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FOTOGÉPEK,

FILMEK,
LEMEZEK,
P A P ÍR O K ,
V EG Y SZE R E K

GLASER-nál.
Díjtalan sötétkamara 

_ használat.

V A S Á R N A P O N K É N T  M E G J E L E N Ő  P O L IT IK A I É S  T Á R S A D A L M I H E T I L A P

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 
MASARYK-TÉR 9.

Lapzáráa csütörtökön is is .  —  Kéziratok vissza nem adatnak.

FŐSZERKESZTŐ

M Á R K U S  L Á S Z L Ó

ELŐ FIZETÉSI DÍJAK: Egy évre 48 K, félévre 24 K, 
negyedévre 12 korona. — Egyes szám á ra  1 korona.

A hírlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladó 
hellyel 57,433—III—2i. szám alatt engedélyezte.

ANYÁK ÜNNEPE.
Ir ta : M Á R K U S  L Á SZ L Ó .

Uj ünnepet iktatott világszerte naptárba a Szeretet: az anyák 
napját, az anyaszeretet magasztos ünnepét.

Ennek a szent ünnepnek napja virradt ránk a mai vasárnappal, 
mikor az anyaszeretetíel szivünkben odajárulunk az áldozások oltárá
hoz, hogy míg egyrészt ünnepi tüzet gyújtunk anyánk emlékének, 
másrészt megsegítsük a szegénységben nyomorgó anyákat, anyátlan 
árvákat.

Szép, a teremtésig fölemelkedőén szent és magasztos a nő, az 
anya hivatása, mely igazában nem az asszonyiságban, de a fenséges 
anyaságban merül k i: boldog asszony az, aki anya lehet.

Megértitek, meg tudjátok-e ezt érteni Ti, testetek szépségét, ala
kotok kifogástalanságát, vonalatok hibátlanságát remegve féltő, ultra
modern nők!?

Tudjátok-e, hogy csak azaz asszony mondhatja magát szépnek, 
aki ezt a szépséget az anyasággal váltja meg?

Anyák, Ti élő vagy talán holt asszonyok, sokat örüit és sokat 
szenvedett, nagyszivü nők, Tiétek a mai ünnepnap minden emléke
zete. Tiétek a szivünk minden verése, gondolatunk emlékező röppe- 
nése, lelkünk sóhajtása, adakozásra hajló kezünk jótékonysága és j 
minden cselekedetünk, amit az Anyaszeretet nevében a Ti szent, 
tiszta emléketekért, a segedelemre szorult anyákért cselekszünk ma, 
az Anyaszeretet magasztos ünnepnapján.

Gügyögő gyermekségünk első imádságára Ti tanítottatok. A 
véretekkel táplált kicsi emberfiókákat Ti segítettétek át a tehetet
lenségek botlásos idején s minden életerősödést, talponállást biztositó, 
erősakarást és az életharcokban helyt állást a küzdőtéren, — mind, 
mind Nektek köszönhetünk, hiszen Ti adtatok nekünk Életet, Erőt, 
Jóságot és Szépségeket.

Meghatódva csókoljuk meg drága kezeteket s ha talán az enyészet 
röge födné hamvatokat, kegyeletes szívvel helyezzük sírotokra az 
emlékezés örökké élő virágszálát ma s felemelkedett lélekkel áldo
zunk az Anyaszeretet oltárán, a siralmaséletü anyák megsegítésére, 
az anyátlan gyermekek megmentésére.

Anyák, nektek köszönhetjük, hogy ha fájósszivüek is, de emberek 
lettünk ; Isten képmása, bánatban síró, örömben kacagó szenvedő
társa millió paránynak, kik e földön járnak golgotás utat tarlott me
zőkön s telek elé vivő életőszön sem esnek kétségbe, bár sokan 
felmennek az égbe szárnyaszegetten, roncsán, hogy Isten zsámolyá
nál, onnan imádkozzanak értünk, akik még-még élünk.

A felhők kárpitja mögül, ha lenéztek ránk, szivetek újra felörül, 
hisz Nektek szentelünk ma ünnepet, virágba borult Nyár hajnalán, 
Nektek, akik meghaltatok, akik éltek, Ti legszentebb asszonyok, 
Anyák, Anyám!

A megdermedt tőke és
(E) Már hova-tovább öt eszten- 

deje, amióta megindult a munka
nélküliség mindent megsorvasztó 
lavinája. Hogy mi volt az oka és 
lőidézője, azt itt nem firtatom, hi

szen e kérdésről könyvtárakat meg- 
1 öltő könyvözön árasztotta el a vi
lágot, tudósok és laikusok már min
dent megírtak, amivel ezen a ret
tenetes bajon segíteni gondoltak 
■s törekedtek. Csak egyet nem 
akartak világosan és kétségbevon
hatatlant bevallani. Azt, hogy ez 
a sok lamentáció és kétségbeesés 
egy föokra vezethető vissza: a min
den veszteségtől félő és gyáva tő
ke megfutamodása és elrejtőzése 
a biztosnak vélt menedékekbe, mely 
búvóhelyeket: banknak, safenak, 
vagy akár strimpflinek is neveznek. 
Sok más rejtekhelye is van a tő
kének: ingatlan, arany, értékpapír, 
váltó, Ígérvény és megannyi sok 
csuda, amit a kapitalizmus azok 
^észére kitalált, akik pénzüket 100 
százalékos biztonsággal vélik elhe
lyezni, hogy a pusztulástól meg
mentsék. Azonban a sok keserű 
csalódás árán, csak egyet nem 
mer a tőke: a napvilágra jönni, 
hogy termékeny munka, áldásthozó 
vállalkozás és kenyér váljék belőle, 
amit a didergő szegénység, elsor
vadt kezekkel és hektikás lélekkel 
már öt év óta mint megváltó után 
sóvárogva és kanaáni elérhetetlen
séggel epedve szomjuhoz.

a didergő szegénység.
Azonban mindenki szeretne jó

létben és kényelmes bőségben élni, 
mindenki a többitől várja ennek a 
cirkulus viciózusnak a megoldását. 
Várja, lesi a tőkés, vájjon mikor 
indul már meg az áldást hozó 
munka, amely az ő kis pénzecskéjét 
a megpenészrdéstől megóvja, csak 
ő maga nem tesz egy oly lépést 
sem, amely a munkát megterem
tené. Mert — az ő véleménye sze
rint — majd csak nem ő fogja a 
a világkrizist megoldani, hiszen 
vannak arra hivatottabb tényezők, 
Hát az állam mire való, törjék a 
közgazdászok és tudósok a fejü
ket, miként kellene ebből a kátyú
ból a gazdaság megrekedt, sőt be
fagyott szekerét kihúzni. Végre „ő“ 
a tőkés nem azért gyűjtött, hogy 
a szomszédján segítsen vele, végre 
is ő nem született világmegváltó
nak.

Egy nagyon egyszerű, de karak
terisztikus eset jut eszembe, mely 
bevilágit az egyszerű ember önös 
leikébe, amely még a saját veszé
lye árán sem akar a közérdeken 
segíteni. íme az eset: Egy erdei 
hid, amely egy rossz erdei kocsi- 
utat átszelő árkon vezet át. Az ár
kot gömbrudakbó! összetákolt hi- 
dacska Íveli át, azonban két gömb- 
rud eltörött. Egy gazda óvatatlan 
pillanatban átmegy a szekerével. 
Az egyik ló a törött gerenda nyí
lásába lép és majd a lábát töri. A

gazda elkeseredett szitkokba tör 
ki, végül is megbékül és tovább 
megy. Megszólítom, miért nem iga
zítja meg a hibát, hisz közvetlen 
közelben hever egy jó gömbfa, 
amit a helyébe tehetne és igy este, 
ha visszatér, nem fogja-e ugyanaz 
a baj érni. Erre ő csodálkozva 
néz rám és azt mondja : hát csak 
nem fogom én a hidat megrepa- 
rálni, hadd törje ki a szomszédom 
lova a lábát, hiszen ez nem az én 
kötelességem.

