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A haladás irányvonala.
(m) A gazdasági válság kikü

szöbölésének, végleges száműzeté
sének világproblémáját számos 
szakértő és kormányférfiu igyek
szik eredményesen megfejteni. Ezen 
fejtegetésnél nagy szerepet játszik 
az a kérdés, vájjon meghagyassék-e 
tovább is a géperő a gazdaság 
szolgálatában, vagy pedig helyébe 
visszaállittassék-e az emberi mun
kaerő ?

Már a három évvel ezelőtt Géni
ben tartott tanácskozáson a gazda
sági szakértők között előtérbe nyo
mult az a vélemény, hogy az agrár
válságnak föoka a gépekkel való 
termelés, mely egyrészt a produk
ciót hihetetlen mértékben növelte, 
másrészt a munkásosztályt a mun
kaalkalmaktól megfosztotta, vásár
lóképességét csökkentette. Az ak
kor beterjesztett sok javaslat kö
zött egy sem akadt, amely a gé
pek helyébe az emberi erőt akar 
ná visszaállítani, pedig minden két
séget kizárólag igaz az, hogy ha 
a gép a főoka a tuiprodukciónak, 
úgy elsősorban azt az okot kell 
ehávoliianunk s ezzel a túlterme
lést megszüntetnünk.

Tény, hogy a gépeknek nagy a 
jelentőségük a termelés fokozásá
ban, de a túlzásba vitt gépi munka 
ártalmas s azzal szakítani kell.

De tény az is, hogy a gépek 
használatát mindazon munkánál ki 
kell küszöbölni, ahol azt az em
beri kéz is elvégezheti.

Mert letagadhatatlanul igaz az, 
hogy az embernek veleszületett jo
ga és kötelessége a munka. A ma
dár röpülésre, az ember munkára 
születik, — már a régi latin köz
mondás szerint is. Az embert ettől 
a jogától nem foszthatja meg a 
haladásnak semminemű következ
ménye. Ha haladásnak mondják 
azokat a viszonyokat, melyek kö
zött az embert a munka színhe
lyéről a gépek szorítják le, az nem 
haladás, de végzetes hanyatlás. Az 
egész anyagi világban az ember 
az élet központja, következőleg a 
munka központjának is az emberi 
munkának kell lennie. És nem kell 
attól tartani, hogy vészit a mező
gazdaság és az ipar a jóságából, 
értékéből és finomságából, ha a 
gépek helyére az emberi kézi mun
kát tesszük. Régi igazság az, hogy 
a legtökéletesebb gép az emberi 
kéz. Nagyon magas, szinte elérhe
tetlen az a határvonal, ameddig 
az emberi kéz ügyessége fejleszt
hető.

Hiába mondják retrogródnak azt 
a felfogást, mely a gépekkel szem
ben az emberi munka jogát köve
teli, hiába beszélnek a racionali

zálás szükségességéről, az élet és 
éppen a mai modern élet ezt a 
teóriát megdönti. A gépekkel való 
termelésnek egyetlenegy embert sem 
szabad kenyerétől megfosztania, sót 
inkább lehetőséget kell nyújtania 
arra, hogy a gépek mellett jolyto- 
nosan szaporodjék az emberi mun
kaerő. Ez a gazdasági szanálás 
egyik következménye és egyúttal a 
haladás irányvonala.

Ifjúságunk durva lezüllése.
A múlt és a jelen összehasonlításá

ból némely dolgokban — sajnos — nem 
a jelen viszonyok dicsőségére nyerünk 
adatokat, hanem inkább a múltak di
cséretét kell zengenünk.

Ne tessék bennünket a laudator íem- 
poris acti jelszavával vádolni, mert 
őszintén szólva, nem szándékozunk tüs
kön-bokron keresztül feldicsérgetni azt, 
ami elmúlt, a jelen rovására. Sőt épen 
azt az elvet szeretjük hangoztatni és 
mindenütt érvényesíteni, hogy hadd fej
lődjenek uj eszmék és hadd induljon 
uj elet, mint Madách mondja : a ledült 
romoknak átkozott porán.
De ha az igazság mégis annyira szembe

tűnő, akkor mégsem fogjuk a múltak 
ledőlt romjait átkozni, hanem ami jó 
volt, az nem lesz rossz, csak azért, 
mert a múltban élt és fejlődött. Viszont, 
ami a jelenben szokás és fejlődik, az 
meg nem lesz feltétlenül jó és dicsér
hetni való, csak azért, mert uj dolog és 
a jelen tárja azt elénk.

