogott erőt mindenkin. Még a
légy dongását is meg lehetett volna
hallani a hatalmas teremben.
Ebben a percben kislányos visitás
töri át a néma csendet s a kislány ért
hetően kiált fel szlovákul:
— Ale pán Lobmayer, daj mi pokoj!
Egyszerre kuncogó nevetés hangzik
innen is, onnan is.
Összenéznek az asszonyok s a szép
Milka asszony a föld alá sülyedne a reá
szegeződő szomszéd asszonyi szempárok
nyilzápora között.
— Hah, vén kujon, hát az én sajai
cselédem körül legyeskedik a karzatonAz áruló hangok eldöntötték a függő
ben levő kérdéseket.
Milka asszony nem akarta többé éle
tét Lobmayeréval összekapcsolni. Idoelőtt kitűnt a kérdés kényes oldala az
I öreg gavallérnál is.
Váih.
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az érvényes tarifát. A közgyűlés eszerint
határozott.
Az interpellációk letárgyalásával a
képviselőtestület közgyűlése félnyolc
tájban végétért.
Elszomorító jelensége volt a köz
gyűlésnek, hogy a városatyák egyrésze
( isztelet a kivételnek), csak nagy ké
sessel, sokan pedig csak a szétküldött
futárok kapacitálására jelentek meg a
tanácskozáson.
A város adófizető polgárságának hí
jaiméból beválasztott képviselőtestületi
tagoktól joggal követelheti meg a város
társadalma, hogy a polgárság képvise
lői a legmesszebbmenő pontossággal és
í.ötelességtudással teljesítsék városatyai
kötelességüket és a közérdekű munka
végzésében példát mutassanak azoknak,
akik beválasztották őket. A magánérde
kek szent jogai előtt, bár nagy tiszte
lettel meghajlunk, az évenkint tartott
egynéhány képviselőtestületi közgyűlés
alkalmával mégis megkövetelhetjük, hogy
a város polgárságának képviselésére
vállalkozott városatyák pontosan és kapacitálás nélkül megjelenjenek az ülé
seken, még esetleges magánérdekeik
rovására is, mert másképpen eredmé
nyes várospolitika el nem képzelhető.
A magánérdekek előtétbe helyezésének
semmi helye a közélet mezején s ezt
már csak azért is kötelességünk külön
hangsúlyozni, mert szomorúan kellett
már többször konstatálnunk, hogy a
hivatásuk magaslatán álló és a közér
deket becsületeskövetkezetességgel kép
viselő városatyák mellett sokszor párt
ós magánérdekek védelmezőiként is je
lentkeznek egyes városatyák, ami leg
feltűnőbben most az uj jövedelmi forráso
kat megnyitó szabályrendeletek tárgya
lása alkalmával történt. A város veze
tősége a félmilliós költségvetési hiány
kiegyensúlyozása érdekében a népsze
rűség rovására is emberfölötti erővel
igyekszik uj bevételi forrásokat nyitni,
amelyek kétségtelenül a polgárság újabb
megterhelésével is járnak, a költségve
tési egyensúly megteremtése azonban
eminens városi érdek lévén, az ilyen
javaslatoknak még akkor is támogató
jóakarattal kellene találkozniok, ha tör
ténetesen valamelyik városatya privát
zsebét is érintené, mert a város nyu
godt fejlődésének biztosítása érdekében
a kicsinyes magánszempontoknak, sőt
még a pártérdekeknek is háttérbe kell
szoruiniok.
Ölömmel konstatálhatjuk, hogy Dr.
Eszenyi Gyula hivatalba lépése óta a
város pénzügyi szanálásának munkája
nagy lépéssel haladt előre s városbirói
működése, amenyiben a képviselőtestü
let a közérdek szavára hallgatva, való
ban egyetemes szempontokat érvénye
sítve támogatná, feltétlenül eredménye
ket lenne képes felmutatni.
Elismerés ilieti mindenesetre a város
tisztikarát, hogy a városbiró intencióit
megértve, teljes erővel és kötelességtudással dolgozik a szanálási munka
sikerén és mindenben támogatja Dr.
Eszenyi Gyulát közérdekű és általános
iismerést érdemlő munkájában.

Hogy lesznek ez utolsók
elsőkké ?
A világháború — sok egyebeken ki
ü l abban is nagy felfordulást teremtett,
ami azelőtt évtizedekig mozdulatlannak
és megváltozhatatlannak látszott, vagyis
az államéleti és gazdasági hatalom bir
tokosainak társadalmi állásában. A világ
háború előtt többé-kevésbbé mindenütt
a születési és értelmiségi arisztokrácia
uralkodott a világon — A külpolitikai
szervezet szinte kizárólagosan a főne
messég vagy legalább is a nagyon gaz
dag értelmiség kezében volt, a minisz
terelnökök, ha nem is dicsekedhettek
főúri cimmel, nevük elé odailleszthették
a dr. szócskát, amely a iegmagasabbrangu képzettséget jelentette.
A polgári elemek feltörésével mind
jobban érvényesültek a demokratikus
néprétegek, de mindig szüksége volt a
politikusnak bizonyos anyagi független
ségre, vagy olyan jövedelemre, amely
ből a politizálással járó életmód magas
költségeit fedezni tudja. Az államélet
xezetése ilyenformán javarészt az elő
kelő, vagyonos úriemberek pályája lett
és csak igen ritka esetben került vala
mely kormányzat élére olyan ember,
aki a mélységből tört magának utat.