Azt hiszem, ehhez bővebb kom
mentár nem kell. Azonban ponto
san ráillik társadalmunk általános 
önzésére, mely nem igyekszik azért 
segíteni a nagy bajon, mert hiszen 
— úgymond — ő nem hivatott 
arra, hogy a gazdasági élet ezer
nyi baján segítsen, végre is hogyan 
jön ő ahhoz, hogy saját tőkéjével 
hozzájáruljon a munka előteremté
séhez, ezt ő inkább a jó szom
szédra bízza, törje ki az a 
nyakát. Ő inkább biztos menedék
ből fogja nézni és nyugodtan fogja 
tőkéjének azon kamatait élvezni, 
amit a másik ember a keserves 
munkájával részére kiizzad.

Nem úgy áll azonban a bál! A 
tőkések végzetesen tévednek, ha 
azt hiszik, hogy ha nem fogják 
tőkéjüket kockára tenni, majd a 
szomszéd megteszi helyettük. Mert 
azon a nyaktörő hidon mégis át 
kell menni és lehet, hogy éppen 
akkor, mikor észre sem veszik, 
mert a szomszéd sem igazítja meg 
a hidat, a hid leszakadhat.

Nem képzelhető oly gazdasági 
élet és berendezkedés, amelynél az 
az egyik fél mindent kockáztat: 
életet, egészséget, munkát és tőkét, 
a többiek pedig ölhetett kézzel 
várják, mikor fogja már a feltá
madt világmegváltó ezt a keserves 
világot jobb útra vezetni. Itt van 
a végzetes tévedés. Nem az állam, 
nem a közgazdászok, nem a poli
tika és nem a világmegváltó fogja 
az uj életet megteremteni, hanem 
a millió kistőkés, akik remegő, 
páni félelemmel rejtették el eddig 
tőkéjüket, amelyről azt hiszik, hogy 
végül mégis csak találnak megol
dást, mely azt részükre tovább is 
konzerválni fogja. Mert egyelőre 
nem gondolnak azzal, hogyha már 
meg is ették azt a féltve őrzött kis 
tőkét, mi lesz azután. Nos, el kell 
olvasni H. G. Wels könyvét: „Mi 
lesz holnap", ott megtalálják annak 
a jövőnek, bár túlzott, de próféta
lélekkel meglátott képét, amit re
megő félelmükkel előidéznek. Ez a 
kép pedig a legsivárabb pusztulást 
mutatja, mely mindent maga alá 
temet, amit a mai kultúra megte
remtett.

Nem fog az a kataklizma senkit 
sem megkiméini, mert nem a 
„Munka", hanem a „Tőke" fog el
pusztulni; a munka örökkön-örökké 
meg fog maradni, mint az emberi
ség egyetlen megváltója!

Ezért hát, ha menekülni és men
teni akarunk, a tőkét kell mun
kába állítani, hogy nyomába áldást
hozó munka fakadjon.
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A nők átalakulása.
A nő társadalmi helyzete napról- 

napra nagyobb problémává lép elő. 
A súlyos gazdasági viszonyok miatt 
a férfiak családalapitási lehetőségei 
csökkenőben vannak, minek követ
keztében a nők nagy tömegei nem 
tölthetik be azt a hivatást, amire a 
természet által elhivattak.

A nő részére a házasság gaz
dasági elhelyezkedést is jelent és 
hogyha a nő nem léphet be a há
zasság kötelékébe, akkor természe
tesen állás után néz, hogy kenye
rét valahogy megkereshesse. így 
jelentek meg a nők az iparban, a 
kereskedelemben, a mezőgazdaság
ban, a hivatalokban és a fórumon 
is, felöltik a birói tógát, sőt már a 
papi palástot is.

Ez az uj elhelyezkedés a nőket 
az eddig kizáróan a férfiak számára 
nyitva levő pályákon, hogy úgy 
mondjuk, átférfiasitotta, önállóbbá, 
okosabbá, energikusabbá tette, mert 
hiszen ezekre a tulajdonságokra az 
állást betöltő nőknek valóban szük
ségük is van. Nagyobb baj azon
ban az, hogyha a nők az egyes 
hivatási ágakban teljesen elveszí
tik nőiességüket és feltűnően levet 
kőzik természetük eredeti ritmusát 
és a férfierényekkel a férfiak hibáit 
is magukra öltik.

De még nagyobb veszedelem 
háramlik a társadalomra annak az 
álmodernségnek a terjedésével, a 
mely abból áll elő, hogy a házas
sági és családi kötelékben élő nők 
egy része is a férfiakhoz hasonló, 
önálló kenyérkereső nők életritmu
sát kezdik utánozni, amit úgy lát
szik, hogy sznobságukban divatos
nak vélnek.

Azt persze ezek az álmodern 
nők nem érzik meg, hogy a csa
ládon kívüli hivatást betöltő nők

nagyrésze is befelé hullatja köny- 
nyeit amiatt, hogy nem élheti ki 
azt az igazi életet, amelyre a ter
mészettől valójában elhivatott, a 
mely útról a rossz vágányokra sik
lott élet sodorta le őket.

Az álmodern nők nem értik meg, 
hogy igen is, azok az önálló életet 
élő nők, akiken a női tulajdonsá
goktól való mesterséges megsza
badulásban ők túltesznek, csak 
kényszerűségből távolodnak az úgy
nevezett női eszménytől és eman
cipálódnak át férfiasabbá.

A dolgozó nőknek a kényszerű 
helyzetük elfogadható és megma
gyarázható jogcímet ad erre, azon
ban a többieknek erre semmiféle 
okuk nincs.

Teljesen megérthető az az uj 
társadalmi áramlat, amely a nőies
ség ideálját kívánja újra feltámasz
tani és a nőiesség reneszánszát 
hirdeti.

Ez azonban egymagában nem 
elég! Az államnak és a társada
lomnak a családi életet kell meg
erősíteni, hogy a nők ismét elfog
lalhassák azt a helyet, amelyre a 
természet rendelte őket. Ezt pedig 
a családoknak nyújtott kedvezmé
nyek révén lehet elérni.

A tisztviselőnél bevezették a 
családi pótlékot, hogy gyermekei
ket tisztességesen felnevelhessék. 
A sok gyermekes családokat más 
foglalkozási kategóriákban is támo
gatni kell. — Az adórendszert úgy 
kell megalkotni, hogy az figyelem
mel legyen sz adózó gyermekeinek 
számára. Franciaországban péld. a 
törvényhozás megalkotta az úgy
nevezett családi kárpótlási pénztá
rakat a munkásság részére, amely
ből a sokgyermekes családapák 
gyermekeik aránya szerint jutnak 
havi dotációhoz.

Sem az állam, sem a társada
lom nem nézheti tétlenül a családi 
keretek meglazulását,‘nem nézheti 
tétlenül a társadalomban a női nem 
egy részének olyan irányú átalaku
lását, amelyet a francia irodalom — 
olyan találóan — a harmadik nem
nek nevezett el.

T isztú jító  k özgyű lés
a P olgárikörben.