A rosszat és a rosszabbat a mai na
pon is az illető nevén nevezzük és nem 
dicsérhetjük csak azért, mert jelen ál
lapot.

A múltban, főleg a múlt nevelésében 
volt egy igen helyes dolog: a szabad 
verseny. Testületek, feiekezetek, vidé
kek, városok versenyeztek egymással 
azért, hogy melyikük tud jobbat produ
kálni? Nem akartak egyformák lenni, 
nem akarták az emberanyagot depri
málni azért, hogy mindenki egyforma 
legyen, hanem megadták a szabadságot 
arra, hogy aki szellemileg, erkölcsileg 
jobbat akar az emberanyagból faragni, 
hadd faragjon jobbat. Avval az állam 
nem vészit, sőt csak nyerhet a szabad 
versenyben.

Újabban — sajnos — a központosí
tás, az államosítás mindenfelé kiöli a 
szabad versenyt: az embereket széllé 
mileg egyformákká akarják gyúrni és a 
kiválóbb nevelő hatásokat kezdjük el
hanyagolni az uniformitás túlzott kiala
kulásai mellett.

Az egyfoimaság is jó lehet bizonyos 
határig, de azon túl kiöli a fejlődés 
igazi szellemét és csak mint statisztikai 
számok anyagát, statisztikai mértékkel 
méri az emberanyagot. Ezzel aztán so
kat árt a kiválóbbra törekvő szellemi 
fejlődésnek.

Sokszor nem is nézi úgy a fejletlen 
emberi anyagot, a gyermekeket, amint 
kellene és helyes volna, hogy az elme
fejlesztés mellett az erkölcsi oldalt, a 
sz í v  nemesebb kiművelését is figyelem
be vegye.

Sajnos, akadnak néha olyan vezetők, 
akik a statisztikai számok összeállitásá- 
bau annyira túlzásba mennek, hogy sta

tisztikai számok szerint állapítják meg: 
ennyi percentnek kell a vizsgálat ros
táján fennakadnia, vagyis ennyinek kell 
megbukni. Másként az osztályozás nem 
helyes. Szerintük az nagyon enyhe meg
ítélés, ha a statisztikai percent nem 
jön ki.

Hiszen helyes a szigorúság. De talán 
mégis helyesebb az atyai szigorúság, 
mint a lelketlen számokkal dolgozó sta
tisztikai szigor.

Az atyai szigorúság lelkes anyagnak 
nézi a rábízott ifjúság emberi kincsét 
és abból szeretne az ő igaz jólérző 
szive szerint minél jobb eredményt ki
hozni és sokszor saját lelkét áldozó 
munkával a közönséges statisztikai ni- 
vón fölülemelni.

Ez volt a múlt törekvése sokszor és 
ezt a törekvést a múltak dicséretére 
kell Írnunk.

A tanításon, az elme fejlesztésén túl 
a múlt nagy figyelmet fordított a sziv
beli, erkölcsi nemesbítésre is és igyeke
zett közelebb férkőzni a gyermek leiké
hez. E helyett — sajnos — sokszor azt 
tapasztaljuk, hogy tekintélykeresés túl
zott szempontjából némelyek igyekeznek 
az ifjúságot távoltartani maguktól és 
3—4 lépés távolságból érintkezni vele.

Hiszen jó a tekintély, hasznos is, mert 
úgy könnyebb fegyelmet tartani. De hát 
végre is a nevelésben ne a káplár mér
téke legyen az ideál. Megbecsüli az ifjú 
azt, ha tanítója, nevelője önzetlen áldo
zattal leereszkedik hozzá, vagy ha fárad
sággal magához tudja emelni az ifjút.

