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Iskolásoknak!!
Aktatáskák
Hátizsákok.

Toilette-czikkek.
Reklám-árban

GLASER-nál.
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MASARYK-TÉR 9.
Lapzárás csütörtökön ests. — Kéziratok vissza asm adatnak.

FŐSZERKESZTŐ

M Á R K U S  L Á S Z L Ó
ELŐFIZETÉSI DIJAK: Egy évre 48 K, félévre 24 K, 
negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára í korona.

A hlrlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati felad* hellyel 57,433—III—2i. szám alatt engedélyezte.

Okos gondolat, követendő példa.
(m ) A világra szakadt szociális 

bajok között első helyen áll a 
munkanélküliség. A különböző ál
lamokban több milliónyi azoknak 
száma, akik önhibájukon kívül ke
resetnélkülivé s ezzel kenyérteienné 
váltak.

Ennek a súlyos bajnak a meg
szüntetését vagy legalább is csök
kentését célzó különböző kísérletek 
alig váltak be.

E héten egy lapközlemény került 
a kezembe. Ez az újságcikk a kő-1 
vetkezőket mondja:

A munkanélküliség ellen az egész 
világ hadjáratot folytat és orszá
gonként különböző módszerekkel 
próbálkoznak, hogy a tétlen keze
ket ismét beállítsák a produktiv 
életbe. Magyarországon most azt 
találták ki, hogy aki munkaalkal
mat nyújt, adókedvezményekben, 
sőt adóelengedésben részesül. Nem 
szorul bővebb magyarázatra, hogy 
ez a pangó gazdasági körforgás
ban mit jelent. A hatása máris je
lentkezik, az elhanyagolt külsejű 
és rég renoválásra szorult házakat 
javítják, a régimód üzletberendezé
seket ujjal eset élik föl, aki csak 
teheti, igyekszik kihasználni a jó 
alkalmat, amikor a szükséges be
ruházásokat azzal a kedvezmény
nyel eszközölheti, hogy elengedik 
az adóját. Ott már nem mondják, 
hogy nem tudom megjavittatni a 
házam, mert sok az adó. De a 
megelevenülö, vért és meleget kapó 
holt kezek, a munkanélküliek kezei, 
amelyek mind nagyobb számban 
jutnak munkához, még nagyobb 
nyereséggel dicsérik ezt a rend
szert. A munkás dolgozik, ismét 
normálisan fogyaszt, vásárol, szó
rakozik, a körforgás egyre eleve
nebbé válik. Persze az egész még 
csak kezdő stádiumban van és ha 
ki is terjeszkedik nagyobb arányok
ban, teljes megoldást ez sem hoz
hat. A gondolat azonban jó és 
érdemes feljegyezni az okosabb 
kezdeményezések közé. Ezt a példát 
követni kell.

Úgy van: követni kell! Mert 
okos és üdvös ez a gondolat.

Tessék csak az illetékeseknek 
gondolkozni ezen s a gondolatot 
tetté is érlelni, a máshol már be
vezetett rendszert nálunk is életbe 
léptetni. Jó példa, okos példa s 
nem oktalanság lenne-e azt nem 
követni?!

De a szociális bajok csökkentése 
másirányu gondoskodást is szük
ségessé tesz. Még pedig jó előre.

Lassan-lassan a tél is leteriti 
majd ugyanis fehér lepedőjét.

A puha paplan alá kerülő föld
del takaró alá ju t  nemcsak a ma

darak elesége, de az emberek na
gyobb munkalehetősége, munka-j 
alkalma is s ezzel az Ínség megint 
csak növekszik. Leküzdésére, vagy 
legalább is türhetővé tételére ismét 
emberbaráti mozgalmakat kell in
dítani, jóléti szerveket és intézmé
nyeket kell teremteni.

A bajok csökkentésére, az embe
riség között fellépett szociális be
tegség meggyógyúására, lehető or
voslására sok a teendő. De szép 
és nemes munka ez.

Meg kell mozdulniok a hatóságok
nak s általában a nagy leszegé- 
nycdés mellett is segedelmet még 
nyújtható lakosságnak. Lehetőleg 
munkaalkalmakat kell elsősorban 
teremteni és nyújtani. Inségakciót 
kell inditani. Az önhibájukon kivül 
kenyértelenek, Ínségesek számára 
nagyobb hozzájárulással s az egész 
tél tartamára idejében és nem pe
dig majd a bekövetkezendő tél 
közepén fel kell állítani a nép
konyhát, ahol az igazán rászorul
tak legalább ebédet kapnak majd. 
A teljesen szegény s főleg pedig 
a magukkal is tehetetlen aggokat 
tüzelőanyag-segélyben kell része
síteni !

Még a faleveleket sárgitó, hul
lató ősz elején vagyunk bár, erre 
a fontos szociális munkára is gon- 
dolniok kell mindazoknak, akiknek 
ez hivatalból is kötelességük és 
meg kell tenniök máris az előké
születeket. Nem akkor kell csak a 
cselekvés terére lépni, mikor a tél 
már minden borzalmával a nyaká
ba szakadt a nélkülözőknek, ha
nem jóelőre gondoskodni kell a 
rendszeres segélyezési akció aka
dálytalan, zökkenéstelen lebonyolí
tásáról.

Jóelőre, mondom, mert az ada
kozási szándék is eredményeseb
ben nyilvánul meg akkor, amikor 
ha nem is lelt, de teljesen nem is 
üres zsebü és kamráju jószivü ada
kozónak magának is még jobban 
telik adakozásra, mint a zord, han 
gulatlan tél ridegségében.

Tegyék mindezt lelkiismeretkér- 
déssé azok, akiknek, mint eddig, 
úgy most is köteles gondossággal 
kell eljárniok a nagy s nehéz prob
léma megoldásában.

Sok-sok szereteteí, 
tanár úr, kérem!

Lassan elmúlt augusztus és már ki
nyíltak az iskolák kapui. Most indulnak 
örömmel, unottan vagy éppen, hogy 
csak muszájból az Alma Materekbe a 
diákok.

Tanár úr, kérem, én azt hiszem, hogy 
| ön bizonyára örömmel látja, mint se

reglenek reggelenkint az iskolába, a 
kisebbségi élet reménységei, hogy pa
dokba ülve és az önök szavaira figyel
ve készülődjenek a mai siralmas élet 
ama keserves harcaira, amelyekből bár 
tiszta fogalmaik nincsenek is, de rossz 
sejtelmeik bizonyára vannak.

Mert ezek a mai gyerekek már na
gyon különböznek a régi diákoktól. A 
régi idők diákjai nyugodt, harmonikus 
„idegmentes" családi élet meleg légkö
réből indultak el az iskolába. Ma vi
szont a családok legnagyobb része oly 
gondokkal küzd, amelyet csak egy 
emberöltővel ezelőtt is, nem igen is
mertek. A gyermek ma otthon ritkán 
látja a szülőknek arcán a boldog élet 
derűjét, de annál gyakrabban a sors
csapásoktól sújtott szülők homlokán a 
gondok sötét, mély barázdáit. Minden
kinek kijut ma az élet kellemetlensé
geiből, még azt a kevés embert is, 
akinek anyagi bajai nincsenek, mily 
gyakran juttatják kellemetlen helyzetbe 
társadalmi életünk máskor nem tapasz
talt abnormitásai.