Vasárnap délután tartotta meg 88. 
évi rendes közgyűlését a Rimaszombati 
Polgárikör, amely alkalommal meg
ejtették a tisztujitást is, miután a ve
zetőség három éves mandátuma lejárt. 
A közgyűlésen szép számmal jelentek 
meg az egyesület tagjai és nagy érdek
lődéssel hallgatták meg az elnökség 
évi jelentését, amelyet dr Gabonás Já
nos titkár terjesztett elő. A kör múlt 
évi működéséről részletesen beszámoló 
jelentést egyhangúlag tudomásul vették 
és Perecz Samu indítványára a titkár
nak jegyzőkönyvi köszönetét szavaztak, 
ugyancsak vita nélkül, egyhangúlag 
fogadták el a zárszámadásokat, valamint 
a folyó évi költségvetést és id. Stritzky 
Árpád pénztárncknak a szokásos fel
mentvényt köszönetnyilvánítás kapcsán 
megszavazták. A számadások elfoga
dása után Rábely Károly elnök beje
lentette a közgyűlésnek, hogy az 1931. 
évi közgyűléstől kapott három éves 
mandátum lejárt s ennek folytán a ve
zetőség a közgyűlés rendelkezésére 
bocsájtja tisztségeit. A választás meg- 
ejtésének idejére a közgyűlés vezetését 
a megjelentek egyhangú bizalmából 
Perecz Samu vette át, bejelentvén, hogy 
a választmány által kiküldött kandidáló
bizottság a régi tisztikar kipróbált és 
továbbmüködésre kész tagjai mellé uj 
erőket is javasol a vezetés munkájába 
bevonni, indítványozta tehát, hogy a 
kandidáió-bizottság által összeállítóit 
szavazólistát a közgyűlés egyhangúlag 
fogadja el és a tisztikart közfelkiáltás
sal válassza meg.

A közgyűlés lelkes éljenzéssel tette 
magáévá a körelnök indítványát és az 
uj tisztikart három évre a következő- 
képen választotta meg:

Elnök Rábely Károly, alelnök Márkus 
László, ügyész dr Törköly József, titkár

Benkovits Gyula, jegyzőkönyv vezetők 
Fejes János, dr Baráíh László, péuztá 
ros Martincsok Samu, ellenőr Szabó 
Károly, háznagy Vozáry Samu, k ö n y v  
táros Paál Lajos, borgazda Halassy 
Gyula.

Választmány:
Dr. Eszenyi Gyula, dr. Gabonás Já

nos, id. Halász József, Hlozek János, 
Jávorszky József (kereskedő), Jávorszky 
László, Kiss János, Konyha Béla, Kosko 
Lajos, Kerekes István, Makovits Jenő, 
Mitske Gusztáv, Mispál István, Plentz 
ner Frigyes, ifj. dr. Ráróssy Gyula, Sebő 
János, id. Stritzky Árpád, Sichert Károly, 
Szőllősy László, Telek Á. Sándor, Va 
laszkay Rezső, dr. Weinberger Rezső, 
dr. Zehery István, Zsuffa Kálmán.

Póttagok:
Badinyi György, Csordás János, Kozma 
Imre, Krémusz Ferencz, Pecsők Lajos, 
Siku Mihály.

A körelnök meleg szavakkal mondott 
köszönetét a közgyűlés nevében a le
lépő tisztikarnak és sok szerencsét kí
vánva az uj vezetőség munkájához, az 
elnöki széket átadta az újból megvá
lasztott Rábely Károlynak, aki a köz
gyűlés bizalmáért keresetlen szavakkal 
mondva köszönetét tiszttársai részéről 
is, Ígéretet tett, hogy a kör ügyeit sze
retettel és lelkesedéssel fogja továbbra 
is vezetni s ebben a munkában számit 
tiszttársai és a választmány odaadó tá
mogatására.

Márkus László alelnök bejelentette 
ezután, hogy dr. Gabonás János titkár, 
id. Stritzky Árpád pénztáros és M a 
kovits Jenő háznagy másirányu elfog
laltságuk miatt az uj elnökségben tiszt
séget vállalni nem akartak, óhajukat a  
kandidáló-bizottság tehát respektálni 
tartozott, indítványára mindhármuk ér
tékes munkásságáért a közgyűlés jegy
zőkönyvi köszönetét szavazott és meg
bízta az elnökséget, hogy a közgyűlés 
elismerését jegyzőkönyvi kivonat formá
jában közölje velők.

Ezután megejtették a szokásos ház
építési részjegy-sorsolást. Kihúzattak a 
33, 108, 139, 232, 234, 342, 343, 455, 
486, 500, számú részjegyek, amelyeknek 
névéríéke egy éven belül a kör pénz
táránál felvehető. Az előirt terminuson 
belül fel nem vett részjegyek értéke a 
kör javára elesik.

Dalárda majális junius 3-ról 24-re elhalasztva.
Régmúlt idők toalett-titkai.
A női szépség követelményei korok, 

fajták és vidékek szerint változnak. Örök 
és változatlan csak egy : a szépség gon
dolata, mely tulajdonképpen a termé
szet cselvetése. A nő szerelmi csábereje 
a természet csapdája és a szerelem, me
lyet a faj örök tüze táplál, tulajdonkép 
pen nem más, mint az örök gondolat : 
a fajfentartás ösztönének elkendőzése. 
Nyers ösztöneink eifinomultak, az ősi 
ösztönök elbújtak érzelmi életünk deko
rációi mögött. Az érzelmi élet ilyen 
külső dekorációja a kozmetika, a toalett 
és a szépséghigienia mesterséges esz
közei is, melyek korok, fajok és vidé
kek szerint nagy változatosságot mu
tatnak fel.

Az arc kifestése péid. már az ókor
ban igen nagy elterjedtségnek örven
dett. Perzsiában péld. kozmetikai isko
lák álltak fenn, ahol a növendékek a 
smink és a szemfestés titkait sajátítot
ták el. Perzsa lányok és asszonyok 
szemöldökeiket vékony fekete vonallal 
kötik össze az orrnyereg felett, az arc
nak különös démoni pikantériát köl
csönöz ez a vonal. Ormuzd és Ahrimán 
kultusza a perzsa vallás, mely telve van 
démoni elemekkel, nem véletlen tehát, 
hogy az ókori perzsa delnők szépség
kultusza démonikus, sátáni hatásokra 
törekedett.

Az ókor fiatal római nője maga ke
verte kenőcseit. Tojásfehérjéből, lisztből 
és tejből állott a legegyszerűbb arcfes
ték, melynek zománcozó hatása volt. 
Komoly történetírók mesélik, hogy ez
által az arc bőre világos, fehér és át 
látszóvá vált. A római birodalom ha
nyatlásakor, az istencsászárok korában 
azután a római puritán erkölcs perzsa 
és egyéb keleti elemek befolyása alatt

i annyira megromlott, hogy még a férfiak, 
! marcona hadvezérek is kendőzték ar- 
! cukat.

Az általános erkölcsi züllésre jellem- 
i ző, hogy az egyik gyönge császár, Ca- 

rinusz idejében, a férfiak szeplőket fes
tettek arcukra. A szeplős arc lett a di
vat, egyszerűen azért, mert a császár
nak is szepiős volt az arca. A nap ra
gyogó ábrázatához hasonlították hízelgő 
udvari poéták az ilyen arcot, mondván, 
hogy a nap fényes tányérján is vannak 
foltok.

A római kozmetika tanítómesterei 
igen sok tekintetben karihágói nők vol
tak. Általában a kendőzés tudománya 
keletről jött az illatosító fűszerekkel 
együtt Európába. A mirha, nárdus, töm
jén Kelet misztikus vallási szertartásai
ban játszott először szerepet. Karthágó 
női arcukat éjjelre friss tésztával, ko
vásszal fedték be, hogy vonásaik üde- 
ségét, fiatalságát továbbra is megőrizzék.

A legcsodálatosabb azonban az, hogy 
Indiában már az ókorban ismerték az 
orrplasztika fogalmát, végeztek pusztán 
kozmetikai operációkat, orrmeghosszab- 
bitást, orrformálást. Az ókori Krétában 
már a trójai háború idejében igen kifej
lett kultúrával találkozunk, mint arról 
a mykenei emlékek tanúskodnak. Régi 
krétai festményeken szépen öltözött, ki
festett és ékszerekkel borított nőket lát
hatunk, az arckendőzés tudománya már 
a korai ókorban kedvelt foglalkozás 
volt. Gazdag görög nők naponta három 
órát foglalkoztak testük ápolásával és 
az az athéni nő, aki szépségápolására 
nem fordított kellő gondot, a társadalmi 
életben csak igen másodrendű szerep
hez juthatott. E kor kozmetikai meste
rei keleti rabszolgák, akik illatos ola
jokkal dörzsölték be az emberi testet, 
hogy igy az ifjúságot és életerőt meg
óvják. Szépészetben járatos keleti rab

szolga ára e korban ennek megfelelően 
igen nagy volt. Spártában természetesen 
éppen ellenkezőleg volt. A piperével, 
szépészetiéi nem törődik senki. A test
edzés, harci erkölcsök, fájdalmak tűrése 
az életcél és a kozmetika igen megve
tett foglalkozás. Kérdés, hogy kinek volt 
igaza, mert a sport legalább annyira 
alkalmas az ember ifjúságának a meg
őrzésére, mint a kozmetika.