G öm fir
Legragyogóbb példa erre a nagy an
gol forradalom, amelyben tudvalevőleg
Cromwell került az államélet élére,
mint protektor, betöltvén egyideig az
angol birodalom államfői szerepét.
Cromwell maga kispolgár volt, egy
szerű timármester, kormányának tagjai
pedig matrózok, bőrcserzők, hajómun
kások, teherhordók és különféle kisipa
rosok voltak. Ehhez azonban forradalom
kellett. A párisi forradalom is alapostul
felkavarta a társadalmi rétegek hatalmi
egyensúlyát s a napoieoni korszakot,
valamint a második császárság idejét
leszámítva, az államélet vezető állásaiba
majdnem kivétel nélkül a harmadik és
negyedik rend képviselőit helyezte.
A köztársaságok elnöki méltósága
rendesen egy egy polgári családból való
ügyvéd, hivatalnok, egyetemi tanár, na
gyon ritka esetben katona kezébe ju
tott, de a diplomáciai kar legtöbbnyire
még mindig a régi nemesség köréből
kerültek ki.
A világháború, amely trónokat dön
tött össze és uj köztársaságokat hozott
létre, egészen megváltoztatta a politikai
élet arculatát is. Oroszország, Német
ország, Ausztria-Magyarország uralkodói
áldozataivá lettek a nagy világégésnek
s velük együtt elvesztette hatalmát az
udvari légkörben nevelkedett főnemes
ség és a trón körül csoportosuló szel
lemi arisztokrácia is.
Oroszország első államfője Lenin, a
második Stalin, mind a kettő a föld
porából való proletár.
Németország feje : Ebért, szíjgyártó,
illelőleg vándorló nyergessegéd volt,
majd szocialista ujságiró. Az apja szabó
volt. A kancellárok munkás- vagy kis
polgári családból származtak. Seidemann
eredetileg nyomdász, Bauer négy pol
gári iskolával ügyvédi Írnok, Wirth
ugyan filozófiai doktor, gimnáziumi ma
tematikai tanár, de egy szegény gépész
családjából származott. Marx hivatal
nok, Luther városi tisztviselő, Müller
porcellánkereskedésben inas, majd se
géd, később szocialista párttiszíviselő.
Ezek ültek Bismark herceg kancellári
székén. Ma pedig Hitler Adolf ül benne,
aki amellett hogy kancellár, egyúttal a
legnagyobb egyéni hatalom is Német
országban, a háború előtt mázolósegéd
és műszaki rajzoló, aki a katonai szol
gálatban a gefreiterségig (őrvezetö, egyc illagos katona, akit még az altiszti
rang sem illet meg) vitte.
Olaszország megmaradt királyságnak,
de politikai arculata tökéletesen meg
változott. Miniszterelnöke, a duce falusi
parasztkovács műhelyében született, ké
sőbb tanitó lesz, aztán szocialista csa
vargó agitátor. Ma a világ egyik legna
gyobb egyéni hatalmassága. Munkatár
sait sem aszerint válogatja, hogy milyen
ágyban születtek.
A nagy Anglia, amelyben Cromwell
után megint a hatalmas lordok kaparitották kezükbe a hatalmat, ma MacDor,aid személyében követi az uj demok
ratikus hatalmak példáját, MacDonald
eredetileg tanitó volt, majd egy londoni
zöldségkereskedő könyvelője. — Egyszer
összeesett az éhségtől, kórházba került
és orvosa ajánlatára onnan egy képvi
selő vette magához titkárnak. MacDo
nald különben nem az első miniszterelnöke Angliának, aki az utolsó sorból
kerül az elsőbe. Lloyd George walesi
parasztcsaládból származott, fiatalságát
kinzó nélkülözések között töltötte el,
volt néptanító és hirlapiró, majd képvi
selő s így került bele a politikai életbe.
Törökország is átalakult a világhá
ború után. Mustafa Kemal pasa vette
kezébe az önkényuralmat, az a Mustafa
Kemal, akinek apja kis vámhivatalnok
volt Salonikiben.
Hogy Amerika mindig az egyéni ér
ték és tetterő érvényesülésének hazája
volt, azt mindenki tudja. Ott vannak a
legnagyobb karriérek s e karriéreknek
majdnem mindegyike a legsötétebb
mélységből indult el. Azonban még ezek
között is meghatóbb példa a volt elnök :
Herbert Hoover pályafutása, amely akár
csak Mussolinié, ugyancsak egy sze
gény kovácsmühelyben kezdődött, de
hatéves korában apját, tízéves korában
az anyját is elvesztette. Ettől fogva sze
gény rokonok nevelték és boldog volt,
amikor egy irodában kifutófiunak alkal
mazták. Nem kell talán mondanunk,
hogy aligha volt négy öt ember a világ
háború után, aki akkora hatalmat tar
tott volna a kezében, mint ő, amikor

az Egyesült Államok elnökévé megvá
lasztották.
És Franciaország? Franciaországban
az államélet vezetői régtől fogva ügy
védek, hivatásos politikusok, hírlapírók,
köziga^gatási tisztviselők, de nem egy
van közöttük, aki lelencházból vagy a
legszegényebb proletár tömeglakásból
került a francia kormány élére. Nemrég
még Briand volt a legnagyobb hatalom
Párisban, az a Briand, aki rongyok
között született egy kiskorcsma padlá
sán, ott nőtt fel s a sajátmaga erejéből
lett ügyvéd. Egy botrány miatt ügyvédi
oklevelét is elvették s akkor dühében
szocialista sztrájkszervezőnek csapott
fel. Élete pályáját valamennyien ismer
jük, talán csak azt nem tudja róla min
denki, hogy nem volt még ember Fran
ciaországban, aki annyiszor volt minisz
ter és miniszterelnök, mint ő.
S. M.

A tej és főzése.
Legfőbb eledelünk a tej és a fehér
kávé ; azelőtt tán nem is annyira, mint
éppen most, a rossz gazdasági viszo
nyokban. Voltak ugyan azelőtt is csa
ládok, ahol minden vacsorára csak tej,
vagy csak fehérkávé volt terítve, inkább
egészségügyi szempontból, de ma bi
zony sok helyen a mai helyzet is meg
követeli, hogy csak tej vagy fehérkávé
legyen vacsorára. A tej és a kávé fo
gyasztása emelkedett, de alig változtat
tunk valamit ennek főzési módján. Úgy
főzzük a tejet mint 100 évvel ezelőtt,
pedig azóta egy teljes évszázaddal előbb
re vagyunk.
Hát lehet a tejet máskép is elkészí
teni, mint ahogy azt idáig csináltuk?
Bizony lehet. Ma, a technika korszaká
ban, amikor a tudomány minden elkép
zelhető és elképzelhetetlen dolgok nyit
jára jön, ma, amikor már azt is tudjuk,
hogy a tejben a zsiron, a háromféle
fehérnyén, a vizen, a cukron stb.-in kivül vitaminok is vannak. Mig az előb
biekről °/f-os arányban sulyszerint meg
tudjuk mondani, hogy miből mennyi
van a tejben, a vitaminról csak annyit
tudunk, hogy ott van, de megmérni
nem tudjuk. De ez mellékes, nem aka
runk tejet analizálni, hanem csak él
vezni a vitaminokkal együtt, mert a
vitamin, legyen az akár A), akár Bl),
vagy akár a tejben lévő B2) és C) vi
tamin, vagy az állati zsirnak D) és a
magvak, olajok E) vitaminja, minden
képen életünk és egészségünk főfelté
tele. A vitaminra ezért nyugodtan rá
mondhatjuk, hogy az „élete!exir“, mert
ha testünk tartósan nem kapna vitami
nokat, nagyon megbetegednénk. Pedig
de sokszor távoliíjuk el ételeinkből
előbb a vitaminokat, mielőtt megennők.
T. i. az ételek főzésével, forrásával a
vitaminok eltávolodnak, megsemmisül
nek. Hát ha életeiexir a vitamin, miért
kergetjük ki péld. a tejből ? — A tejet
ugyanis nem merjük nyersen inni, félünk
— még valamitől, ami szintén benne
van a tejben, de nem a tej alkatrésze,
a baktériumoktól. Tudjuk, hogy ha a
tejet felforraljuk, a baktériumok kivesz
nek. Most válik szükségessé a tudo
mány. Hozzuk a tejet olyan állapotba,
hogy a baktériumok vesszenek ki, de a
vitaminok maradjanak meg. És ime, a
tudomány megadta rá a módot.
Ha a tejet nem forraljuk fel forrpontig, azaz 100°-ig, hanem 50—70° ig, a
vitaminok megmaradnak a tejben, de a
baktériumok kivesznek. A tejnek ezen
főzési módját pasztörizálásnak nevez
zük. A pasztörizált tej szine, zamatja és
aromája megmarad, így a tej a legélve
zetesebb és a legegészségesebb. De me
lyik háziasszony áil oda a tűzhelyhez
hőmérővel a kezében, hogy mérje főzés
közben a tej hőfokát, hogy no most:
60 - 65—70°, stop ! Levenni a tűzről!
Nemcsak, hogy ezt meg nem teszi, lé
vén olyankor egyéb dolga is, hanem
ott hagyja a tűzhelyen, gondolva, hisz
majd utána néz néhány perc múlva, de
leggyakrabban mindig lekésik s csak
egy gondolatnyival kellett volna koráb
ban megnéznie. De igen sokszor a tej
felforr bizony 100°-on túlra is, s tán
meg is sülne, ha ki nem futna. Az ilyen
tej aztán teljesen élvezhetetlen. A fazék
alján odaégett, a tej kozmás, a zsírtar
talom kifutott s a tűzhelyen pörkölődik,
a szine zavaros, a tejben maradt né
hány csöpp zsirtartalom is felolvadt s
kávé tetején gyöngyözik, aminek olyan
ize van mint az avas vajnak. Miután
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az ilyen tejforralási história majdnem
mindennapos, a technika megszülte azt
az ideális tejforraló edényt, amelyben a
tej pasztörizálva lesz, vagyis a baktériu
mok kivesznek, de a vitaminok a tejben
megmaradnak. De megmaradnak az ősiszes tápanyagok, a tej eredeti ize,
szine és aromája is. Ebben az edény
ben ki van zárva az odakozmásodás
meg a kifutás, s amikor a tej elérte a
70°-ot, magától jelzi, hogy le kell venni
a tűzről, fütyül. A vicces emberek ezért
„fütyülős" tejnek nevezték el az Így
pasztörizált tejet. Csak jókedvükben
viccelnek az emberek, mert ilyen tej
élvezete mellett a hangulat is jó, min
denkinek jól Ízlik és egészségére válik.
Minden háziasszonynak ajánlhatom, hogy
egy ily modern tejfőző fazékkal, mely
nek ára aránylag igen alacsony, gazda
gítsa kcnyhafelszereiését. Öröme lesz
benne.
Kutny József Adolf.