A mai, zűrzavaros, ideges korban 
mindnyájunk idegei meg vannak tépáz
va. Ez már a gyermekekre is rossz ha
tással van, éppen úgy, mint a rossz 
példa és a nyomor. Az a szegény gyer
mek, mikor hazamegy az iskolából, csak 
az ördög idegbomlasztó légtornáját látja, 
mert apjának nincs munkája s ebédre 
sincs csak talán száraz kenyér, ruhájuk 
rongyos, cipőjük lyukas. Ezek a dolgok 
mély hatással vannak a fiatal, minden 
benyomásra reagáló és mondhatnám, 
tapasztalatlan diák-lelkekre, akik ha lát
ják a sok nehézséget, küzdést, érdem
telen szenvedést, bizony felkiálthatnak 
jogosan, riadt ijedelemmel: „Hát ezt az 
életet kell nekem szeretni?"

A tengeren, robbanó anyagot szállító 
hajóról már messziről kell integetni fe
kete zászlóval a többi hajóknak : „Ke
rüljetek el bennünket!“

Tanár urak ! legyen az önök kezében 
is ilyen zászló, hogy az élet erkölcsi 
zátonyaira kitűzhessék, hogy odaáilva 
integessenek vele a fiuknak és leányok
nak : „Erre ne menjetek !“ Akadályozzák 
meg minden józan eszközzel, hogy a 
diákokat erkölcsi fertőbe sodorhassa a 
lejtőn rohanó bünlavina rohama.

Ma egyre több szeretettel kell fog
lalkozni a diáklélekkel! Tanár urak, ma 
az önök aggódó szeretefe a gyermek 
iránt sokkal fontosabb és sokkal érté
kesebb, mint valaha volt és hány eset
ben pótolja azt a szeretetet, melynek 
megnyilalkozásai egy gondokkal és ba
jokkal küzködő mai családnak szomorú 
légköréből száműzve vannak.

Tanár űr, kérjük önt, hogy szereteté- 
nek melegségéből e boldogtalan kor 
gyermekeinek juttasson minél többet, 
mert ezt nemcsak a gyermekeknek adja, 
hanem a társadalomnak és a nemzet
nek i s ! , (d. e.)

Az idegenek problémája.
A csehszlovák belügyminisztéri

umban egy uj törvényjavaslaton 
dolgoznak, amely az idegenekről 
szól. Ez a gyanús jelző illeti ugyanis 
nálunk azokat a szerencsétlen egyé
neket, akiknek az állampolgársági 
ügye rendezetlen, v a g y  rendezés 
a la t t  á ll , d e  m é g  n in c s e n  b e f e je z v e

és azért a statisztikában mint „ide
genek" szerepelnek a hivatalok 
nyilvántartásában is, ami rájuk 
nézve még kellemetlenebb követ
kezményekkel jár.

Ennek a problémának a széles 
jelentőségét a szlovenszkói magyar 
kisebbség szempontjából mi sem 
illusztrálja erőteljesebben, mint az 
a tény, hogy a legutóbbi népszám
lálás statisztikai adatai Szlovensz- 
kóban mintegy kilencvenezer főnyi 
ilyen idegenről számolnak be. Ta
lán mondani sem szükséges, hogy 
ez a hatalmas szám, amit az „ide
genek" kilenczvenezres létszáma 
jelent a népszámlálás statisztikájá
ban, a magyarság rovatában érez
tette ennek a kisebbségnek a hiva
talos csökkenését, mert hiszen ezek 
az állampolgárságnélküli „idege
nek" legfőképen a magyar kisebb
ség soraiból kerülnek ki és vise
lik mind ama hátrányokat, melyek 
a rendezetlen állampolgárság vele
járói. .

Sajnos, az állampolgárság tekin
tetében gyakran érik kellemetlen 
meglepetések a szlovenszkói ma
gyar embereket. A legnagyobb jó
hiszeműséggel teljesítette valaki a 
csehszlovák állampolgársággal járó 
kötelezettségeket és egy napon az
után mégis megkaphatja és meg is 
kapták sokan a hivatalos felszólí
tást, hogy igazolják köíelességtel- 
jesitésük alapját: a csehszlovák 
állampolgárságot. Bizony csodál
koztak már Rimaszombat képvise
lőtestületének közgyűlésén is, ami
kor olyan ember csszl. állampol
gárságát vonták kétségbe s keres
ték, akit a csehszlovák hadsereg 
javára besoroztak s ott katonai 
szolgálatot is teljesített. Hát bizony 
tagadhatatlan, hogy ez nagyon fo
nák helyzet! És ezzel kapcsolat
ban felmerülhet az a kérdés is, 
hogy vájjon, ha az ilyen kiszolgált 
katona állampolgárságát nem isme
rik el, milyen kárpótlásban része
sítik a katonai szolgálatban eltöl
tött időért. De folytatni is lehetne 
a kérdéseket, péld. olyan irányban, 
hogy vájjon milyen felelősséggel 
tartoznának azon esetben, hogyha 
— feltéve — az ilyen „idegen" 
egy esetleges háború esetén a had
sereg kötelékében kötelessége tel
jesítése közben elesne ?

Az idegenekről szóló törvény 
megalkotása valóban közszükség
letet fog kielégíteni, aminek hiá
nyát rég éreztük, az idegenek jog
állása tagadhatatlanul rendezésre 
szorul, ez nyilvánvaló. De ennek a 
rendezésnek olyan irányúnak kell 
lenni, hogy a  magyar kisebbség 
szempontjából kielégítő legyen s 
ennek a  kilencvenezer bizonytalan 
jogviszonyú egyénnek jogállását 
k ö z m e g e lé g e d é s r e  ig a z s á g o s a n  é s
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humánusan oldja meg. Kielégítő 
pedig csak akkor lehet, hogyha az 
idegen fogalma pontosan meghatá- 
roztatik, mert emberi és humani
tárius szempontból nem lehet egy 
kalap alá, egy jogi helyzet kereté
be vonni az évtizedek óta Szlo- 
venszkóban éiő „idegent" a ma 
vagy tegnap útlevéllel ide érkező 
valóságos idegennel; e két „ide
gen" kategóriának a jogi helyzete 
nem lehet egyenlő ebben a köz
társaságban, az csak természetes.

Fokozoit érdeklődéssel várjuk 
tehát az idegenekről készülő tör
vényjavaslat megjelenését, vájjon 
milyen meglepetéseket tartogat az 
a kilencvenezernyi rendezetlen ál
lampolgárságú s a magyar kisebb
séghez tartozó egyének számára, 
akik hosszú itttartózkodásukkal 
automatikusan elvesztették régi ál
lampolgárságukat, a csehszlovák 
köztársaságban nem bírnak állam- 
polgársággal, igy jogi helyzetük 
olyan labilis, mint az ég és föld 
között lebegő Mohamed koporsója, 
mert akkor utasíthatják őket ki a 
köztársaság területéről, amikor 
akarják.

Dr. Sándor János
ez. kanonok, rimaszombati plébános 
50 éves születési és 25 éves papi 

jubileuma.
1884 — 1909— 1934.

Ezt a három számot olvassuk a rima
szombati róm. kath. plébániai hivatal 
meghívóján. Három emlékezetes adatot 
közölnek velünk Rimaszombat katholi- 
kus plébánosa, Dr. Sándor János ez. ka
nonok életéből.

1884. Akkor született a Szepesség 
csendes völgyében: Stiilbachon. Onnan 
indult el gimnáziumi tanulmányaira 
Rozsnyóra. Egyházi főhatósága az érett
ségi sikeres befejezése után a bécsi 
Pázmány-intézetbe küldötte, hogy az 
ottani egyetemen a hiítudományokat el
végezze. Dolgozott, mint ahogyan dol
goznak a „Zipserek" és küzdve testi 
gyengeségével, mégis rendes időben 
eleget tett kötelességének, megszerezte 
a hittudomány doktorátusát.