Csak kevesen tudják, hogy a rómaiak 
a szappan használatát a barbárnak csú
folt germánoktól vették át. — Ebben az 
időben a germán nők aranyszőke baja 
vált divattá Rómában, annyira, hogy a 
római nők vagy szőkére festették haju
kat vagy szőke parókát viseltek. Egy 
régi római arcfesték-recept a következő 
alkatrészekből állott: ólomfehér, kroko
dilhulladék, chiosi föld, cinóber, ólom, 
antimon, rózsalevélhamu és datolyamag.

Az ókori kinában a szépségápolásnak 
egészen különleges követelményei vol 
tak. Az arcot halványfehérre festették, 
a szemöldököket vékony körivekké for
málták. A bőr tisztátalanságai ellen a 
következő anyagokból gyúrt kenőcsöt 
használták : laplölazuli, mirha, cinóber, 
kén, rizsviz, továbbá a karambolafa 
gyöngén főzött virágai. A tekintetet 
szárított „tigrisnyelvvel" tették ragyo
góvá. Tze-Hi császárnő, akinek 70 éves 
korában még rózsás teintje volt, arcát 
mézből és virágokból készült balzsam
mal kente be, mielőtt a púdert vasta
gon felrakta volna. De a kínai kozme
tika speciális követelménye az elnyo- 
moritott láb és a 8 — 10 centiméter 
hosszú körmök a kéz ujjain.

A középkorban a kozmetika tudo
mánya visszafejlődik, de a alchimisták 
százai éjt-napot eggyétéve keresik fá
radhatatlanul az „életelixirt", az örök 
ifjúság titkát.

A francia rokokó idejében udvari sta

tisztika készült arról, hogy milyen hal
latlan mennyiségű szépítő folyadékot, 
púdert, kenőcsöt használnak fel a hiú 
dámák és kitűnt, hogy a tiszta vizet, a 
legjobb kozmetikát, csak egészen ritkán 
használják. Igen, a rokokó rizsporhaju 
gyöngéd dámái egyáltalán nem mosdot
tak. Marseilleben és Lyonban a legcso
dálatosabb szappan-kompoziókat gyár
tották ebben az időben a dámák, azon
ban egyszerűen nem használták őket, 
nem mosdottak. Ebből a korból való a 
következő anekdota ;

Egy herceg a köréje sereglett dá
máknak beszélgetés közben a követke
zőket mondotta : „Hölgyeim, mégis csak 
csodálatos, hogy önök testüket púderrel 
és parfőmökkel tisztelik meg és a szép, 
tiszta vizet, mely a legjobban üdít, 
megvetik." Mire egy csinos normandiai 
hölgyike talpraesetten felelte : „Fenség, 
nem szabad a testet vízzel elkényez
tetni. A v íz  a belső embert tisztítja 
meg, parfőm és púder pedig az ember 
külseje számára valók."

Napóleonról jegyezték föl, hogy Szent 
Ilona szigetén az egyetlen fényűzése 
volt testét mindennap kölnivízzel ledör- 
zsölíetni. A kozmetikának és a tiszta
ságnak kétségtelenül jóval m a g a s a b b  
fokán állott a nagy császár, mint a pú
deres kor kényes dámái.

A kozmetika ma már tudománnyá és 
jövedelmező iparrá vált. Hatalmas rész
vénytársaságok, tudományos intézetek 
foglalkoznak kizárólag szépészettel. A 
legjobb kozmetika mindenesetre a tisz
taság. Vannak azonban csodaszerek is, 
melyeknek titkát gondosan őrzik koz
metikai „iparvállalatok", üzleti titkok, 
melyek ezreket érnek.

Hja, az emberi hiúságból lehet a lég 
jobb üzletet csinálni!
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Felmentették a katonai árulással vádolt 
ifj. Rábelj Mikiás helybeli könyvkereskedőt.

Amint annakidején közöltük, ifj. Rá- 
hely Miklós rimaszombati tekintélyes 
könyvkereskedőt ez évi február 9-én 
gy aznap foganatosított házkutatás 

után letartóztatták. A letartóztatás vá
rosszerte nagy megdöbbenést kellett, 
óért a házkutatás vád alapjául szól

ható bizonyítékokat nem produkált 
a letartóztatott, mint ismeretes, a po

ckától távol tartotta magát. Ifj. Rábely 
Miklóst a kassai kerületi bíróság fog- 
, zaba szállították s miután nagyobb- 
• sszegü óvadék mellett sem engedték 

szabadlábra, ügyében a főtárgyalást a 
ssai kerületi bíróság Móricz tanácsa 

május 30-án tartotta meg.
A bíróság zárt tárgyaláson foglalko

zott az üggyel s csak az Ítéletet hirdette 
ki nyilvánosan. — A bíróság Ítéletében 
bizonyítékok hiánya miatt felmentette 
a katonai áruiás vádja alól ifj. Rábely

Miklóst s egyúttal elrendelte azonnali 
szabadlábraheiyezését. Az Ítélet indo
kolása szerint Rábely ellen csupán 
egy Ruzsinszky nevű, kémkedés miatt 
ötévi fegyházbüntetésre elitéit fogoiy 
vallott terhelőén. Ruzsinszky is folyton 
változtatta vallomását, később vissza is 
vonta, úgyhogy az Ítélet indokolása is 
megállapítja, hogy a ianu vallomása fan
tázia szüleménye.

Az Ítélet ellen dr. Puta áilamügyész 
fellebbezett, egyúttal felfolyamodást je
lentett be a szabadiábrahelyezést elren
delő bírósági döntés ellen is. Ifj. Rábely 
Miklós a felmentő ítélet ellenére igy 
mindaddig fogva marad, mig a kassai 
felsőbíróság nem dönt az ügyészi fel
folyamodás sorsáról.

A védelmet Bernáth Gyula dr. rima- 
szombati és Tánczer Hugó dr. kassai 
ügyvédek látták el.

Emlékek elevenedtek,
amint a rádión Finnország miniszter- 
elnöke beszédét és annak magyar for
dítását hallgattam. A vér- és nyelvro
konságról is beszélt a többek között a 
ió Kivimaki s beszédéből csak úgy 
áradt a rokonszeny s a rokonságra 
büszkeség.

Jóságos kedves atyafiak ezek a finnek, 
kiknek szimpátiáját, megsegítő jóságát 
két Ízben is volt alkalmam személye
i n  tapasztalni.

Mini hadifoglyot befeié czipeit a 
muszka országába. Egy ragyogó júniusi 
naplementében ott aranylott előttünk az 
ezerhatszáz kupolás ősi orosz koronázó 
város, Moszkva. Vonatunk a pályaud
varon vesztegelt. Előttünk bámészkodó 
emberek. Közöttük egy rubaskás suhanc. 
Néz, nézdegéi. Egyszerre csak jó ma
gyarosan nagyot káromkodik. — Ösz- 
szenéziink. Hát ez mi? A suhanc mo
solyog s rögtön rá énekelni kezd : Rg
edet*, nem vagyok én kapitány... Tisz
tán, magyarul énekel. Érdeklődésünkre 
kiderül, hogy amolyan jobbmódu orosz 
gazda fia s magyar hadifoglyok dolgoz
nak náluk, tőlük tanult meg magyarul 
énekelni és — káromkodni.

jói esett ezt a messze idegenben meg
állapítani s éppen erről az esetről be- 

égettünk, mikor a vasúti kocsink előtt 
összeverődött tömegből hozzánk sem- 
fordál egy magas orosz repülőtiszt s 
idegen kiejtéssel, német nyelven, hal
kan megkérdi :

— Az urak magyarok?
Igen, — feleljük meglepődve.
Nagyon örülök ennek. Én ugyanis 

finn vagyok s tudok rokonságunkról. 
Nehéz helyzetükben, testvérek, tehet- 
égemhez képest szeretnék segítségükre 

lenni. írjanak kedves hozzátartozóiknak 
egy-egy tábori lapot. Holnap a front 
mögött repülök és alkalmas helyen le
dobom a lapokat tartalmazó csomagot.