Az ifjúságnál a múltakhoz képest — 
sajnos — meglehetős erkölcsi, szivbeli 
eldurvulás mutatkozik. Igaz, hogy ennek 
egyik oka a háborús közelmúlt viszo
nyokban található fel, mert akkor sokat 
durvultak, züllöttek a viszonyok általá
ban. Aztán meg a forradalmak, kivált a 
szociális foradalmak sokat ártottak az 
erkölcsi és szivbeli nemesség fejlődésé
nek. De azért jószerével meg lehetne 
gyógyítani ezt a bajt is. Csak komolyan 
kellene gondolnunk rá és atyai szívvel 
közeledni egy kissé az elhagyott ifjú
sághoz, amely magára hagyatva, ezerfé
le társadalmi romlás durvaságai között 
hányódik.

Borzasztó tapasztalataink vannak a 
szünidőben szórakozó ifjúság erkölcsi 
durvaságáról. Ha egy—egy csapat 10—12 
éves gyerek összejön játszani, fürdeni, 
ott olyan beszédek hallatszanak, a me
lyek az idős emberek arcát elpiritják. 
Alig lehet ott mást hallani, mint a leg
aljasabb istenkáromlásokat és olyan trá
gár, piszkos beszédeket, a melyek tisz
tességes polgárt családnál nem hallat
szanak.

De hát hol tanulták azok a gyerekek 
ezt a szennyet, amit műveltebb ember 
nem vesz a szájára, hacsak véletlenül 
dühében el nem vesziti az eszét és ön
mérsékletét ?

Egész fejletlen iskolás gyermekek 
nyelve úszik ott ilyen orcapiiitó förte- 
lemben. És ha jóakaratúlag figyelmezte
ted őket, még kinevetnek érte.

Ezek az elhanyagolt, magukra hagyott 
emberi csemeték fülig vannak a lezül- 
lött durvaságban. Ezeket nem kellene 
bennehagyni, hanem valami jó módon 
kiemelni onnan. És sajnos, legtöbben a 
magyar nyelvet szennyezik be ilyen mó
don.

Ezekre lehetne talán hatni atyai köze
ledés szigorával, többet kellene velük 
foglalkozni, hogy kiemelkedjenek az er
kölcsi züllés szennyéből. Váth.

A haszonötévesek.
(**) Elgondolásában világos és tel

jesen egy vonalban haladó az az 
intézkedés, amellyel most Német
országban eltávolítják a munkahe
lyekről a 25 éven aluli embereket, 
hogy igy munkaalkalmat szerezze
nek az idősebbeknek, akiknek csa
ládot kell eltartani. Ez a szempont 
tökéletesen kiviláglik abból a ren
delkezésből, amely szerint azok a 
huszonöt évnél fiatalabb emberek, 
akiknek családról kell gondoskod
to k , megmaradnak a munkában.

A családról van tehát szó. A csa
ládról, amely íulajdonképen mindig 
jobban elmosódó fogalom lesz és 
ha a munkanélküliség helyesebben 
a munkakáosz tovább tart, a csa
lád végül a privilegizáltak előjogá
vá válik. A család nemcsak az ál
lamnak alapja, hanem a népek 
egyetlen forrása és biztositéka is. 
Az a nép, mely belenyugszik abba, 
hogy a családalapítás időpontja 
kitolódjék a végtelenségig, tulaj
donképen saját halálos Ítéletét fo
gadja el, mert könnyen kiszámít
ható, hogy bizonyos időn belül a 
népesség csökkentése végzetes mé
reteket ölt majd. A cinikusok ál
láspontja a család kérdésében az, 
hogy az állami intézkedések a csa
lád védelmére csak arra valók, 
hogy biztosítsák az államnak az 
ágyutölteléket és az adófizető tö
meget. Egészen fölösleges ennek a 
cinikus léhaságnak cáfolására szót 
vesztegetni, hiszen az állam nem 
a dolgokon felül lebegő öncél, ha
nem maga a nép. A nép pedig 
nem elvont fogalom, hanem élő és 
életét csak addig folytathatja, uj 
erőket csak addig termelhet, amed
dig a szaporodás útjába nem állít 
leküzdhetetlen gátakat a család- 
alapítás nehézsége. Minden olyan 
intézkedés, mely a családalapítást 
akarja megkönnyíteni, tulajdonké
pen védekezés a nép lassú elsor
vadása ellen.