1909. Akkor tért vissza Bécsből Rozs
nyóra, ahol pappá szentelték. Rövid 
ideig működött csak mint segédlelkész, 
bevonták a központba, Rozsnyóra, ahol 
a szeminárium tanára és tanulmányi 
felügyelője volt 1918-ig. Ekkor mint plé
bános Dobsinára, majd Széman Endre 
prelátus halála után 1930-ban Rimaszom
batba került.

1934. Most itteni működésének ötö
dik évében szerény keretek között ün
nepli születésének 50 ik és pappá szen
telésének 25 ik évfordulóját. Nem kiván 
ünneplést, nem vár magasztalást, szó
noklatokat, csendben, paptársainak kí
séretében indul el szeptember 12-én a 
plébánia épületéből a templom oltárá
hoz, hogy ott hálaadó szentmiséjét be
mutassa az Urnák. — Elment előbb 
azokra a helyekre, melyekhez évforduló 
számai vezetik. Elment előbb szülő
földjére, a fenyödús Szepességre, hogy 
abban a templomban, melyben megke
resztelték és amelyben először áldozott 
az Urnák, a második negyedszázadot 
megkezdje. Elment Dobsinára is, hogy 
régi működési helyén hálát adjon Isten
nek azért a nagy kegyelemért, hogy 
ennek a helynek ózondus levegőjében 
testi gyengeségében megerősítette.

A rimaszombati iskolák gyermekei 
már május havában ünnepelték, amikor 
a Katholikus Olvasókör helyiségében 
kétnyelvű szinielőadások keretében üd
vözölték. Korán volt ez még, de jókor 
volt, mert röviddel ezután szétoszoltak 
nyári szünetre és most készületlenek 
volnának. — Most ő ünnepel, lélekben, 
csendben s csak arra kéri híveit, hogy 
imáikkal kisérjék kettős évfordulója al
kalmával.

És mi ehhez a meleg, ezüst ünnepjé- 
hez csak egyet kívánunk : Ad multos 
annos !...

Ilyenkor ősz elején
még abban az illuzóban ringatjuk ma
gunkat, hogy nyár van s ez a meghi- 
degült idő csak átmeneti, rövid ideig 
tartó ... Még vászonruhába bújunk s 
elszánt nyaralók fehér cipővel hamisít
ják maguk körül az időjárást, de a Ka
kas felől már hidegebb szellők érkez
nek s a házak pincéi mellett megjelen
nek csendesen a szenes kocsik.

Menthetetlenül ősz lesz. Ősz lesz és 
beköszönt a hideg, még mielőtt nyár 
lett volna. Mert furcsa nyarunk volt: 
egy-két meleg napot nem tekintve, 
mintha nem nyarunk lelt volna, hanem 
áprilisunk s áprilisban élveztük a júli
ust. Minden megfordítva volt ebben az 
évben s ehhez képest a világtörténelem 
gyűrött lapjairól is mást olvastunk, mint 
amit szerettünk volna. Zavar, idegesség, 
kedvetlenség él a Természetben is, 
nem csoda tehát, ha az ember lelke is 
ehhez alkalmazkodik : mindennapjába
is beszéditette a zavart s a csalékony 
szellőket.

Még, mintha nyár volna... De a bús 
poéták már aranyszínű falevelekről, ízes 
szőlőgerezdekröl, rozsdabarna erdőkről 
s őszi kikericsekről beszélnek. A poéták 
megérzik a természet változását, mint a 
női divat.

A vadászok is érzik : útjukat mada
rak hullása és nyulak ficánkolása jelzi, 
már loholnak a kukuricásban a vadász

kutyák és megjelenik a lapok hírro
vatában a kilőtt-szemü hajtó.

Csináljunk mérleget a nyárról? A 
munkanélküliség nem enyhült. A mér
legben egy Dolfuss, egy Hindenburg, 
néhány nácivezér s osztrák lázadó mel
lett pár száz orosz és kínai van, a mi
niszterek szövik a hálókat s Sir Bazil 
Zaharoff újra fegyvert gyárt... A válság 
nyugodtan tart tovább s Amerikában 
újra lázadoznak. A nők karikát fűznek 
az orrukba s lábujjuk körmét ezüst
színűre festik. Elpihent a sokat emle
getett kulturélet is és elszánt poéták 
verseket adnak ki nálunk.

Nincs jó mérlege a nyárnak. Milyen 
hangulatban megyünk hát az ősz elé?

A rozsdabarna falevelekre csupa titok 
van írva... (—thyvi—)

A rimaszombati magyar tanoncziskola 
felügyelő bizottságától.

P ályázat.
4—934. sz. — A rimaszombati tanonc

iskolánál a lemondás folytán megürese
dett igazgatói és egy osztálytanítói ál
lásra ezennel pályázatot Írunk ki. — A 
mennyiben az igazgatói állás előlépte
tés folytán töltetnék be, úgy csak az 
osztálytanító lesz megválasztva. Ezen 
állásokra pályázhatnak elemi és polgári 
iskolai okleveles tanítók, akik bírják az 
állam hivatalos nyelvét is. — Előnyben 
részesülnek azok, akik elvégezték a ta
nonciskolái szaktanfolyamot. Az igazgató 
tiszteletdija és a tanórákért járó dijak 
a tanonciskola szervezeti szabályrende
letében vannak megállapítva.

A pályázati kérvények 1934. szeptem
ber hó 15-éig adhatók be a városházán 
a hivatalos órák alatt a városbirónál.

Rimaszombat, 1934. szeptember hó 5.
Dr. Eszenyi Gyula s. k.

a magyar tanonciskola f. ii. bizottságának 
elnöke.

H Í R E K
Ne csodálkozzatok,

ha bánattól borús, szomorú az arcunk 
akkor is, amikor mosolygunk ; ne csodál
kozzatok, ha lelkünk zokogása csendül 
meg kacagásunk csengő hangjában és 
sírássá ványad minden nevetésünk.

Ne csodálkozzatok, ha fodros, csipkés 
felhőruhába öltözködik az Ígéretek derűs 
ege; ne csodálkozzatok, ha nem szür- 
csöljük a gyönyörök habzó pezsgőjét és 
ürömmé keseredik a nektár az Élet kris
tály poharában.

Ne csodálkozzatok, ha szabad akara
tunk tettrekész izmait béklyó nyűgözi; 
ne csodálkozzatok, ha az emberek nem 
tudják szeretni magukat, annál kevésbbé 
másokat, akik őket szerelik és gyűlölet 
füzében égnek még mindig a szivek.

Ne csodálkozzatok, ha nem tudtok iga
zak és nagyok lenni az emberiességben ; 
ne csodálkozzatok,, ha telketek kertjében

illatos virág helyett mérges dudva terem 
és ökölbe szorul simogató tenyeretek.

Ne csodálkozzatok, ha nem öröm az 
öröm, bánatos a mosoly s arcotok köny- 
töl ázik; ne csodálkozzatok, ha a Gond 
nyikorgás taligája tán föl is borul gö
röngyös uiatokon s ha akkor is sirtok, 
mikor nem is akartok.

Ne csodálkozzatok!

Mindennemű 
vadászati czik- 
kek, elsőrendű 

töltények

KEBCSIK-nál.
Elkobozták lapunkat. Lapunk múlt 

heti számát „A nyomorúság hősei" cimü 
cikk egyetlen szava miatt elkobozták. 
Nem érdektelen, hogy ugyanezen cikk 
a maga teljes egészében az Ipolyságon 
megjelenő „A hét“-ben és a „Nyitra- 
megyei Szemlé'-ben elkobozatlanul je
lent meg.

Orvosi hir. Dr. Deutsch Miksa hely
beli fogorvos szabadságáról visszaérke
zett és rendeléseit újból folytatja Rózsa
utca 21. sz. alatt.