H ÍR E K
Ilyenkor érettségi előtt
fogadalom Írásában sercegnek az iskolai
dolgozatokban elkopott, rozsdás diák
tollak. Az alma maternek mihamar bú
csút mondó maturandusok vígan firkantjdk áld nevüket a határozott, komoly
hangú írásra, melyben a diákbarátság,
feniaríására s a tízéves találkozón meg
jelenésre tesznek meggyőződéses, erős
fogadást, kivétel nélkül mindannyian, kik
az iskola padjaiból kinőve, szerteszélednek
az Élet labirintusának kacskaring ős útjain.
A fiatalság gondtalanságával, az ifjúság
könnyelműségével, örömös vigsággal te
szik a súlyos fogadalmat s talán egyi
kük sem gondol arra, hogy a diákbarát
ságot valóban továbbra is fentartják-e,
tíz esztendő múlva vájjon tényleg talál
koznak-e? Kabátotok gomblyukában monogramos zöidszalagot viselő fiúk, gon
doltok-e erre?
Hiszitek- e, hogy a diákbarátság egy
életre szól s nem fo g érni csalódás ben
neteket? Nem érzitek-e, hogy a stréberség ott leselkedik máris az életbe vezető
út elején rátok s undok karmai közé
juthat nem egy közületek?
Ezekre a kérdésekre Ti nem válaszol
hattok, minderre csak a jövő adhat fe 
leletet.
A jövő, melynek kapuja most tárul ki
előttetek, a jövő, melyet ma rózsaszínben
láttok s reménységgel telten röppen a
telketek felé.
Öltöztessétek sziveteket a jóság és
szeretet palástjába, őrizzétek, féltőn dé
delgessétek, óva gondozzátok telketek
nemességét s akkor, óh, akkor szent lesz
fogadalmatok, az Élet rozsdája nem
marja fö l lelkeíek tisztán ragyogó ara
nyát s nem lesz csalódástok egymásban,
a Gaudeámus igiturt vagy a Ballag már
a vén diákot tele tüdővel, harsogva éneklő,
életpirjától festettarcú, kedves fiúk ...

Kellemes, m egértéses
kösdöt az O lvasónak!