És úgy lön. Ezúton menesztett la
pomból tudták meg itthon fogságba 
jutásomat.

A másik kedves finn ismeretség már 
a Volga partján terpeszkedő Nischnij- 
Nowgorodban kötődött, ahol egy jósá
gos galambösz (ezt jónak találom eleve 
kihangsúlyozni) finn néni, a rokonságra 
nem kevésbbé büszkeséggel igyekezett 
táborunkhoz férkőzni. Helsingforsból, 
Finnország fővárosából vetette oda a 
háború forgószele Nischnij-Nowgorcdba, 
hol pazarul berendezett lakásán mi is 
gyakran felkerestük a Jóság megteste
sült angyalát. Dúsgazdagságát a jóté
konyságát szolgálatába állította. Hosszú 
ideig saját költségén élelmezte a ma
gyar hadifoglyokat. Ettől később a ha

talom eltiltotta. Akkor a magyar hadi
foglyokat táborukba kereste fel. Meg
segítette őket jobb élelemmel, a bete
geket gyógyszerrel, erőtadó krimi bika
vérrel (Cerkovnoje vino), gyümölccsel, 
cigarettával s nem egyiküket pénzzel is. 
Megmutatta helsingforsi kastélyának, a 
kastély parkjának, csolnakokat ringató 
tavainak látképét s szívvel invitált: lá
togassuk meg a békésnapok beköszön- 
tével őt helsingforsi otthonában.

Megígértük, de nem lett belőle sem
mi. Mint sok más szépséges tervezge- 
tésből sem.

Hogy ezek az emlékek most a jó 
Kivimaki, Finnország miniszterelnöke 
vasárnapi beszédének hallatára felele
venedtek, jól esett lelkemnek.

FRISS
tenisz - ütők, 
labdák , húrok
legolcsóbban

KERCSIK-nél.
Ügyvédi iroda nyitás. Dr. Tóbik 

László ügyvéd irodáját Rimaszombatban 
j Gömöri-utca 1115. ö. sz. alatt megnyi-
* tolta.

Eljegyzés. Henriczy Bendegúz, a Szlo
vák Általános Hitelbank tisztviselője el
jegyezte Klekner Mártát. (M, k. é. h.)

Érettségi találkozó. Felkérem azon 
osztálytársaimat, akik érettségi vizsgát 
a rimaszombati főgimnáziumban az 
1924-ik évben tettek, hogy a f. év julius 
havában tartandó 10 éves találkozó 
megrendezése céljából címüket és rész
vételi szándékukat julius hó 2-áig kö
zöljék Dr. Andrik László Rimaszombat, 
Jánosi-utca 36. címre.

A gimnáziumi magyar szülői szö
vetség évzáró közgyűlése. A helybeli 
magyar reálgimnázium szülői szövetsé
ge junius 3-án d. e. 11 órakor évzáró 
közgyűlést tart az intézet második eme
leti rajztermében, amelyre az érdekelt 
szülőket és az iskola minden pártfogó
ját és barátját ezúton is meghívja az 
elnökség. — A közgyűlésen újból tár
gyalni fogják az iskolaépület kibővíté
sének kérdését és ugyancsak szőnyegre 
kerül a szünidei nyaraltatási akció ügye 
is, kívánatos lenne tehát, ha a tagok 
minél nagyobb számban megjelennének.

A gimnáziumi magyar segítő egye
sület évzáró közgyűlése. A helybeli 
állami magyar reálgimnázium segítő 
egyesülete, mint múlt számunkban is 
közöltük, junius 3-án vasárnap déli fél 
12 órakor tartja meg évzáró közgyűlé
sét az intézet második emeleti rajzter
mében. Tekintettel arra, hogy a i egye- 

| sülét ezen közgyűlésével zárja a folyó 
tanévet és ez alkalommal fontos ügyek 

(kerülnek letárgyalásra, az elnökség szá

mit a tagok minél nagyobb számban 
való megjelenésére.

Szavazatbontás. A tiszáninneni egy
házkerület szavazatbontó bizottsága má
jus hó 23-án, Kassán bontotta föl a 
március 20 án tartott közgyűlés hatá
rozata folytán beérkezett szavazatokat 
A szavazás minden tisztséget illetőleg 
eredménnyel járt, úgy hogy pótszava
zásra nincs szükség. Egyházkerületi lel- 
készi főjegyzővé Szőke István rozsnyói 
lelkész 124 szavazattal ; egyházkerületi 
lelkészi tanácsbiróvá Böszörményi Sán
dor homonnai lelkész 81 szavazattal ; 
zsinati lelkészi rendes taggá Ujlaky 
Sándor bajánházai lelkész 84 szavazat
tal ; zsinati lelkészi póttaggá Ablonczy 
Pál hanvai lelkész 95 szavazattal vá
lasztatott meg.

Halálozások. Egy női erényekben 
gazdag, éleiét szeretteinek szentelt, ne- 
messzivü és finomlelkü, a régi Rima
szombat társadalmi életében egykor 
élénk tevékenységet kifejtő, közbecsü- 
lésben élt uriasszony dőlt az enyészet 
ágyára örök pihenésre : id. dr. Rárósy 
Gyuláné szül. Benkovits Vilma, áldásos 
életének 71-ik, boldog házasságának 
42 ik évében május hó 31-én hosszas 
szenvedés után örök álomra szenderült. 
Halála férjét, id. Rárósy Gyula helybeli 
köztiszteletben álló ügyvédet, gyerme
keit : Rárósy Arankát és ifj. dr. Rárósy 
Gyulát, unokáit: Hollódy Elemért, Rá
rósy Ágneskát és szerető rokonságát 
döntötte gyászba. A halál hire város- 
és vidékszerte őszinte részvétet keltett, 
mely részvét a junius 2-án délután 3 
órakor végbemenő temetésen impozáns 
módon nyer kifejezést.

Hegyi Andor nyugalmazott Máv. fel
ügyelő életének 64 és házasságának 27. 
évében Miskolczon elhunyt. Temetése 
május 26 án ment végbe a reform, sir- 
kertben. Az elhunytat rokoni kötelékek 
fűzték városunkhoz.

Véderőnap. A múlt vasárnap és hét
főn megrendezett véderőnapot a plaká
tokon közölt műsor szerint tartoták meg 
városunkban.

Diákmajális. A helybeli csehszlovák 
állami magyar reálg'mn. tanuló ifjúsága 
majálisát május 31-én tartotta meg. A 
kedves diákmajális programszerint si
keresen folyt le.

Elemisták majálisa. A helybeli áll. 
magyar fiú és leány elemi iskolák szü
lői bizottságai a tantestületek közremű
ködésével junius hó 10 én, rossz idő 
esetén junius hó 17-én rendezik meg a 
két iskola közös ifjúsági majálisát a 
szabadkai erdőben. — Belépti dij nin
csen, önkéntes adományok a szegény- 
sorsú gyermekek felsegélyezésére kö
szönettel fogadtatnak. — Reméljük, hogy 
a kis gyermekek örö nében városunk 
közönsége nemzetiségi különbség nél
kül osztozni fog s nagyszámban fog 
megjelenni a kis elemisták majálisán.