Uj tanerők az állami polgári isko
lánál. Az iskolaügyi referátus Zoltán 
Irén polgári iskolai tanítónőt a helybeli 
áll. iskola magyar tagozatához, Holecsek 
Jaroszláv tanítót pedig a szlovák tago
zathoz helyezte át.

Bírósági kinevezés. A köztársasági 
elnök a legfelsőbb bírósághoz beosztott 
bírósági tanácsosok közül dr. Moys Ist
vánt, aki régebben a rimaszombati tör
vényszéknél is működőit jegyzői minő
ségben, legfelső bírósági tanácsossá ne
vezte ki.

Tanítói búcsú. A perjései ev. egyház 
igazgató tanítója, Marton Gyula 41 évi 
működés után nyugalomba vonult. Az 
egyház a templomban tartott díszköz
gyűlés keretében vett búcsút szeretett 
tanitójától. Bándy György lelkész meg
hatott szavakkal tolmácsolta az egyház 
hálás köszönetét tanítója iránt és átadia 
az egyház ajándékát: egy órát, emlékül. 
Czirbesz József felügyelő szintén köszö
netét fejezte ki érdemes működéséért a 
távozónak. — A zsúfolásig megtöltött 
templom kicsinye és nagyja arcán le
folyó könyek voltak legékesebb bizony
ságai annak a szeretetnek és ragaszko
dásnak, mely egybekapcsolta a híveket 
és a tanítói családot 41 éven keresztül.

Halálozás. Özv. Fejes Jánosné szül. 
Perjéssy Zsuzsanna 54 éves korában f. 
hó 6-án városunkban,hosszas szenvedés 
után elhalálozott. A munkáséietü meg
boldogult holttestét f. hó 8-án délután 
temetik. A haláleset az elhunyt egyetlen 
fiát, Fejes János városi tisztviselőt és 
rokonságát döntötte gyászba.

Dinamit merénylet Csetneken. Cset- 
neken dinamittal dolgoztak a római kath. 
plébános ellen eddig ismeretlen tettesek. 
Éjjel a plébánia ablakában helyezték el

Lovagias ügy.
Már nem is emlékszem, hogy legutol

jára mikor is voltam tevékeny szereplő
je valami lovagias ügynek. Ne vessenek j 
meg azok érte, akik még foglalkoznak 
ilyesmivel, de őszintén szólva, azt hit
tem, hogy a lovagias ügyek már végleg 
kimentek a divatból. De ebből a gyer
mekes hitemből gyökeresen kigyógyitott 
egy barátom, aki a minap izgatottan 
fogott el a kávéházban.

— Kérlekalásan, tennél nekem egy 
szívességet?

— Parancsolj, boldogan.
— Légy szives, provokáld nevemben 

dr. Kovácsot...
— Hát ilyesmi még van? És pont 

doktor Kovácsot? Mit vétett neked dók 
tor Kovács?

— Megsértett, — felelte komoran a ba
rátom. — Azt fejtegettem, hogy a japán 
dömping a technokrácia diadala és ő 
azt mondta, hogy ez hülyeség. így mon
dotta: hülyeség! Érted? Erre én kikér
tem magamnak ezt a hangot... Elvégre... 
Légy szives és provokáld a nevemben 
doktor Kovácsot.

Már majdnem kicsúszott a számon, 
hogy ez hülyeség, de idejekorán lenyel
tem és igy szóltam :

— Ugyan, a mai világban...
A mai világban sem hagyom magam 

lehülyézni. Ragaszkodom lovagias eljá
ráshoz.

— Ragaszkodj, öregem, — feleltem, 
— de nekeni erre nincs időm.

— Nincs időd? Amikor komoly lova
gias ügyről van szó? Te tartalékos 
tiszt vagy... Te a császár kabátját vi
selted...

— Nézz ide, öregem. Először már ré
gen nincs császár, másodszor én már 
huzamosabb idő óta a saját kabátomat 
viselem... Hagyjál békében.

Félóra múlva beláttam, hogy itt kár
ba veszett minden ékesszólásom, ez csö
könyösen ragaszkodik ahhoz, hogy én 
legyek segédje.

— Jó, rendben van. Elvállalom. Ki a 
másik segéd?

— Nincs másik segéd. Nem akartalak 
valami ellenszenves emberrel összepá
rosítani. Keress magad mellé segédet, 
akit jónak látsz... Szervusz.

Könnyedén azt mondta : szervusz és 
otthagyott.

A lovagias ügy további eseményeit 
most már csak szigorúan számszerű 
adatokkal fogom ismertetni. Felhívtam 
Takács Zolit, hogy felkérjem, vállalja a 
segédséget. Telefon 1 korona. Takács 
Zoli nyaral. Felhívtam Kravátly Pétert. 
Nincs otthon. Telefon I korona. Elmen
tem Chicagó-kávéházba, mert Mucsay 
Tódor tartalékos izé, barátomnak nincs 
telefonja és tudom, hogy esténként eb
be a kávéházba jár. Kávéház 6 korona. 
Mucsay Tódort megtaláltam. Először 
azt mondotta: hülyeség. Azután én is 
hivatkoztam  a csá szá r  kabátjára és  a

satöbbire, erre kötélnek állt. Azonnal 
tintát, tollat hozattunk és megírtuk Ko
vács doktornak a kedves levélkét. Mi
után éjjel csak a íőpostán lehet aján
lott levelet föladni, autóba ültem és el
mentem a főpostára. Autó 10 korona. 
Ajánlott levél 3 korona.

Másnap délben telefonon jelentkezett 
Stux Antal.

Doktor Kovács megkapta az urak le
velét. Engem és barátomat...

És igy tovább. Kölcsönös udvariassá
gok után abban állapodtunk meg, hogy 
este nyolc órakor a Stromboli kávéház
ban találkozunk. Amiatt nem mehettem 
haza vacsorázni. Vacsora 15 korona. 
Kétórás tárgyalás után sem tudtunk zöl
dágra vergődni. Következő napra a klub
ba beszéltünk meg újabb találkozót. 
Bevetődtem a kártyaszobába és vesztet
tem 310 koronát. Szerencsére közben 
megérkeztek a segédtársaim, mert még 
több is elúszott volna. Ismét leültünk 
tárgyalni. Ideges lett a hangulat, egyik 
fél sem akart engedni. Feketekávét fe
kete kávé után, cigarettát cigaretta után. 
Fekete kávé és cigaretta 30 korona. Ka
pupénz 1 korona.

Másnap telefonon felhívtam segédtár- 
samat. Telefon 1 korona. Felhívtam az 
ellenfél segédeit. Telefon 2 korona. Ab
ban' állapodtunk meg, hogy délután öt
kor találkozunk. Közben valami halaszt
hatatlan dolgom akadt, végigtelefonál-' 
tam az összes segédeket, hogy a délu 
táni ta lá lkozás elmarad. E ste  pedig nincs

időm, mert színházba megyek. Telefon 
3 korona. Mucsay Tódor tartalékos izé 
kijelentette, hogy ő holnap reggel uta
zik Balatonzamárdira, tehát az ügyet 
ma be kell fejezni, mert máskülönben 
nézhetek másik segéd után. Nem, in
kább veszni hagyom a színházjegyet. 
Színházjegy 15 korona. Este nyolckor 
találkozunk a kioszkban. Autó 10, va
csora 15 korona. Vacsora után sikerült 
végre megtalálni azt a megnyugtató for
mát, aminek alapján felvehettük a jegy
zőkönyvet. Miután doktor Kovács saj
nálkozását fejezte ki azért, hogy bará
tunkat lehülyézte, barátunk kéri, hogy 
dr. Kovács az ennek nyomán támadt ki- 
fakadásait tekintse meg nem történtnek.