pün

Eljegyzés. Rónay Béla és parasznyai
Rátz Ilonka a napokban tartották el
jegyzésüket Miskolczon.
Szent misszió. A múlt héten, áldozó
csütörtök ünnepén este kezdődött a
helybeli r. kath. templomban a szent
misszió, ezúttal kisebb terjedelemben,
mint a tavalyi nagy szent misszió foly
tatása. Dr. Sándor János kanonok-plé
bános a múlt évi misszió szónokát: Laczika Ferencz jezsuita atyát hivta meg
a kis szent misszió tartására. Napon
ként két beszédet tartott, a reggeli és
esti órákban, összesen hét szónoklatban
magyarázta a híveknek a hitélet belső
tartalmát, előkészítve őket a lelki tisz
tulásra, ami főcélja az ilyen szent gya
korlatoknak. A szónoklatokat magyar
nyelven végezte s a hívek nagy tömege
naponként betöltötte a templomot és
sokan járultak a szentségekhez. Vasár
nap este ünnepi körmenet volt a temp
lom körül, azután a pápa áldását adta
a missziós lelkész a hivekre. Ezt üzente
nekik a megye püspöke is a plébánia
lelkésze által. Az egyháztanács is kö
szönetét fejezte ki a lelki élet emelé
sén buzgólkodó missziós atyának.
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Dr. Sándor János kanonok plébá
nos jubileuma. A szt. Vincze rendi ir
galmas nővérek a Mária-kongregáció
bevonásával bensőséges ünneplésben
részesítették kedden este dr. Sándor Já
nos rimaszombati kanonok-plébánost
abból az alkalomból, hogy ez évben
érkezik el pappá szentelésének negyedszázados évfordulójához. Az irgalmas
nővérek és a kongreganisták ünnepé
lyére zsúfolt ház gyűlt egybe a rima
szombati Katholikus Olvasóegylet nagy
termében, ahol a jubilánst magyar nyel
ven Zemlényi Mária, szlovákul pedig
Jánoska Milos köszöntötte, majd a kongregá.ció énekkara és gyermek-műked
velői mutattak be két megható műsorszámot, amely ügyesen kapcsolódott
bele a lelkipásztor ünneplésébe. Kuhinka Irénke cigányzenekisérettel magyar
nótákat énekelt, frenetikus hatás mellett,
sűrű újrázások közepette, majd az ün
nepély a kongregáció bevált műkedvelő
gárdájának kétfelvonásos vígjátékéval
ért véget. A jubiláns meghatottan kö
szönte meg az ünneplést és buzdító
szavakat intézett az egybegyült nagy
számú közönséghez.
Uj káplán. Diczky Pál alsó-sztregovai ideigl. adminisztrátort a rozsnyói
egyházmegyei Főhatóság Rimaszombat
ba helyezte át segédlelkészi minőségben.
A rimaszombati önkéntes tűzoltóegylet közgyűlése folyó hó 14 én este
tartatott meg a városháza tanácstermé
ben, a távollevő elnök akadályoztatása
folytán Vozáry Sámuel alelnök vezetése
mellett. A közgyűlés egyetlen tárgyát a
zárszámadás képezte s ezt a közgyűlés
elfogadta és Tóth Ernő pénztárnoknak
a felmentést a szokott fentartással meg
adta.
Halálozás. Pavella András kisgazda
83 éves korában folyó hó 10-én Rimatamásfalán elhalálozott. A törekvő, szor
galmas, munkáséletü kisgazda temetése
nagy részvét mellett folyó hó 11-én
ment végbe. Halálát özvegye: Habán
Zsuzsanna, gyermekei és unokái gyá
szolják.
A temetőegyesület megalakításáról
immár komoly formában beszélnek Ri
maszombatban. Temetőnk rendezetlen
sége, a sírok e'hagyatottsága folytán
végtelenül üdvös ez eszme és fölötte
aktuális. Ezzel az üggyel közelebb bő
vebben foglalkozunk.
A Gömör-Kishontvármegyei Muzeumegyesület folyó évi közgyűlését
május 11-én délután tartotta meg, a|
járási hivatal épületének kistermében.
Hanesz Emil járási főnök elnöki meg
nyitója után Hoíéczy Miklós titkári
majd Fábián Vilmos igazgatói jelenté
sét hallgatta meg és vette tudomásul a
közgyűlés. Csorbái Endre pénztárnoki
jelentésének tudomásul vétele után az
1933. évi zárszámadást, vagyonmérleget
s a folyó évi költségvetést elfogadva,
sor került a tisztujitásra. A mandátu
mok lejárta folytán megválasztattak :
elnökké Hanesz Emil, alelnökké Hüvössy Lajos, igazgatóvá Fábián Vilmos,
titkárrá Holéczy Miklós, pénztárossá
Volkó Viktor, ellenőrökké Wessely La
jos és Roszjár Sámuel. Szakosztály ve
zetőkké : Simonffy Pál, Cservenka Már
ton, Makovits Jenő. Ügyész : Dr Gyurkovics János. A választmány rendes tag
ja i: Faluba János, Uram János, Studihrach Vencel, Dr. Mráz Gallusz, Dr.
Daxner Vladimír, Pargács Károly, Dr.
Koldovszky Ferenc, Kardoss János, Tóth
Béla, Sichert Károly, Dr. Kovács László,
Dr. Eszenyi Gyula, Lukács Ferdinand,
Dianiska Pál, Báthory Andor, Dr. Weinberger Rezső, Baráth Károly, Dr. Zehery István, Márkus László. Kascsák
Altin. Póttagok: Benkovits Gyula, Dr.
Kabina József, Váradi Andor, Dr. Bazovszky Vladimír, Dr. Pavlik János,
Hasicska Pál, Dr. Zakács István, Szvoboda Ferencz, Dr. Gabonás János és
Frastia János. Az igazgatói jelentéshez
történt hozzászólások után az alapsza
bályok sokszorosítását is elhatározta a
közgyűlés, amivel kapcsolatosan Márkus
László választmányi tag a közgyűlés
végén tett felszólalásában rámutatott
azon visszás helyzetekre és jogsérel
mekre, amelyek az alapszabályok nem
ismerése folytán keletkeznek, minden
kétséget kizáróan világosan bebizonyít
ván ez alkalommal az április 26-iki
választmányi ülésen történt muzeumfelügyelői választás alapszabályellenes
(26-ik §. 7. pontjaj és igy érvénytelen
voltál is. Interpellációjára az elnökség

Gömör
kijelentette, hogy Haynik Gézának a
inuzeum-felügyelői választás ellen be
nyújtott felebbezését a választmány ál
tal történendő előkészítés után egy
sürgősen összehívandó rendkívüli köz
gyűlésen intézik el s a közgyűlés is
igy határozván, az elnök zárószavai után
a nagy érdeklődés mellett lefolyt köz
gyűlés véget ért.
A Karpathenverein pünkösdje. Mint
legutóbbi számunkban jeleztük, a hely
beli Karpathenverein a pünkösdi ünne
pek alkalmával több társas kirándulást
rendez. Autóbusz kirándulás készül a
Tátrába, a Zöld-tavi menház valamint
az összes tátrai fürdőhelyek, tarpataki
vízesés és a Csorba-tó meglátogatására.
Egy csoport a Gyömbérre indul két
napra, viszont a Kiráiyhegyré is két
napos túra van tervbe véve, a rövidebb
egyéb túrákon (Vepor, Fabova-Hola,
Tresztye, Kakas, Murányvár stb.) kivül.
Minden közelebbi felvilágosítással Kér
esik László egyesületi pénztáros (Rima
szombat, Masaryk-tér) szolgál, ahol az
uj tagok belépése is megtörténhetik.
Csodálatosan megmenekült kirán
duló iskolásgyermekek. A kassai Or
solya Zárda növendékei a krasznahorkavárallyai várba és a dobsinai jégbar
langba kirándulást rendeztek s az utat
az államvasutak autóbuszán zavartala
nul tették meg egész Hárskút községig,
ahol az egyik éles kanyarodónál a mint
egy 60 gyerekkel telt autóbusz az út
menti árokba fordult és felborult, anél
kül azonban, hogy a gyermekek közül
valaki is súlyosabban megsérült volna.
Egy másik autóbuszon tovább folytatták
útjukat.
Diákmajális. A helybeli állami reálgimnázium VII. osztálya május 31-én,
rossz idő esetén junius 3 án majálist
rendez a szabadkai erdőben az Ifjúsági
Segítő Egyesület javára. Tekintettel a
nemes célra, biztosra vesszük a közön
ség megértő, szives pártfogását. A rész
letes műsort következő számunkban
közöljük.
Uj hetilap Rozsnyón. A „Sajóvidck"
nyomdájában uj hetilap indult meg „Az
Újság" cimen. A szombatonként megje
lenő független társadalmi, gazdasági és
irodalmi hetilapot Bikos József felelős
szerkesztőként jegyzi.
Véderönap. A helybeli áll. reálgim
názium ifjúsága 1934, május 25., 26. és
27-én véderő napot rendez a következő
programmal: Május 25 én a „Tátra"
vendéglő nagytermében műsoros estélyt
rendes 8 órai kezdettel. — Május 26-án
reggel 6 órától athletikai versenyek a
tamásfalai katonai gyakorlótéren, dél
után a gimnázium udvarán 3 órai kez
dettel játékok : voltéba 11, hadzena. Úgy
az athlétikában mint a játékokban részt
vesz a katona szlovák és magyar gim
náziumok csapatai. — Május 27-én dél
után 1 órakor felvonulás a városkeríből
a felsőpokorágyi öuk. tűzoltó egyesület
zenekarának játéka mellett. 2 órakor a
gimnáziumok ifjúsága szabadgyakorla
tokat mutat be zenére, utána a já
tékok döntő mérkőzései. — Belépődíj
nincs. Adományokat a tanuló ifjúság
kirárduló alapja javára köszönettel fo
gad a rendezőség.
Országos vásár. A folyó hó 14-iki
országos vásár kereslet tekintetében a
lehető leggyengébb forgalmú volt.
A dobsinai jégbarlang megnyitása.
A szokásos hivatali ünnepség keretében
nyitotta meg május 1-én 66 ik szezon
ját a köztársaság büszkesége, a világ
legnagyobb természeti csodája, a dob
sinai jégbarlang. A hatósági bizottság
aprólékos vizsgálat során állapította
meg, hogy a barlang berendezése vilá
gítás, lépcsők, utak, karfá.k stb. bizton
sági szempontból teljesen kifogástala
nok. A tél folyamán látványosságszámbamenő uj jégtömbalakulatok képződtek
a barlangban, amik csak fokozzák a
csodába illő természeti kincs szépsé
geit és akik már voltak bent, azoknak
is uj, megkapó látványt nyújt. A jég
barlang vezetése ezidén 36 ik éve Fejér
Endre szakavatott és kipróbált tehetsé
gére van bizva, akinek agilitása fejlesz
tette világhírűvé a jégbarlangot és ami
ért messze földről számos elismerő
nyilatkozatot kapott. A barlang egészen
október 1-ig marad nyitva és napon
ként reggei 8 órától este 7 óráig te
kinthető meg, kitűnő villamcsvilágitás
mellett. Az üdülőtelepen épült étterem
ben vendégek mérsékelt áron kaphat