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

Megölte a villanyáram. Halálos sze
rencsétlenség történt május hó 29-én 
délután 5 óra tájban a cserencsényi 
vasúti állomás környékén felállított ma
gasfeszültségű áramvezető oszlopnál, 
amelyre a társával ott játszadozó Lon- 
gauer Ferenc 12 éves középiskolai ta
nuló merő pajkosságból felmászott s a 
vezetéket megérintve a földre esett le. 
A közelben tartózkodó Pásztor Sándor 
joghallgató látva a szerencsétlenséget, 
nyomban a földön eszméletlenül heverő 
fiúhoz rohant s azt mesterséges légzés
sel igyekezett életre kelteni, sajnos, 
eredménytelenül, miért is az éppen arra 
haladó vonattal a szerencsétlenül járt 
fiút a helybeli közkórházba szállította 
be. A kórházban sem sikerült azonban 
a kisdiákot eszméletre kelteni s este 
7 óra tájban a szerencsétlenül járt fiú 
kiszenvedett. A további szerencsétlen
ségek megakadályozása végett jó lenne 
a magasfeszültségű áramvezetékek mász-

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap jönius 2-3-án, büszke 
örömmel jelentjük ma mutatjuk be a Népszövetség 
nagy aranyéremel kitüntetett pacifista háborús 

filmremekét

SEN K I FÖLDJE
Szin helye : Páris, London, Berlin, Moszkva és a 
világ háború valamelyik harctere. Idő: 1914. a 
hadüzenet napja és a világháború első hónapjai. 
Szereplők : Német katona, Angol katona, Néger 
katona, Francia katona, és Orosz zsidó katona.
Szerdán, június 6-án a világhírű kémkedési nagy- 
film reprize K. Kimich regénye nyomán :

A sszony a tűzben
Brigite H. K. L. DiehI, Theodor Loos, J. Falken3tein.
Csütörtökön, június 7-én Kálmán Imre világhírű 
operettjének reprize, amely mindenütt hallatlan 

sikert aratott:

MARICA GRÓFNŐ
D. Wieck, Szőke Szakáll, Ernest Verebes.

haló oszlopait megfelelőleg megközelit- 
hetetlenné tenni.

Nagyobb gondot fordítsunk a vá
roskertre. Kevés város dicsekedhetik 
olyan szép parkkal, mint Rimaszombat. 
Az idegenből idevetődő ember nem 
győzi eléggé dicsérni, csak mi benszü- 
löítek vagyunk azok, akik nem tudjuk 
kellőleg értékelni és megbecsülni. Mi
lyen megbecsülhetetlen kincs pedig ez 
a friss, ózondús levegőt lehelő, kelle
mes üdülő és sétahelyül szolgáló, pom
pás városi park, a város porában ten
gődni kényszerülőknek főleg. Éppen 
ezért kettőzött figyelmet és gondot kell 
reá fordítani a város vezetőségének is. 
Örömmel láttuk a vendéglői épület cse- 
repeztetését, de már nem tudjuk meg
érteni, hogy a nyári helyiség tetőzete miért 
nem kaphatna esővizetievezető csatornát? 
Sürgős szükség lenne a megfelelő vilá
gítás bevezetésére s illetve a villany
lámpák szaporítására, nemkülönben az 
öníözőcsapok szaporítására vagy pedig 
megfelelő hosszúságú vizvezető csőnek 
a kertész rendelkezésre bocsájtására. 
Lehetetlen állapotban vannak az ülő
padok is. Ezeket egyszerűen ki kell 
dobni, hisz már annyira korhadtak, 
hogy tüzelni sem lehet már velük s 
helyűkbe rendes támlás padokat kell 
alkalmazni, az eddigieknél jóval nagyobb 
számban. — Egyelőre legalább ezekről 
kellene gondoskodni, hogy ez a város 
lakosságának annyira becses és egész
ségi szempontból megbecsülhetetlen vá
roskert megfelelő állapotba hozassák. 
Bottlik Sándor, a város kiváló kertésze 
elismerésre méltó buzgalommal törek
szik a városkert rendbentartására, egy- 
egy kertészeti szempontból művészi 
kézzel díszített gruppban jólesik gyö
nyörködni a szemnek és Paxián Géza, a 
városkerti vendéglő bérlője is teljes igye
kezettel azon van, hogy a vendéglő étel, 
ital, zene és egyéb szórakozás tekinte
tében elsőrendűt nyújtson a közönség
nek. A tulajdonos városon a sor, hogy 
az észlelt s felsorolt hiányok pótlásával 
a városkert megfelelő állapotba hozas
sák, becse emeltessék és a közönség 
előtt is megbecsültté tétessék.

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

1 0 °jo -al olcsóbban készpénzért 
TECHNI KA

V á m o s s y  Bé l a  Masaryk-tér.

Családi dráma a tiltott műtét miatt.
Priatka János forgácsfaiai gazdálkodó 
fiatal felesége a napokban tiltott műiét 
következtében hirtelen elhalt. A halott
kém jelentésére az ügyészség elrendelte 
a hulla felboncolását, amit a szeren
csétlen férj annyira a lelkére vett, hogy 
amikor a jegyzőnél a hatóság intézke
déséről értesült, hazaszaladt és az istálló 
gerendájára felakasztotta magát. Mire 
észrevették, már halott volt. A fiatal 
gazdát együtt temették el szerencsétlen 
feleségével és a tiltott műtét következ
tében elpusztult kis gyermekével.

a világ legjobb keserűvize!
Egy üveg IGM ÁNDI mindig etthon legyen, 
hogy ha szükség van rá, gyorsan segíthessen ! ♦ Vegye tudomásul, hogy az IGM ÁNDI víz, 

nem vegyi hashajtó, hanem természeti!
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Anyák napja.
A járási gyermekvédő egyesület a 

helybeli iskolák közreműködésével folyó 
évi junius hó 3-án délutáni 5 órai kez
dettel a rimaszombati állami reáigimn. 
tornacsarnokában

A n y á k  n a p j a
ünnepélyt rendez a következő műsorral:

1. „Az anya", szlovákul előadja Krá- 
lik Irén, polg. isk. III. o. t.

2. „Az anya", magyarul előadja Ká 
posztás Aranka, polg. isk. tanuló.

3. Tánc, a szlovák kisdedóvó jelenete.
4. „Édes anyán;", szavalat. E lőadja : 

Szikora Ilona, az elemi leányiskola ta
nulója.

5. Jelenet. A magyar kisdedóvó cso
portja.

6. „A bábok királya". Prucha J. jele
nete. Előadják a szlovák polgári iskola 
tanulói.

7. „Mama". Kiss Arnold költeménye, 
szavalja Tóth László, az eiemi fiúiskola 
növendéke.

8. „Élet és iskola". Szávay Gyula je 
lenete, a magyar polg. isk. tanulói.

9. Dialóg. Előadják a szlovák elemi 
iskola tanulói.

10. Hegedűszóló. Előadja Gabonás T i
bor, az eiemi fiúiskola V. osztályának 
tanulója.

11. Daljáték. Előadják az elemi leány
iskola tanulói.

Belépődíj tetszésszerinii. Belépőjegyek 
helyett művirágokat adnak a pénztárak. 
A tiszta jövedelem szegénysorsu gyér 
mekek felsegélyezésére iesz forditva.

Filmszínház. Folyó hó 2. és 3 án a 
„Senki földje vagy mindenki földje" c. 
kiváló alkotásu film  kerül színre. Öt 
különböző nemzetiségű harcos: angol, 
francia, német és néger kerülnek össze 
egy földalatti fedezékben. Felettük böm
bölnek az ágyuk, pusztít a nagy világ
égés, de ők bár nyelvben —  fájdalom 
—  különbözők, de egymással legszebb 
egyetértésben várják a megváltó békét. 
Nagy pacifista irányzata miatt a nép
szövetség is kitüntetésben részesítette e 
filmet, meíy a testvériség apetheozisát 
akarja jelképezni.