A békés elintézés örömére ittunk há
rom üveg pezsgőt. Az egyiket én fizet
tem. Pezsgő borravalóval 90 korona. 
Kapupénz 2 korona.

Az egész ügy 525 koronámba került. 
Ez elég olcsó. Nem ?

Másnap átadtam barátomnak a jegy
zőkönyvet. Pulykavörösen igy szólt:

— Mit? — kérdezte ordítva. — Saj
nálkozását fejezi ki? Arra kellett volna 
kényszeriteni, hogy bocsánatot kérjen... 
Szép kis elintézés, mondhatom. Az is 
őrült, aki rád biz egy ilyen komoly lo
vagias ügyet.

Azonnal felhívtam telefonon Mucsay 
Tódor tartalékos izét és megkértem, 
hogy nevemben kérjen lovagias elégté
telt barátomtól.
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a dinamit patront, a melynek robbanása 
álmukból verte föl a község lakóit. Meg
döbbenve rohantak az uccákra s ott tud
ták meg, hogy Kabia Lajos administrá- 
tor, h. plébános ellen történt a dinamit 
patronnal merénylet. Szerencsére ember
életben nem esett kár. De a lakásbe
rendezés és az épület jelentékeny kárt 
szenvedett. Az általános megdöbbenést 
keltő merénylet okozói után a csendőr
ség máris megkezdte a nyomozást. Azt 
hiszik, hogy a robbantást bosszúból kö
vették el és most ezen a nyomon ku
tatnak tovább.

Kirándulás a treszíyei menházhoz.
A Karpathenverein rimavölgyi osztályá
nak a csehszlovák turistaklub tiszolczi 
és rimaszombati csoportjával közösben 
létesitett tresztyei turista menházának 
berendezési munkálatai már folyamat
ban vannak s remélhetőleg az ősz fo
lyamán már rendeltetésének átadható 
lesz a gömöri turisztika jelentős fejlő
dését igazoló szép alkotás. Az uj men- 
ház megtekintése s a munkaiatok hiva
talos ellenőrzése céljából a három klub 
vasárnap, szeptember 9 én a hajnali ti- 
szolci vonattal közös kirándulást ren
dez a Tresztyére, amelyre a tagokat és 
vendégeiket szeretettel meghívja a ren
dezőség. Itt emiitjük meg, hogy a men- 
ház kályháit, takaréktüzhelyét, valamint 
zománcedény felszerelését Huliía Vilmos 
vezérigazgató intervenciójára rezsiáron 
utalta ki a fiileki zománcárugyár.

Hónapos vásár lesz szerdán, szept. 
12-én Rimaszombatban, amelyre min
denféle hasznos állat felhajtható.

Ellopták a vánkus alatt őrzött va
gyonkáját. Kellemetlen meglepetés érte 
a napokban idősebb Suja György dúsai 
gazdálkodót, amint templomból hazatért, 
hült helyét találta az ágyában őrzött 
4020 koronányi készpénzvagyonának. — 
Azonnal jelentést tett felfedezéséről a 
csendőrségen s a megindult nyomo
zás során a gyanú György nevű fiára 
hárult, aki történetesen akkor odahaza 
tartózkodott és jól tudott az eldugott 
pénzről. A gyanúba fogott fiú kereken 
tagadja a terhére rótt bűncselekmény 
elkövetését, ennek ellenére őrizetbe vet
ték és beszállították a rimaszombati 
kerületi bíróság fogházába.— Mint lap 
zártakor értesülünk, a károsult apa visz- 
szavonta a feljelentést és fiát igy sza
badlábra helyezték.

Elsőrendű házikoszt
kapható

a  volt „Gömöri" vendéglősnél
Rimaszombat, Rózsa-u. 6. sz.

Ugyanott penzió-rendszer szerint teljes 
ellátás (élelmezés, lakás, fűtés, világí
tás, kiszolgálás) havi 600 Ké-től kezdve

kapható.
Zsebtolvajt fogott egy rimaszom

bati újságíró. A legutóbbi hetivásár 
alkalmával érdekes kalandja akadt egy 
újságírónak. Séta közben észre vette, 
hogy egy cigány-suhanc az egyik vásárló 
asszony zsebéből pénztárcát emelt ki. 
Rögtön hoppon fogta és a 137 koronát 
iartalmazó tárcát visszajuttatta tulajdo
nosához, a zsebtolvajlásról pedig azon
nal értesítette a poszton á’ló rendőrőr
szemet. A zsebtolvajlást szerencsésen 
megúszó asszony közben eltűnt a piac
ról, úgy hogy a rendőr már nem tudta 
kilétét megállapítani, ellenben a cigány- 
suhancot Gercsik-Botos József személyé
ben előállították és megindították ellene 
az eljárást. A zsebtolvajlásra vetemedett 
cigány nemrégiben még mint festőmodeil 
kereste kenyerét.

Beszüntették az eljárást a klenóczi 
malomszerencsétlenség ügyében. Zu-
rik Sámuel klenóczi malmában, mint 
annak idején jelentettük, nemrégiben 
súlyos kimenetelű szerencsétlenség tör
tént. Martinka Mátyás 15 éves molnár- 
inas jobbkezét munkaközben elkapta az 
egyik henger s négy ujját tőből leszakí
totta s az ötödiket teljesen összeron
csolta. A szerencsétlenül járt inast dr.

Engler klenóczi orvos részesítette első 
segélyben, majd beszállitatta a rima- 
szombati kórházba, ahol az összeroncsolt 
ujjakat amputálták. A baleset ügyében a 
malomtulajdonos ellen eljárás indult, 
azonban megállapítást nyert, hogy a 
szerencsétlenséget a molnárinas saját 
vigyázatlanságával idézte elő, amennyi
ben előirás ellenére az üzemközben lé
vő hengerek közé nyúlt. Erre való tekin
tettel az eljárást véglegesen befejezték.

Tónctanitási hir. A cariókát, vala
mint a legújabb modern táncok variá
cióit szakszerűen tanítja a külföldi ta
nulmányújáról hazatért DobránszkyZű
rös tánciskolájában e hó 17-élől a Tátra 
nagytermében. — Beiratkozni már lehet 
Szíj jártó-utca 59. sz. alatt.