nak ellátást. — A jégbarlangi telep és
Dobsina között menetrendszerű autó
busz és rendes luxusautó közlekedés
van. Mindennemű felvilágosítással szol
gál Hotel Fejér, telefon 21 és Lévai
idegenforgalmi iroda, Dobsinán.
Szinieiőadás Dobsinán. A dobsinai
polgári kaszinó folyó hó 12-én a Fejér
szálló nagytermében előadást rendezett,
mely alkalommal két egyfelvonásos szín
játék került színre, míg a szünetben az
ifjúsági férfidalárda két énekszámmal
szórakoztatta a közönséget. „Monsieur
Herkules" német nyelvű darabot és
„Die Bett" Pellionisz helyi költő dob
sinai szerzeményét adták elő, melynek
szereplői: Mikulik Ottó, Wagner Ma
riska, Beseda Irén, Lelko Mariska, Krivánszky János, Lichy János, Rozslozsnik
Samu, Neubauer András és Kovács An
dor teljes odaadásssal és igyekezettel
mozogtak a színpadon, különösen ez
utóbbiak kitűnő játékukkal sok elismerő
tapsot arattak. Sajuos, nagy részvétlen
ségről kell beszámolnunk, melynek okát
főképen a deprimált közönség desperációjában kell keresni, akiket már az
azelőtt féltve őrzött speciális buléner
anyanyelvűk kulturálása nem érdekel,
másrészt a pénzhiány, meleg idő és
magasabb igények tartottak otthon em
bereket.
Katonai éles gránátvetés. Folyó má
jus hó 24 én : 5 tői—15 óráig katonai
élesgránát vetés lesz a helyőrség gránátlövöldéjén, Tamásfalvától nyugatnak a
tamásfalvai erdőben. A veszélyes terü
let körül lesz zárva katonai őrségekkel
és meg lesz jelölve piros zászlócskák
kal. A granátvetés kezdődése és vége
jelezve lesz katonai kürttel. — Figyel
meztetik mindenki, hogy a jelzett idő
ben tilos és életveszélyes a kijelölt te
repen való tartózkodás. Ha valaki eset
leg fel nem robbant gránátot talál, je
lentse rögtön a heiybeli helyőrség pa
rancsnokságáti.
A Rim aszom bati Bank előbb R im aszom 
bati T ak arék p én ztár, várm egyénk legrégibb
p énzintézete BETÉTEKET kedvező kam ato
zá sra fogad el és azokból visszafizetéseket
m indenkor azonnal teljesít.

A reálgimnázium ifjúsági kirándu
lásai. A helybeli állami reálgimnázium
növendékei tanáraik vezetésével vasár
nap, hétfőn és kedden absolválták az
iskolaügyi referátus által előirt kirán
dulásukat a megye legfrekventáltabb
kirándulóhelyeinek, a Vepor, Murányi
vár, Dobsinai jégbarlang, Szulovai-völgy,
Uhornai tó, Hosszuszói-csepkőbarlang,
Gyömbér, Kakas és a Szinyecz érinté
sével. A túrákat a vezető tanárok a leg
nagyobb körültekintéssel, minden na
gyobb zavar nélkül, kifogástalanul bo
nyolították le s bár a gyakorlottabb
iurislák közt is előforduló „letörések"
majd mindegyik csoportban előfordul
tak, az ifjúság gazdag tapasztalatokat
szerezve, jóhangulatban és ami legfon
tosabb, testben-lélekben felüdülve és jó
kondícióban fejezte be még a íuristaelőtréninget igénylő nagyobb hegyitúrákat is. A turisztika fejlődése szem
pontjából kétségtelenül elsőrendű fon
tosságú ifjúsági kirándulások rendsze
resítését magunk részéről őszinte öröm
mel fogadjuk és a folyó tanévben be
vezetett úgynevezett havi sétakirándulá
sok jelentőségét is nagyrabecsiiljük az
elengedhetetlenül szükséges elötréning
megszerzése érdekében, mert ezeken a
sétaturákon az ifjúság testi kondíciójá
nak megfigyelése is tervszerűen meg
történhet s ezen megfigyelések azután
jól hasznosíthatók a nagyobb feladato
kat jelentő két-háromnapos, megerőltetőbb gyalogtúrák és hegyikirándulások
programmjának összeállításánál, illetve
a résztvevők összeválogatásánál.
Filmszínház. Folyó hó 19. és 20-án
„Mégis szép az élet" cimü német verziós film kerül színre. Főszereplők : An
nabella és Gustav Fröhlich. Hans meg
menti az életét Annának, ettől fogva elválhatatlanok s bár a sors súlyosan
megpróbáltatja őket, támogatják egy
mást s könnyebbé teszik az élet elvi
selését. A filmet Fejős Pál rendezte,
zenéje Farkas Ferenctöl való.
Folyó hó 21-én „Az öngyilkosok ha
jója" cimü film kerül előadásra, mely
nek főszereplői William Boyd, Kolbert
Armstrong és James Gleason. A Lunapark három alkalmazottja baráti vi
szonyt tart főn egymással addig, mig
egyikük ki nem veti őket a nyeregből
Sally miatt. Az amerikai tengeri háború
alatt különösen Baltimore játszik nagy