„E L É G  A N T “
finom férfidivatüzlet Rimaszombat 

Gömöri-utca.
Nyakkendők. Harisnyák. Gallérok. Ingek. 
Alsónadrágok, méret szerint is, gyárilag 
készülnek. Nagy választék finom minő 

ségekben.

Kémkedés címen letartóztatott bor
bélymester. A csendőrség sorozatos| 
kihallgatások és házkutatások után le
tartóztatta és a rimaszombati kerületi 
bíróság fogházába száliitotta be Vanyo 
János borzovai borbélymestert, aki ellen 
az a gyanú merült föl, hogy a magyar 
hírszerző irodával összeköttetésben ál
lott és oda rendszeresen katonai ter
mészetű híreket szállított. Vele együtt 
letartóztattak még egy pelsőci fíatalko- j 
rut is. akit Vanyo áilitóiag köldöncként 
használt állameilenes munkájánál. A 
vizsgálat folyik.

Póruljórt dinamitos orvhalász. Pá- ]
les István rimakokovai gazda vasárnap 
délután a Rimőcza vizében halászott! 
dinamittal és pedig olyan szerencsétle
nül, hogy a töltény kezében fe lrobbant1 
és jobbkezének négy ujját szétroncsolía j 
s amellett arcán is megsérült. A pórul
járt dinamitos orvhalászt súlyos sérü
léseivel a rimaszombati közkórházba 
szállították, ahol ujja it amputálták.

Tettenért szövetkezeti betörő. M últ 
vasárnap este a ratkói fogyasztási szö
vetkezet üzlethelyiségében tettenéríék 
Csajkó Pál raíkószuhai kovácssegédet, 
amint villanyzseblámpa fénye mellett 
fosztogatta a pénztárt. A fogyasztási 
szövetkezet vezetője az üzlet melletti 
vendéglőhelyiségben volt elfoglalva a 
vendégek kiszolgálásával és munka 
közben észrevette, hogy a szomszédos 
üzlethelyiségben, amelyet vasárnap zár
va tartanak, vaiaki motoszkál. Muraközi 
Tivadar gyógyszerésszel együtt az üz
letvezető erre behatóit a boltba, ahol a 
pult mögött találták a kovácssegédet. 
Lefogták és áiadták az előhívott csend 
őröknek, akiknek vallatására Csajko 
beismerte, hogy áikulcsok segítségével 
már háromszor tett látogatást a szövet 
kezet üzletében és mindegyik alkalom
mal különféle háztartási és élelm icik
keket lopott, valamint készpénzt. A

iéprekerült betörőt beszállították a nagy- 
rőczei járásbíróság fogházába.

A pozsonyi YMCA magánkereske- 
delmi iskolája. A pozsonyi YMCA ma
gánkereskedelmi iskolájának 1. és II. 
osztályába, valamint az egyéves keresk. 
tanfolyamába a beiratások junius 15-től 
kezdődnek. A nagy érdeklődésre való 
tekintettel, már most fogadunk el elő
jegyzéseket a beiratásra. Az iskolába 
felvehető minden 14 életévet betöltött 
és legalább három polgári vagy közép
iskolai végzettséggel rendelkező tanuló 
vagy tanulónő. A végzett növendékek 
jogérvényes bizonyitványt nyernek. A 
tanulóknak joguk van a kedvezményes 
vasúti igazolványra is. A vidéki tanulók 
az YMCA épületében olcsó ellátást 
kaphatnak. —  Prospektust díjmentesen 
küld az iskola igazgatósága. YMCA Bra- 
tislava, Valy.

Betörők jártak a Szijjártó-uccai 
Neumann üzletben. Keddre virradó 
éjjel ismeretlen tettesek feltörték a 
Szijjártó-uccai Neumann-féle füszerüzlet 
ajtóját és az üzlethelyiségből közel 
600 korona értékű különféle élelmi
cikket loptak el. A betörést csak reggel 
üzletnyitáskor vették észre. A rendőr
ség azonnal kiszállt a helyszínre és 
annyit sikerült megállapítani, hogy a 
tettesek, akik a helyi viszonyokkal fel
tétlenül ismerősök voltak, a kert felől 
közelítették meg az Einhorn-házat és a 
betörés sikeres befejeztével ugyancsak 
arra menekültek el. A nyomozás folyik.

Uj törvény készül az építési moz
galom felélénkitésére. Egy lapjelentés 
szerint a népjóléti minisztérium uj tör 
vényjavaslatot dolgoz ki, amely az uj 
építkezés állami támogatásáról szóló 
eddigi törvényt fogja kiegészíteni. —  A 
javaslat elsősorban rendezné a nagyobb 
városokban a szabad területek rendsze
res beépítésének kérdését. A javaslat 
érteimében az állam az építési költség 
3— 4 százaléka erejéig támogatja a vá
rosok kislakásepitését, ha a kislakások 
területe a konyha beszámításával a 40 
négyzetmétert meg nem haladja és a 
város kötelezi magát, hogy az építési 
költségnek legalább egy százaléka ere
jéig hozzájárul a házbérek olcsóbbá 
tételéhez. A házak építéséhez felvett 
kölcsönöket az állam az építési költség 
50 százaléka erejéig garantálhatja és 
ilyen kölcsöngaranciát a jövőben ötven 
m illió  összegig fognak nyújtani. A tö r
vényjavaslat továbbá olyan intézkedést 
is tartalmazni fog, hogy a még iakóvé- 
deiem alatt álló házak tulajdonosait a 
házbéradó leírásával lehessen támogatni, 
de crak olyan házaknál, amelyekben 
ebben az évben hajtják végre a javítási 
munkálatokat. A házak javítási munkála
taira állami garanciát is fognak nyújtani 
és erre a célra a törvényjavaslat 40 m illió 
koronányi hitelgaranciát irányoz elő egy 
évre. Ezekkel az intézkedésekkel a kor
mány az építkezési mozgalom feléiénki- 
tését kívánja elérni.

Letartóztatták a titokzatos körül
mények között eltűnt jolsvai asszony 
férjét, jelentettük annak idején, hogy 
Bomba János jolsvai munkás 40 éves 
felesége április 21-én rejtélyes körül 
menyek közt eltűnt. —  A szerencsétlen 
asszony sokat szenvedett brutális férjé
től, aki üíötte-verte feleségét és kü lö
nösen a legujóbbi napokban olyan sú
lyosan bántalmazta, hogy Bombáné már 
a csendőrség védelmét is kénytelen volt 
igénybe venni. A házastársakat a csend
őrség intézkedésére április 17-én meg
idézték a rőcei járásbíróságra és május 
1-én kellett volna a biró előtt megje- 
lenniök, erre azonban már sor nem ke
rült, mert közben az asszony hirtelen 
eltűnt. Iskolába menő 9 éves fia reggel 
még annak rendje-módja szerint búcsú
zott el anyjától, délben hazajövet azon
ban már nem találta odahaza édes 
anyját és kérdezősködéseire az apa azt 
a felvilágosítást adta, hegy Bombáné 
valahova elment. Miután napok múlva 
sem került elő, a csendőrség kutatni 
kezdett utána és a rokonokat, ismerősö
ket sorba kihallgatták, azonban minden 
eredmény nélkül, az asszonyt a közben 
elrendelt rádiókörözés dacára sem tud
ták megtalálni. Miután a megejtett nyo
mozás adataiból arra lehet következtet
ni, hogy az asszonyt saját férje tette el 
láb alól, a csendőrség őrizetbe vette 
Bomba Jánost és annak lakótársát Bova 
Péter munkást, akinek ugyancsak sze
repe lehetett a bűntényben.

Temetőnk öntözése, rendezése.
Temetőnk rendezése pár esztendővel 

ezelőtt kezdődött, amikor hatóságunk 
tudatára ébredt annak, hogy a halottak 
iránti kegyelet egyik fokmérője a város 
műveltségi állapotának.