Elítélték a községi bírót inzultáló 
czakói cigányokat. Oravetz János ca
kói mezőőr a nyár folyamán több hely
beli cigányt tilos területen kószáláson 
csipet rajta, mire távozásra szólította 
őket. A cigányok nemhogy engedelmes
kedtek volna a mezőőrnek, hanem agyon- 
veréssel fenyegették meg, mire Oravetz 
az esetről jelentést tett a községi bíró
nak. Tokár Dezső helyettes biró fel is 
citáitatta a bepanaszoltakat a község
házára, azok azonban rá sem hederitet- 
tek az idézésre, ellenkezőleg, a vetésben 
elbújva, botokkal felfegyverezve lestek 
rá a hivatalos körútját végző mezőőrre, 
hogy viszonzásúl jól elverjék. Oravetz 
csak kiadós futással mentette meg bő
rét az üilegektöl, mire a helyettes biró 
a községi tanács több tagjával együtt 
kiszált a cigánynegyedbe, hogy szemé
lyesen csináljon rendet. Elsőnek Bari 
Gyulát rendelte maga elé, mint aki a 
leghangosabban viselkedett a mezőőrrel 
szemben s erélyesen felelősségre vonta. 
Bari durván elutasította a bírót s fellé
pésére a cigányputrik többi lakói is vér
szemet kaptak s villákkal, lapátokkal, 
dorongokkal felfegyverkezve támadtak 
rá Tokárra, akit egy harcias cigányasz- 
szony a nagy tumultusban egy vasfa
zékkal oly erővel ütött fejen, hogy a 
biró véresen terült el a csatatéren, a 
többiek pedig még tovább ütlegelték. 
A súlyosan bántalmazott bírót a nagy- 
nehezen lokalizált csetepaté után azon
nal be kellett szállítani a kórházba, ahol 
fejsérülései komplikálódtak s heteken 
át gyógykezelés alatt kellett maradnia. A 
harcias cigányok, névszerint Bari Gyula, 
Bari Kálmán és Dávid Antal ellen ható
sági közeg elleni erőszak és súlyos tes
ti sértés címén eljárás indult s mind
hármuk fölött most Ítélkezett a kerületi 
bíróság. A tettesek nem jelentek meg a 
főtárgyaláson, mire a bíróság karhata
lommal hozatta be őket s a kihallgatott 
tanuk vallomásával igazoltnak vette a 
bűncselekmény elkövetését s ezért 
mindhárom vádlottat nyolcz hónapi fog
házra és 400—400 korona pénzbüntetésre 
ítélte egyenként. Szenzációs részlete 
volt a fötárgyalásnak, hogy a kihallga
tott tanuk közül Bari Gézára és Bari 
Amáliára a többiek terhelő vallomást 
tettek, mint akik a tettiegességben szin
tén resztvettek. Az államügyész indít
ványára a főtárgyalás elnöke mindkét 
tanút azonnal letartóztatta s ellenök 
mint tettestársak ellen megindittatta az 
eljárást.

Filmszínház. Folyó hó 8. és 9 én 
Harry Piel filmje az „Álarcnélküli világ" 
címen kerül színre, melyben a női fő
szerepet Olga Tschechowá alakitja. — 
Harry Paimer összeköttetésben áll dr. 
Bernnel, ki egy távolbalátó készülék fel
fedezésén fáradozik a melyet véletlenül 
Harrynak sikerül lefényképezni. Most 
következik az értékesítés s a találmány 
birtoka iránti harc, mely igen fordula
tos helyzeteket teremt s melyben termé
szetesen szerelmi regény is játszik bi
zonyos szerepet. Mint minden Harry 
Piel-film, úgy ez is méltán rászolgál a 
nagy figyelemre.

Folyó hó 12-én „Megszólalt a Sfinx" 
cimü film kerül sorra, melyben a rég 
nem látott Adolf Menjou, valamint Lili 
Damita játszák a főszerepeket. Roberts,

egy indiai erődítmény parancsnoka sze
relmi viszonyban áll Alvával, kinek 
férje a körülményt zsarolásokra hasz
nálja fel, melyek rendkívül izgalmas 
jelenetek hátterét képezik s gyors egy
másutánban cserélnek helyet a változa 
tos események.

Folyó hó 13-án „A szőke Kriszti" c. 
énekes filmjáték kerül előadásra, mely 
Ganghoffer egyik regénye nyomán ké 
szült. Főszereplők : Theodor Loos, Karin 
Hardt. A film meséje egy hegedükészitő 
család hajlékából indul ki. Egy véletlen 
szőke Krisztit hozza a házukba, szen
vedélyes szerelmi tusakodások, ármány, 
gyűlölet s tiszta szerelem váltják fel 
egymást. Szép téli sportképek tarkítják 
az eseményeket.

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

Tettenért betörő, Az elmúlt napok
ban ismeretlen tettes betört Ádám Bri
gitta egyházasbásti lakos bezárt lakásá
ra és onnan nyolcz rend ruhát emelt el. 
A nyomban értesített csendőrök két na
pon át kutattak a tettes után és egy 
csempészgyanus asszonyra hárult gya- 
nujok, akit figyelni kezdtek. Az asszony, 
aki Márton Mária tornaleleszi illetőségű 
magyar állampolgárral azonos, eltűnt a 
nyomába szegődött csendőrök élői, akik 
csak nagynehezen hajtották föl ismét és 
szerencsére éppen akkor sikerült hop 
ponfogniok, amikor Jakab József egyház- 
básti lakos házának ablakán ruhával ás 
fehérneművel megrakodva kifelé má
szott. A csendőrök kezébe jutott betörő 
bevallotta, hogy rendszeresen szállított 
szeszesitalokat magyar területről és az 
áru eladást mindig egybekötötte kisebb- 
nagyobb betörések elkövetésével. Rima
szombatba szállítása közben hétszer szö
kött meg a csendőrök kezéből és a ri
maszombati vasúti állomásra érve hir
telen ájulást színlelt s felhasználva az 
öt kisérő csendőrnek orvosi segítségért 
való távozását, ügyesen kereket oldott 
és a közeli csatornába rejtőzött el, ahon
nan csak nehezen tudták kiemelni. Át
adták a kerületi bíróságnak.
Figyelem! Figyelem!

Szőrme vásár!
500 darab valódi bucharai perzsabőr kerül 
eladásra! — Olcsó árak! — Nagy választék 

mindennemű szőrmeáruban!
Átalakítások, javítások a legjobban készíttetnek.

Fővárosi elsőrendű szücsmunka. 
Szőrmebundák a legújabb divat sze

rint készíttetnek!
Meghívás esetén minden vasárnap és szer

dán szőrmeáruval házhoz jövünk.
SCHWARCZ és SCHMIDL

szűcsök, szőrmeárúháza Lucenec-Losoncz.
A vonatok megállása. A vasutügyi 

ministériumban tárgyalva lett azon le
hetőség, hogy a gyors és személyvona
tok az utas kívánságára megállhassanak 
az olyan állomásokon is, ahol a menet
rend szerint megállniok nem szabad. 
Az utas azért 100-200 Ke illetéket fizetne. 
Természetesen előbb ki kell vizsgálni, 
vájjon ezen uj bevezetés nem lenne-e 
kárára a rendes forgalomnak.

Véresreverte haragosát. Piszár 
György és Látka József kiétei lakosok 
már hónapok óta ellenséges viszonyban 
voltak egymással s az elkeseredett ha
ragosok a napokban Nyustyáról hazajö
vet véietlenségből összetalálkoztak a li- 
kéri erdőnél. Látka 15 éves fiának tár
saságában volt és Piszár előbb a fiúba 
kötött bele, s mikor az apa fiának vé
delmére kelt, Piszár egy karóval támadt 
rá és csúfosan helybenhagyta. A fiú, 
hogy apján segitsen, egy kővel hajította 
meg a tettlegeskedő Piszárt, akit baifüle 
mögött ért az ütés. A megdiihödött em
ber erre a fiatal gyermeket is súlyosan 
megverte s a segítségére siető apát is 
úgy agybafőbe verte, hogy az a nagy 
vérveszteségtől teljesen elalélt és elte
rült a földön. A rabiátus ember még ek
kor sem hagyta abba ellenfelének üfle-

S C H M I D T H A U E R - f é l e

Igm ándi
a világ legjobb keserttvize.

Egyben gazdaságosabb is, mert 
az I G M Á N D I - f a ó l  nem kell 
pohárszámra inni, negyed- vagy 

félpohár elég szokott lenni.

Kapható mindenütt kis és nagy üvegben.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, szeptember 8-9-én ér- dekfeszitő kalandor film. Harry Piel és a távolba látó készüléke lebilincseli a nézők figyelmét:

Á larcnélküli v ilá g
Harry Piel, Olga Tschehová, Kurt Vespermann.