s hősi szerepet. Tengeri csaták festik a
további események képét.
Folyó hó 24 én a „Barátom a millió
mos" cimü film kerül sorra, mely néhai
Újhelyi Nándor „Őfensége kalandja" c.
vigjátékából készült. Azt az alaptételt
dolgozza fel a film változatos és mind
végig lebilincselő formában, hogy min
dig jó, ha az embernek van egy millio
mos barátja, de ezt a szerencsés vi
szonyt felboríthatja az a sajnálatos tény,
ha a milliomosnak nincs szive. Fősze
replők : Hermáim Thimig, Marié Meissner és Liselotte Schaack.
Csízfürdő Igazgatósága az újonnan
átalakitott és felszerelt Strandfürdő
jét 1934. május 20-án a nagyérdemű
közönség számára ünnepélyesen meg
nyitja.
Halálos áldozatot követelt a keddi
zivatar. A hathetes katasztrófális szá
razságot kedden délelőtt az egész me
gyére kiterjedő, kiadós zivatarok vál
tották föl s a bőséges csapadékkal he
lyenként nagy károkat okozó jég is
esett. A zivatar délután is folytatódott
és Rozsnyón emberáldozatot is köve
telt. Gál István berzétei fuvaros építési
anyagok szállításával volt elfoglalva és
a vihar munka közben érte, úgy hogy
egy ház eresze alá húzódott az eső elől,
ahol egy villám halálrasujtotta. A sze
rencsétlen embert a lecsapódó villám
egy szempillantás alatt megölte.
Merényletet követtek el a csetneki
dalárdisták vonatja ellen. Áldozócsü
törtök ünnepén Nagyszlaboson szere
peltek a csetneki szlovák dalárdisták
egy ünnepélyen s amikor fél 11 tájban
külön motorvonattal hazafelé igyekez
tek a mulatságról, Csetnek közelében
a vonatvezető lelassította a kocsit, mert
a sínekre kötözve egy farönköt pillan
tott meg. A dalárdisták ellen elökészi
tett merénylet ilyen körülmények közölt
a vonatvezető éberségéből el lett há
rítva és az akadály eltávolítása után a
különvonat és utasai zavartalanul foly
tatták útjukat Csetnekre. A merénylet
ügyében a csendőrség széleskörű nyo
mozást indított.
Gyilkosság történt a guszonai Mátra-pusztán. Múlt péntekre virradó éj
jel borzalmas gyilkosság történt a Guszona határában levő Mátra-pusztán.
Ismeretlen tettes három fejszecsapással
megölte Krnács István 36 éves szlovák
telepest, aki három gyermekével együtt
a nyitott pajtában aludt. A halálos fej
szecsapások álmában élték a szeren
csétlen embert és a borzalmas tettet a
gyermekek csak hajnaltájban vették
észre, amikor az apja mellett fekvő két
éves leányka a megalvadt vértócsa hide
gétől felébredt és figyelmessé tette a
szalmában kissé távolabb alvó 4 és 6
éves testvéreit. A bestiális kegyetienst ggel megölt szlovák gazda felesége a
rimaszombati közkórházban értesült a
borzalmas eseményről, ahol a szülé
szeti osztályon pár nap óta kezelés
alatt áll. — A rimaszombati nyomozó
csendőrállomás közegei rendőrkutyákkal
azonnal kiszálltak a helyszínre és végig
kutatták a két tanyából álló telepet,
azonban eredmény nélkül. A feltevések
szerint a tettet minden körülmények
között a helyi viszonyokkal nemcsak
teljesen ismerős, hanem a telep hozzá
tartozóival sürü érintkezést fenntartó
egyén követte el, amit bizonyít az a
körülmény, hogy a két szlovák telepes
kutyái a bűncselekmény elkövetésének
éjszakáján egyáltalán nem ugattak, ide
gen tehát nem járhatott a tanyán. — A
csendőrség súlyos . gyanuokok alapján
letartóztatta az áldozat anyósát és két
sógorát, első kihallgatásuk alkalmával
azonban mindhárman kereken tiltakoz
tak a gyanúsítás ellen. Beszállították
őket a rimaszombati kerületi bíróság
fogházába.
Mindkét lábát leszelte a személy
vonat. Borzalmas szerencsétlenség ját
szódott le szombaton este a dobsinai
vasútállomás közelében. Kollárik János
henczkói gazdálkodó tehenét hajtotta
haza a legelőről s amint a vasúti átjá
rón keresztül jutni igyekezett, megbot
lott és a sínek között elesett. A 73 éves
öreg gazda nem tudóit k-ellő időben
felkelni s a pár pillanat múlva áthaladó
rozsnyói személyvonat vezetője már nem
volt képes a szerencsétlenséget elhárí
tani, a mozdony a szerencsétlen gazda
mindkét lábát tőből lemetszette. A elgá
zolt földművest életveszélyes sérülései
vel a rozsnyói kórházba szállították.

1934. május hó 20.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, május hó 19-én ás 2 -án
gyönyörű németül beszélő nagyfilm, mely min
denütt óriási sikert aratott
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Annabella, Gustav Fröchlich. Rendezte Fejős Pál.

Q Hélfőn, május hó 2!-én szenzációs érdekfe3zitő

'i tengerészeti dráma Herbert A. Jones regénye
nyomán angol nj elven

Az ö n g y ilk o so k hajója
Wiliam Boyd, Róbert Armstrong, J. Gleason
Csütörtökön, május 24-én igen sikerült németül
beszélő vígjáték, telve humorral, gyönyörű ze
nével és ötletekkel

B arátom a m illio m o s
Hermann Thimig, Katarina Hack.

Nagy ttíz pusztított a horkai cellu■ózegyárban. Kedden este fél 6 óra
iajban eddig ki nem deritett körülmé
nyek között tűz keletkezett a horkai
eelluiózegyár úgynevezett szalmapapirkészitő épületében, amelyben a tűz kitö
résének idején hét szekér szalma volt
felhalmozva. A ttíz rövidesen elharapó
zott a tetőzetre is és mire a tornaijai,
pelsőci, rozsnyói és dobsinai tűzoltósá
gok a helyszínre érkeztek, a gyártelep
nek egy része már lángokban állott.
Rövidesen egy szakasz katonaságot is
kivezényeltek Tornaijáról a tiiz szinhe» *>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦
♦

♦ Teniszczikkek, Rakethúrozás I
♦ JEL LI N E K- B AZÁR.
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ivére s a környékbeli községek önkén
tes tűzoltói is nagyszámban siettek
Horkára, hogy résztvegyenek a mentés
ben. — Három és félórái megfeszített
munkával sikerült is a tüzet lokalizálni
és a szomszédos gyárépületeket, vala
mint a telepen felhalmozott nagyértékü
nyersanyagkészleteket megmenteni, a
szalmspapirfeldolgozó teleprész azonban
teljesen elpusztult. A lokalizálás befej ztével, mintegy 10 óra tájban újból
kitört a tűz a romok között, a helyszí
nen maradt tiizőrség azonban még
idejekorán megakadályozta az újabb
iüzveszedelmet. A tiiz valószínűleg el
dobott cigarettától, esetleg a feldolgozó
helyiség kazánjának melegétől kelet
kezett. A hatósági vizsgálat megejtése
céljából szerdán bizottság szállt ki a
gyár telepére. A kár jelentékeny.