A régi időben bizony, sajnos, átjáró
hely volt a rimaszombati temető, ahol 
a falvak és a város minden csavargója 
ott já rt át, ahol neki jó l esett és utak 
nem létében sokszor feneketlen sarak 
kátyúit kellett kerülgetni. Tele volt a 
temető bozóttal s az övig és nyakig érő 
dzsungelek jó búvóhelyei voltak minden 
kétes ekzisztenciának s azok ott űzték 
kisded játékukat, sokszor naphosszat.

A dzsungeleket végre kiirto tták és a 
nagy füvet, dudvát évenkint párszor Ie- 
kaszálták. Utakat építettek a temetőn 
át hosszában, keresztben ; szemétlerakó 
helyeket is létesítettek több helyen. 
Szóval, már a temető rendezettebb, tisz
tább helynek látszik. Most már nem 
tartanak ott flóbertpuskás vadászatokat 
énekes madarakra, mint évekkel ezelőtt.

De még mindig nagy hiánya volt a 
temetőnek a vízellátás hiánya, ha a Po- 
korágy felől lecsörgedező patak a nyári 
szárazságban nem adott vizet, amint az 
idén is nem a d o tt: akkor csak úgy le
hetett a sirok virágait öntözni, ha más
honnan, távolról vagy hazulról, a város
ból hoztak vizet. Ezt sokszor láthattuk 
nemrég is az áprilisi száraz forróság
ban, amikor a kegyeletes nép estefelé 
kannával, kanosokkal hordozta a teme
tőbe a vizet nagy fáradsággal, hogy v i
rágai el ne száradjanak.

Sok kínlódással ment a kegyelet le
rovása évek hosszú során keresztül. A 
múlt évben már a város akart segiíeni 
a bajon. Próbafúrásokat végeztetett a 
temetői jövedelem költségére. De a pró
bafúrásokat azokon a helyeken végez
ték, amelyek központi fekvésüek ugyan, 
de ott tapasztalat szerint nagy mély
ségben található a viz. Így a temető 
jövedelme kim erült a drága próbafúrá
sokkal.

Az idén már voltak olyanok, akik azt 
hirdették, hogy a város nem fog, nem 
akar, nem b ir kutat á llítta tni a teme
tőbe, tehát csináltasson a közönség. Ez 
nem okos és megfontolt dolog, mert a 
mit a közönség á ílií, annak nincs gaz
dája, az úgy Gpusztul, semmire megy, 
mint az a kút, amelyet 30 évvel ezelőtt 
ástak központi helyen.

A városnak van jövedelme a sírhe
lyek eladásából, tehát van miből kutat 
ásatnia, temetőt rendeznie. És ha a vá
ros ásat kutat, akkor a város azt gon
doztatni is fogja, hogy tönkre ne men
jen a kút.

A város a közelmúltban már el is 
határozta, hogy a temetőben kutat á llít
tat, sőt tervbe vették, hogy a patak 
partján öntöző medencéket létesítenek.

Mindezt a város birájának a kijelen
téséből tudjuk. 0  mondotta, hogy a ta
nács már rendelkezett az iránt, hogy a 
temetőben kút készüljön és további ter
vek is vannak.

Látjuk ebből, hogy városunk komo
lyan figyelembe vette a temetői vízel
látást és igy az sokkal jobb megoldás 
ra keiül, mint holmi bizonytalan és a 
mai időkben igen terhes közadakozás 
utján.

A városnál a legjobb kezekben lesz 
a vízellátás. Amit a város épitlet, arra 
tovább is gondja lesz és a jövőben is 
jó l meg lesz oldva ez a dolog. Utó
végre is a város a gazda, övé a temető. 
A város érzi, hogy kötelességei vannak 
a temető vízellátása és rendbentartása 
körül. Erre a városnak maga a temető 
adja a jövedelm et: a sírhelyek árát a 
város szabja meg és szedi be.

Megindult hát az a folyamat, amely
től temetőnk virágainak fejlődését s a 
sirok kegyeletes díszítését egész eszten
dőben remélhetjük. De joggal várhatjuk 
és remélhetjük, hogy ezen az utón ha
ladunk tovább is. Lesz a temetőnek 
ezentúl gazdája, lesz gondos őrizete és 
lesznek olyanok, akik a város nevében 
és helybenhagyásával intézni, gondozni 
fogják a temető, a közkegyelet ügyeit.

Így azután városunk is azoknak sorá
ba lép, ahol a halottak iránti kegyelet 
s a temető rendezett állapota mutatja, 
hogy városunkban is megvan a szép és 
jó érzék és semmi sem hiányzik már a 
müveit városok sorába lépéstől.

1934. junius hó 3

A temetői kút ügye legújabban már 
a megvalósulás utján van. A lefolyt 
héten, május 29-én megkezdték a kút 
ásását, mégpedig azon a helyen, a hol 
a vasútra szállított fatörzseket feldol
gozzák. Ennél az összeszögelésnél a 
temető szögletén az első napon már 
körülbelül hat méter mélységre halad
tak az ásással. Úgy értesültünk, hogy 
a temető közepetáján medencéket ké
szítenek és azokba naponként villamos 
erő fogja a kút vizét felnyomni és igy 
célszerűen osztják el a vizet a felsőbb 
medencékbe. Miután a csaknem szom
szédos vasúti őrház kútja állandóan jó 
vizet szolgáltat, megvan a remény arra, 
hogy a temető kútja is állandóan meg
felel majd a szükségleteknek s igy végre 
nem marad a temető viz nélkül a nyári 
szárazságok idején. Zsolt.

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

RME-PSC 8:1  (4:0).
Bajnoki mérkőzés, lejátszva nálunk. 

Biró : Lakatos. —  A RME tartalékokkal 
is könnyen verte a pelsőci csapatot, 
mely egy pillanatig sem bizonyult komoly 
ellenfélnek. —  A gólokon Trojka 3, L5- 
kös 3 és Járossy 2 osztoztak.

RME Xí.—Vasas (Fülek) 2:1 (1:0).
Másodosztály bajnoki, RME XI. győze
lemmel.

TMSC—RPS XI. 7:1 (4 1).
Tamásfala biztosan verte a gyengén 

szereplő RPS második csapatát.
RPS—Kassai SC 4:1 (2:0) Az Ur

napján lefolyt mérkőzésen a tréneri 
kezek alatt feljavuiásban levő RPS 
könnyen, úgyszólván játszva verte a 
gyenge sportot produkált KSC ot. Bíró 
Diamaní, jó.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
R é b e ly  K á r o ly  laptuiajdonos.

3 r  Hölgyek figyelmébe!
Tisztelettel értesítem a n. é. höígy- 

közöriséget, hogy női ruhák valamint 
fehérnem űéit va rrásá t jutányos árak 
mellett vállalok. Szives pártfogást kér: 
özv. Czakóné, Rimapart- u'ca 285. szám. 
U g ya n itt egy bú to ro zo tt szoba kiadó.

Két üveoes üzleti szekrény
szabad kézből eladó.

Értekezni lehet S z ijjá rto -u íca  87. sz a
B B n m n iM M fn r

F ü rd ő -d re s se k , sap-I 
kák, czipők, 

Strand-kenőcsök, 
labdák, táskák

olcsó áron beszerezhetők a

BOKOR-űrogeriábm
Kiadó üzlethelyiség.
Rimaszombatban a S íe fan ik-u  19 sz. 
alatt (a Gránát féle hazban) levő sarok 

üzlethelyiség bérbe kiadó. 
Értekezni lehet ugyanott Bódy István

füszerkeresk edésében.

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

„Central garage
Tornaiján ( R o z s n y é i - u t  2 1 2 - 2 Í 3 )

A generál-javilást, hengerfurást, világítás za
varok stb. javítását kizárólag ott végeztesse.
100%-os m e g e lé g e d é s  garantálva

R im a s z o m b a t ,  1 9 3 4 . N y o m a to t t  Rábeljr K ároly  k ö n y v n y o m d á j á b a n .  ( M a s a r y k - t é r  9 . s z á m .)