Szerdán, szeptember 12-én Maurce Dekobra világhírű regénye filmen. A szezon legtartalmasabb filmje, csupa rejtély, csupa izgalom :
M egszólalt a Sfinx

Lili Damita, Adolf Menjau.

Csütörtökön, szept. ‘3-án megrázó cselekmény! Kiforrott rpjivészet! Csodás természeti felvételek! Julius Patzak kamaraénekes felejthetetlen énekszámai :
A rany hajú K riszta

Theodor L003, Karín Hardt.

gelését és talán agyon is veri, ha az 
utón történetesen járókelők nem köze
lednek, akik kiszabadították szorult hely
zetéből az idősebb Látkát és beszállítot
ták a rimaszombati közkórházba.

Nem szolgálják a közönség érde
két az újabban kiadott vásárjogok. 
Nem hasznos és célszerű az a rendel
kezés, mely az eddig vásárjoggal nem 
biró községek részére a vásárjogot biz
tosítja. Újabban mind több és több ki
sebb község részére adtak ki vásár tar
tására jogositványt, amely a legkisebb 
mértékben sem elégítette ki a hozzá 
fűzött reményeket és csak fölösleges 
kiadásokkal terhelte meg a községeket. 
A vásárokon résztvevő kisiparosok ré
szére is csak ráfizetést jelentenek ezek 
a vásárok, mivel fölhajtás nincs, tehát 
érdeklődő és vásárló sincs. Kívánatos, 
hogy ez a visszás állapot mielőbb meg- 
szüntetíessék, miáltal az eddig jólbeve
zetett vásárhelyek látogatottsága a régi 
nivóra emelkedhessen.

A hosszuélet titkáról.
Két évtizeddel ezelőtt még valóság

gal szégyen volt fiatalnak lenni. A fia
talságot komolytalannak tartották nehe
zebb feladatok megoldására, a fiatalság 
átmeneti időszak volt a hőn áhitott kor 
felé. Ma megváltozott a helyzet. Ma 
más szemmel nézik azokat, akikre va
lamikor a zöld és éretlen jelzőket al
kalmazták, ma fiatalnak lenni nemcsak 
érdem, de szerencsét is jelent. Hogy a 
divatos közgazdasági jelszóval éljünk, 
ma az ifjúság hossz-korszakát éljük, 
amely egy uj betegséget váltott ki, a 
kornak jellemző tünetét: a megörege- 
déstől való félelmet.

Régen is voltak korszakok, amikor 
küzdöttek a megöregedés ellen és a 
kuruzslásnak ezer és ezer szerével igye
keztek az ifjúság el-eltűnő értékét men
teni. Voltak nagy elméi a történelem
nek, akik nem tudtak beletörődni abba, 
hogy a fiatalság elmegy, ki akarták ját
szani a természetet és utánozni akarták 
a fákat, amelyek ezerötszáz évig elél
nek. Teneriffában pedig van egy fa, úgy
nevezett sárkányfa, amelynek egyes pél
dányai hatezer évet is elérnek.

Manapság tulajdonképpen nem lehet 
panaszkodni amiatt, hogy az emberi 
életkor túlságosan rövid. Amig a XVI. 
században ezer ember közül 582-ten 
érték el a 60 ik életévüket, addig a 
XVII. században ez a szám 655-re emel
kedett, a XVIII. században 718 ra a XIX. 
században 757-re, a XX-ikban 806-ra. 
A legutolsó húsz év alatt az emberi 
élet átlagos korhatára 23 évvel emelke
dett. A csecsemőhalandóság pedig erő
sen csökkent. A biztositó társaságok 
kénytelenek voltak uj tabellákat alkal
mazni, hogy az emberiség életkorának 
átlagos emelkedését számításaikban 
megtalálják.

A mondakorban, mint feljegyzések
ben olvasható, éltek emberek nagy 
számmal, akik a százesztendős átlagot 
túlhaladták, Matuzsálem ezer évet élt. 
Enoch háromszág évig. Jankins száz
hatvan éves korában állt a bíróság előtt 
két fiával, akik közül az egyik száznégy 
éves, a másik pedig százéves volt. És 

■IMI— MBIIIIII III Ilim ■ III Ilii II«II ■l—lilliwill
(Hosszú élet A—B—C-je)

Legyen rendes emésztése,
Legyen piros-tiszta nyelve,
Mert kinél e kettő megvan, 
Egészsége is rendben van.
Ha betegség környékezi, 
„ígmándi“-viz m egelőzi!
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a biró előtt vallomást tett egy olyan 
ügyben, amely 120 évvel azelőtt történt. 
Egy Surrington nevű paraszt 160 éves 
korban halt meg és egy fiatal özvegyet 
hagyott hátra két gyermekkel, akik kö
zül az egyik 9 éves volt, a másik pedig 
103 éves.

A legtöbb százéves aggastyán Bulgá
riában él. A statisztika szerint ezer em
ber közül egy éri meg ezt a kort. Azt 
mondják a bolgárok, ezt a magas kort 
annak köszönhetik, hogy kevés húst 
esznek, főleg tejtermékeken élnek. Na
gyon sok savanyu tejet isznak, aludt
tejet, amely orvosi vélemény szerint is 
gátolja azoknak a betegségeknek a ki
fejlődését, amelyek az öregedést előse
gítik. Metschnikov vizsgálódásai során 
úgy találta, hogy bizonyos táplálékok a 
beleket s a szervezetet megmérgezik és 
ezeknek az anyagoknak az elhatalma
sodása rövidíti meg az emberi életet. A 
savanyu tej azonban azoknak a mérges 
fehérje anyagoknak a működését erősen 
csökkenti és igy járul hozzá az élet 
meghosszabbításához. Más fiziologusok 
és orvosok azonban a hosszú élet titkát 
a faj sajátosságában és a szervezet el
lenálló képességében látják. Ezek mel
lett főtényezője a hosszú életnek a mér
tékletes életmód.

Nemrég halt meg a világ legöregebb 
embere Törökországban. Ez az újságból 
közismert Zoro Aga, állítólag 160 éves 
volt és tüdőgyulladás ölte meg. Tizen
négy feleségétől 58 gyermeke született. 
Utoljára két év előtt nősült, 98 éves 
nőt vett el.

A alkohol és a nikotin nagy ellen
ségei az egészségnek és a hosszú élet
nek. Ez azonban csak általánosságban 
mondható, mert nagyon sok példát mu
tat fel a gyakorlat, mikor szenvedélyes 
alkoholisták és dohányosok is igen ma
gas kort értek el. Egy kiváló orvos 
megírta könyvében, hogy nagyatyja, da
cára annak, hogy a legerősebb dohá
nyos volt és naponta legalább egy liter 
bort megivott, 96 éves kort ért el. Más 
megfigyelők, Huíeiand és Pfager dr.-ok 
említést tesznek egy Obst Johanna nevű 
sziléziai asszonyról, aki két pohár pá
linkát megivott minden nap, százhatvanöt 
évet élt. Vaneemont lotharingiai sebész 
25 éves korától kezdve minden este 
becsipett és mégis 145 évc-t élt. Egy | 
másik sebész Espagno, csak 112 évig 
vitte, jólehet őt is beborozva látták na
ponta a korcsmákban. Legjobban bírta 
azonban az italt egy ir földbirtokos 
Brown, akit csak 120 éves korában 
győzött le a halál. Ez a nevezetes férfiú 
a következő sírfeliratot kapta :

„Ez alatt a kő alatt fekszik Brown, 
akit az erős sör és bor élvezet 120 évig 
tartott életben." Mindig részeg volt és 
ebben az állapotban olyan rettenetes, 
hogy maga a halál is félt tőle. Egy na
pon, amikor szokása ellenére józan és 
rendes volt, szívesen ragadta meg a halál 
és végül is győzedelmeskedett ezen a 
különben legyőzhetetlen részeg emberen.