Rádióvásárldk vigyázat!
Az összes világmárkás készülé
kek kaphatók kedvező részletfizetésre és

1 0 ° 0-al olcsóbban készpénzért
T E C HN I KA
V á m o s s y B é l a Masaryk-tér.
Elfogták az Umrla-lehotai gyújto
gató!. A Murányvölgyben fekvő HoltLehota (Umrla-Lehota) községben nagy
arányú tűz pusztított a múlt napokban.
A tűz Malik János szalmával megrakott
c-ürjében keletkezett s onnan rövid idő
alatt átharapódzott az istálló, pince,
■ajd fatartó tetőzetére s legvégül a
akóházra is. A helybeli tűzoltóság a
akosság támogatásával emberfeletti erő
feszítéseket tett a veszedelem lokalizá
lására, a lángok azonban nemsokára
Máiik Márton, majd Huszik János csűr
ére is átcsaptak s mire a tűzoltók mun
kája eredményesen befejeződhetett, az
említett épületek nagyrészben elhamadtak. A kárnak csupán jelentéktelen
része térül meg biztosítás révén. A ká
rosultak már az első pillanatban egy
kóbor cigányra kezdtek gyanakodni a
tíz keletkezését illetőleg, mivel aznap
egy toprongyos vándorcigány gyűjtött
könyöradományokat a községben s mi
után a károsultak portájáról eredmény
nélkül távozott, durva fenyegetődzések
közben azzal hagyta el Málikék házát,
hogy még aznap mindhármuk háza a
lángok martaléka lesz. — A károsultak
feljelentésére a csendőrség azonnal szé
leskörű nyomozást kezdett a gyanús
vándorcigány után, akit a megadott

személyleirás alapján Nandrás és Kövi
közt, az ozszáguton sikerült is elcsípni.
Mikor a községi biró és helyettese
panamázik a munkanélküliek élelmi
szerutalványaival. Nagyrőcze tőszom
szédságában fekvő Muránzdihava köz
ség munkanélküliéi részére kiutalt ha
tósági élelmiszerutalványok kezelése
miatt 1932 ben számos panasz merült
föl a segélyreszorultak részéről a község
elöljárói ellen, mert az Ínségesek csak
gyéren jutottak utalványokhoz. Strbjan
János staroszta és helyettese Kubej Már
ton azonban annak ellenére, hogy nem
szorultak közellátásra, hébe-hóba utal
ványokat váltottak be saját részükre. A
sok panasz végül is hivatalos vizsgálat
elrendelését eredményezte s akkor ki
derült, hogy a község két főembere ré
szint nem létező egyéneknek lisztára
vételével, részint pedig közellátásra nem
szőrűit községbeliek aláírásának megha
misításával hónapokon keresztül illeték
telenül vettek igénybe hatósági utalvá
nyokat, emellett azonban rendszeresen
dézsmálták is a község kasszáját és a
beszedett ebadót és más egyéb bevéte
leket is egyszer 240 korona, máskor 729
korona és végül 50 koronás kis összeg
ben is saját céljaikra fordítottak. A két
staroszta ellen tizenkétszeres hivatali
sikkasztás és közokirathamisitás cimén
megindult az eljárás.

„EL EG A N T"
finom férfidivatüzlet Rimaszombat
Gömöri-utca.
Nyakkendők. Harisnyák. Gallérok. Ingek.
Alsónadrágok, méret szerint is, gyárilag
készülnek. Nagy választék finom minő
ségekben.
Kémkedésért négy és félévre ítél
ték a balogfalai Altmann-gyilkosságban felbujtással gyanúsított korcsmárost. A balogfalai Altmann- házaspár
rablógyilkosainak esküdtszéki főtárgya
lásán a legnagyobb érdeklődést Palcso
István balogfalai korcsmárosnak, a btínper egyik tanújának kihallgatása vál
totta ki, akit a fővádlott tudvalevőleg
azzal gyanúsított meg, hogy a szörnyű
bűntettet az ő feibujtására követték el
25- illetve 30000 korona honorárium
ellenében. A borzalmas vád alól Palcso
már az esküdtszéki főtárgyalást meg
előzően ellene lefolytatott vizsgálat so
rán tisztázta magát, kihallgatása mégis
egyike volt a négynapos tárgyalás leg
nagyobb szenzációinak, annális inkább,
mert a tanú a vizsgálati foglyok isme
retes piros szalagjával karján jelent
meg az elnöki emelvény előtt, fegyházőrök kíséretében, amely kiséret arra
mutatott, hogy a borzalmas gyilkosság
értelmi szerzőségével meggyanúsított
korcsmáros a fegyház lakói közé tarto
zik. Palcso nemrégiben kémkedési ka
landokba keveredett s a rimaszombati
kerületi bíróság Foukal-tanácsa a köz
társaság védelméről szóló törvény alap
ján három évi fegyházra el is Ítélte,
azonban az ártatlanságát hangoztató
vádlott felebbezése folytán az Ítélet jog
erőre nem emelkedhetett s az ügy ira
tai ennek következtében a legfelső bí
róságot is megjárták, ahol a napokban
végérvényesen döntöttek a mozgalmas
életű balogfalai korcsmáros ügyében és
jogerősen négy és félévre emelték föl
büntetését. Palcsot a közeli napokban
már át is szállítják a lipótvári fegyházba, ahol büntetését fogja letölteni.

SPORT.
FOOTBALL.
RPS—TSC 4:1 (3:1) Biró Mihók.
RPS : Andrásik-Kovács I, PohoczkyHercsúih, Keller,
Ofcsárik-Schwarz,
Szirák, Vrbka, Kovács II., Szabó.
Az erősen tartalékolt RPS szép és
elég könnyű győzelmet aratott a tabella
utolsó helyén álló tornaljaiak ellen. Uj
feltámadást jelentett a csatársorban
Szirák nagyszerű játéka, aki — külö
nösen az első félidőben — régi jó for
májára emlékeztetett vissza, mig a múlt
héten kiválóan játszó Schwarznak ez