Az öregedés ellen általában arzénnal 
védekeztek, ami fiatalos, friss arczszint 
varázsolt az arcra, eltüntette az öregség 
ráncait és orvosi megfigyelés szerint az 
arzén különösen Steyer hegyvidékein 
hatott jól. Magas kort értek el az em
berek és jól bírták öregségükben is a 
munkát.

Amig a középkorban nemes fémeket, 
aranyat, gyöngyöt, koráit adtak be a 
kuruzslók borban, mint elixirt az öreg
ség ellen, addig a mai józan korban 
egy sokkal közönségesebb fémhez for
dultak : a vashoz, amelynek nemcsak 
kimutatható kitűnő hatása van a vérkép
ződésre, hanem az általános testi és 
erőbeli állapotot is erősen megjavítja. 
A legjobb vaspreperátum természetesen 
maga a vér, amely bármilyen formában 
is jut a szervezetbe, feltétlenül kitűnő 
hatású. Az északi népeknél a vérből 
lisztnek, méznek és különböző édes fű
szereknek a keverésével kalácsot ké
szítenek, amely különösen öregkorban 
kedvenc tápszerük az embereknek és 
észrevehetően ellensúlyozza az örege
dés tüneteit.

Ha áttekintjük azokat a különböző 
szereket, amelyeket öregedés ellen or
vosok és a hosszú élet titkának tanul
mányozói ajánlanak, akkor arra a meg
győződésre kell jutni, hogy sem az aludt 
tej, sem az alkohol, sem a jód, arzén 
vagy más, nem hosszabitja meg tulaj
donképpen az életet, csupán arra szol
gálnak, hogy az öregedéssel járó külön

böző tüneteket enyhítsék, a megörege- 
dés ellen azonban éppúgy, mint a halál 
ellen, nincs orvosság.

De van-e szükségünk ilyen csodaszer 
feltalálására? Az embernek csak nem 
kell arra gondolnia, hogy megöregedett. 
A munka, az életnek nemesebb értel
mében való felfogása, meg tudja ked- 
veitetni az emberrel az öregséget és 
igen nemes példák állanak előttünk, 
ameijek azt mutatják, hogy az öregség
nek is megvannak a szép és kellemes 
értékei. Goethe 60 éves elmúlt, amikor 
legszebb költői alkotásait irta. Ibsen 
ugyanabban a korban irta Solness épi 
tőmesterét, Fontaine ugyancsak élete 
alkonyán irta legszebb regényeit. Housel, 
a japánok legnagyobb festője, 89 éves 
korában mondta a halálról: „Milyen 
kár, hogy meg kell hainom, holott most 
kezdek birtokába jönni művészetem 
igazi eszközeinek."

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

Középkerület— Dél kerület 2:1. A
vasárnap Losouczon megtartott Hercog- 
serlegmérkőzésen Rimaszombatot And 
rásik, Davidovics (RPS) illetve Simon 
és Trojka (RME) képviselték. Felázott 
talajon, állandó esőzésben elég szép já
ték után, ha nem is teljesen megérde
melten, győzött Közép csapata s ezzel 
a győzelemével nagyon értékes két pon
tot szerzett. Közép góljait Fisch! (FTC) 
rúgta.

Vasárnap kezdődik a Középkerületben 
az őszi bajnoki szezon. A RPS első 
mérkőzését Rimaszombatban játsza az 
Apátfalusi S C ellen. A mérkőzés - te
kintve a zsidó ünnepeket, d. u. 2 órakor 
kezdődik.

A RME Peisőcre megy az első bajno
ki mérkőzésést lejátszani.
Mindkét csapatunk favorit a mérkőzé

seken s reméljük is, hogy egyik sem 
fogja hagyni a két pontját.

Tamásfalván a LAFC játszik a TMSC 
ellen d. u. 4 órai kezdettel.

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

Német nyelvre
tanit magán- és csoport-órákban 

RŐCZEY JENŐNÉ
Rimaszombat, Ferenczy utcza 26. sz.

Egy jó házból való llu
tanulónak fe lvéte tik .

FÜZY és TÁRSA Rimaszombat.

Kiadó lakás.
Kétszobás lakás a hozzá tartozó helyi
ségekkel október 1-től bérbe kiadó.

Bővebb felvilágosítással szolgálnak : 
Szijjártó-utca 27. szám alatt.

Uzemáthelyezés.
Van szerencsém úgy a nagyérdemű 

közönséget, valamint nagybecsű meg
rendelőimet arról értesíteni, hogy eddig 
Stefanik-utca 15. szám alatt lévő

angol úriszabó műhelyemet
szeptember hó 1-től a Koháry-utca 9. 
szám alá (szemben a mozival) helyezem 
át. Itt elsőrendű és a legújabb divat 
szerinti öltönyöket s minden e szakmába 
vágó munkát szolid árak mellett vállalok.

Ezúton is kérve a n. é. közönség szi 
vés pártfogását és vagyok

Kiváló tisztelettel
SOMMERLING JÓZSEF,

angol úriszabó.
Rimaszombat Kohá-iy-utca 9.

Kiadó lakás.
Egy, vagy kétszobás lakás eset

leg közös konyha és fürdőszoba 
használattal azonnal kiadó.

Diákok s illetve diáklányok is 
teljes ellátásra felvétetnek.

Cim: e lap kiadóhivatalában.

G azdálkodók figyelm ébe.

ibavit és Porzol
vetőm agcsávázó szerek

előnyös árakon m ár beszerezhetők a

BOKOR- drogériában.

AUTÓ, TRAKTOR, MOTORKERÉKPÁR 
hengerek, blokkok fúrása és csiszolása
DUGATTYÚK készítése speciális gépeken 
l/100mm. pontossággal garancia mellett:

SERES  GY.
autó- és gépjavító műhelyében.

Central-Garage: TORNALA. 
Részleges és generál-javítások. 

Alkatrészek.

M ad ara t a to l lá r ó l  em b ert r u h á já ró l  ism erik .
Ha divatosan, elegánsan és olcsón akar öltözködni, úgy forduljon 

bizalommal a
„ S B O R “

legnagyobb ruhagyáros fiókjához, ahol a jó kiszolgálás és Írásbeli jótállás 
mellett mindezeket élvezheti. — Divatáruban, valamint nyakkendőkben 
hetenkint uj szállítmány érkezik a legnagyobb választékban.

I Telefunken Rádió Csereakció
Régi telepes, vagy egyenáramú rádiókészülékét 

előnyös feltételek mellett k icseréljük  a világhírű

T E L E F U N K E N
\

készülékek bármely legmodernebb váltóáramú typusá- 
ra, mely typusok mindegyike elektrodynamikus hang
szóróval van ellátva. Csere esetén a jogosultaknak a 
Középszlovenszkói Villamos Művek á Ke. 155'—, 
ill. Ke. 320’— koronát készpénzben megtérít. Győ
ződjön meg modern készülékeink kiváló minőségéről 
és teljesítményéről elárusító helyeinken, ahol a leg
újabb typusaink raktáron vannak és készséggel szol- 
gálnak felvilágosítással.

Ne mulassza el a kedvező alkalm at!

RÁDIÓTECHNA
a Telefunken rendszerű készülékek gyára.

Rimaszombati elárúsitó helyeink:

MURA és BAKONYI. Ing MEMÉNYI ALADÁR. „TECHNIKA”
Gömöri-u. 5. sz. V Á M O S S Y  B É L A

Masaryk-tér 2.

Rimaszombat. 1934. Nyomatott RAbely K ároly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szára.)