úttal semmi sem sikerült. A csatársor
másik kiváló játékosa Kovács II. volt,
aki fürge, gyors játékával állandó len
dületet vitt a csapatba. Vrbkának a
centerposzton nem sok sikerült. Négy
nagy helyzetet kihagyott. A halfsorban
Keller okosan játszott, csak ő már ko
rán kifulladt. A védelemnek nem volt
nagyon sok dolga, ami szerencse is,
mert ha okosabbak és gyorsabbak a
tornaijai csatárok, úgy könnyen baj is
lehetett volna. Még nem érzik magukat
teljes biztonságban a bekkposzton.
Tapogatódzó játék után a 22. perc
ben a TSC szerzi meg Lauko révén a
vezetést, amit azonban három perc
múlva sikerült Sziráknak az első fél
időben rúgni. Szünet után már Szirák
nak sem sikerül minden és a nagy fö
lény mellett csak Vrbka tud eredmé
nyes lenni.
RME—Apátfalusi SC 2:1 (1.1) Biró
Lakatos.
Nehéz győzelmet aratott a RME a
lelkesen játszó apátfalusiak ellen. A
RME-nél Simon, Trojka és Járossy vol
tak a legjobbak.
LAFC-PSC 5 :0 (2:0) Biró Gottreich.
FTC—R T C 3 :0 (3:0) Biró Roller.
A fülekieknek nem sikerült a gólzápor
s igy az egy hét múlva sorra kerülő
LAFC—FTC derbyn 3 gólkülönbségü
győzelemre lesz szüksége az FTC-nak,
hogy újra bajnok lehessen.
Pünkösd két napján a RME 10 éves
fennállásának emlékére jubileumi sportünnepélyt rendez. A sikeresen összeállí
tott programm kimagasló eseménye a
két napig tartó négyes futballtorna,
melyre sikerült a két rimaszombati
egyesületen kívül kerületünk utolsó
bajnokát, a Füleki TC-t és a Budapesti
MTE-t vendégszereplésre megnyerni.
A Füleki TC átreorganizált csapattal
jön a tornára. A fülekieknek sikerült
az utóbbi időben több uj kiváló játé
kost leigazolni, akik közül — különö
sen — a nagyszombati Fischl a „leg
híresebb". — A kiváló csatárjátékos uj
szint fog vinni az eddigi elég puha
füleki csatársorba. A másik a nagyszombati Hudec centerhalf, aki szintén
állandó tagja volt kerülete válogatott
jának. — A több poszton megerősített
fülekieknek van a legnagyobb esélyük
a torna első helyezésére.
A másik idegen csapat a Budapesti
MTEI. osztályú amatőr csapat. A BMTEben több kiváló játékos szerepel, akik
közül már egy pár az amatőr váloga
tott tagja is volt. Utóbbi állandó jó
szereplésük kiváló formára mutat.
Előre láthatólag nagyon szép küz
delmekre van kilátás, úgyhogy közön
ségünknek négy szép mérkőzés élvezé
sében lesz része.
A torna győztese egy mesterien el
készített emlék-serleget kap, melyért
— különösen — érdemes lesz harcolni.
A többi egyesületek emlék-plakettot
kapnak.
A két napig tartó jubileumi ünnepély
részletes programmja :
Pünkösd vasárnapján:
1. Délelőtt 9 órakor futóverseny a
városon át, indulás a városkerttől Losonczi-Stefanik-Jánosi- Kiskút- ForgáchGöiröri-uccákon át. Cél a Szoyka sarok.
2. Délelőtt 11 órakor díszközgyűlés
az ipartársulat székházának nagyter
mében.
3. Délután 3 órakor négyes footballtorna első fordulója.
FTC— RPS.
BM TE—RME.
Pünkösd hétfőjén:
1. Délelőtt 9 órakor kerékpárverseny
Rimaszombat—Feled—Rimaszombat (24
km.) Indulás a Főtérről.
2. 330 órakor football-torna második
fordulója :
B M T E -P P S .
FTC— RME.
3. Este 8 30 órakor bankett a dijak
kiosztásával az ipartársulat nagytermé
ben. Ennek végeztével tánc reggelig.

A műit hó 28-án megjelent 75. és 76.
számú Tejtörvény előírása s az ezt
követő rendeleíek folytán különféle be
rendezési tárgyakra lesz szüksége azok
nak, akik tejgazdasággal vagy tej
termékek eladásával foglalkoznak.
Az ALFA SEPERATOR R. T. kerü
leti képviselete: „LEFKOVI TS" cég
Rim, Sobota készséggel nyújt felvilá
gosítást. Minden e szakba vágó felsze
relési cikkeket a kitűnő hírnevéről
európaszerte ösmert A L F A képviseleti
cég, előnyös fizetési feltételekkel és a leg
megbízhatóbb gyártmányokkal szállítja.
■ H H a H H H i

Fürdő-dressek, sap
kák, czipők,
S tr a n d -k e n ő c sö k ,
labdák, táskák
olcsó áron beszerezhetők a

BOKOR-drogeriában.
Értesítés.
Tiszteletlel értesítem Rimaszombat vá
ros és vidékének n. é. hölgyközönségét,
hogy a legjobb hírnévnek örvendő

n ői szab óm ü h elyem ei
a régi helyére :

F ér en czy-u tca 6. szám
alá helyeztem vissza, ahol vállalok
kosztümöket, kabátokat, palettókat és
külön aljakat bármilyen komplikált is
lehet mindennemű nyári kelméből. —
A nagyérdemű közönség további párt
fogását kérve, vagyok kiváló tisztelettel

Z IO N

M.

angol nőiszabó Rimaszombat, Ferenczy-u. 6. sz.

■ ■ ■■■■—

—

M i—

Egy 8 PH KÁLLAY-gyártmányu

benzin-motor
hozzávaló vizpumpával eladó özvegy
Svejkovszky Jánosnénál Rimaszombat,
Jánosi-utca 46. sz. — Ugyanitt egy laka
tos vagy kovácsműhely kiadó.

Kiadó üzlethelyiség.
Rimaszombatban a Stefanik-u. 19 sz.
alatt (a Gránát-féle házban) levő sarok
üzlethelyiség bérbe kiadó.
Értekezni lehet ugyanott Bódy István
füszerkereskedésében.

Eladom a házamat,
mely két szoba, konyha és mellékhelyi
ségekből áll, magános udvar Rimapart-utca 284. sz. a. Értekezhetni lehet
özv. Czakónéval a szomszéd udvar 285.

szabad kézből eladó.

Értekezni lehet S zijjártó-uíca 87 sz a.

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

„C e n tra l g a r a g e “
Tornaiján (Rozsnyói-ut 212-213!

A szerkesztésért és kiadásért felelős:

A generál-javítást, hengerfurást, világítás za
varok stb. javítását kizárólag ott végeztesse!

R á b e l y Kár ol y laptulajdonos.

100 7o-os m e g e l é g e d é s garantálva.

a világ legjobb keserűvize!
Öregedő egyéneknél, ha az erek meszesednek,
IG M Á N D Í -val segíthetnek, s évekkel tovább élhetnek.

♦

Nemcsak Európában, de a nagyvilágon,
az IG M Á ND I víznek, nincsen párja sehol.

T u d ja - e m á r O n ?

♦

hogy olcsón és jól a LITE R A T U R A
könyv- és papírkereskedésben,
Jánosi-ucca 6 szám alatt
vásárolhat.

♦

A Literaturánál megkaphatja a klasszikus és modern irók

♦

összes műveit.

A L i t e r a t u r a raktáron tart levélpapírokat, a legegysze
rűbbtől a legfinomabb kivitelig.

♦

A Literaturánál vásárolhat mindenféle irodai- és iskolai fel

i
♦

szereléseket.

A Literaturánál beszerezheti az összes zeneműveket.

♦

A L i t e r a t u r a raktáron tart üzleti könyveket.

♦

A Literaturánál megkaphatja a csomagolópapíroknak összes
lajait.

♦

A Literaturánál megrendelheti névjegy- és eljegyzési kártya
szükségletét.

♦

A L i t e r a t u r a felvesz megrendeléseket művészies kivitel
ben meghívókra, plakátokra és bármilyen
nvomdai
termékekre.
w

A L i t e r a t u r a olcsón és pontosan kiszolgálja.

♦

Forduljon tehát teljes bizalommal

a L IT E R A T U R A H O Z
Rimaszombat, 1934. Nyomatott R á b e ly K á ro ly könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)

♦