Az a nép, amely elmulasztja 
ezeket a védekező intézkedéseket, 
előbb-utóbb kihal. A kihalás ter
mészetesen nem lehet olyan rapid, 
mint a délamerikai indián törzsek
nél és mint a délamerikai benszü- 
lötteknél, hiszen Európában milliós 
embertömegekről van szó, azonban 
a kihalás kiszámítható időn belül 
bekövetkeznék, ha erőszakosan is 
nem tudnának olyan gazdasági 
berendezkedéseket létesíteni, ame
lyek újra megkönnyítsék, egyálta- 
ban lehetővé tegyék a családala
pítást.

Tudatosan mondottuk azt, hogy 
erőszakos intézkedésre van szük
ség, mert tulajdonképen az az in
tézkedés, amely a 25 éven aluli
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embereket kizárja a munkahelyek
ről, az állami erőszaknak alkalma
zása. — Az állami erőszak nem
csak megengedett, hanem szük
séges is, ha a közjó megvédelme- 
zéséről van szó. Itt egészen vilá
gos, hogy a közjó megvédelmezése 
a cél és akármennyire meglátjuk 
is a szükségességet, a kényszert 
ebben a rendelkezésben, meg kell 
látnunk a kegyetlenséget is. A ta
nulás, a munkára felkészülés ideje 
Középeurópában átlagban a tizen
nyolcadik vagy 20-ik életévig tart 
el. Ezután következik a munka 
megszokása és ez körülbelül a 
huszonötödik évig húzódik. Most 
ez az öt esztendő kiesik azoknak 
az életéből, akiket ez a kényszerű 
és keserű rendelkezés sújt. A ki
vezető módok, amelyeket Német- 
szágban életbe léptettek, praktiku
sak és hasznosak.

A munkahelyekről a közjó érde
kében a családnak, a család gon
dolatának feláldozott emberek mun
katáborokba, a közmunka szolgá
latába kerülnek, ami annyit jelent, 
hogy bizonytalan időre csupán a 
legszükségesebb élelmezést, a leg
szükségesebb elhelyezést, esetleg a 
legszükségesebb ruházkodást kap
ják meg munkájuk ellenértékéül.

Ezt a kivezető módot kétféleké
pen lehet tekinteni. Jőszándékuan 
és rosszhiszeműen. Ha jószándé- 
kuan nézzük, akkor ez annyit je
lent, hogy a 25 évesnél fiatalabb 
emberek, férfiak és nők, öt eszten
dőn keresztül katonai szolgálatot 
teljesítenek ásóval, kapával, moso
gatóronggyal, szeméthordó lapáttal, 
azzal a munkaeszközzel, amit a 
munkából való kikapcsolódás ide
jére kezükbe szőrit az állam. Ha 
rosszhiszeműen nézzük, akkor azt 
mondhatjuk, hogy a munkából ki
kapcsolt embereket úgy használják 
fel, mint ahogy az egyiptomi pira
misoknál dolgoztatták a tömegeket.

A munkanélküliség problémájá
nak ez a megoldása nagyin ha
sonlít a piramisépitő fáraók rend
szerére, akik bizonyára szintén ad
tak egy ágyékkötényt és egy ma
rék datolyát azoknak az emberek
nek, akik a piramisokat építették.

A rosszhiszemű beállítás, a rossz
hiszemű megítélés jogosulatlan. — 
Egyáltalán nem találjuk ideálisnak 
a megoldást. Nem gondoljuk azt, 
hogy ez az öt esztendei kikapcso
lódás a munka üteméből és foly
tonosságából a tanult munka rend
szerességéből hasznára lesz azok
nak az ifjú embereknek, akiket 
magasabb érdekből feláldoznak a 
legmagasabb érdeknek, a család 
érdekének. Elhisszük azt, hogy a 
tanult munkások, akiknek el kell 
hagyni munkahelyüket, ambícióju
kat veszítik, elhisszük azt, hogy az 
áldozatok lelkében a keserűség 
gondolatai csíráznak ki, természe
tesnek találjuk, hogy az útjavítás 
nem megfelelő foglalkozás szak
képzett munkásoknak és gyorsiró- 
nőket nem fog kielégíteni a ház
tartási munkában, vagy a mezei 
munkában való alkalmaztatás, azon
ban nem látunk semmiféle más 
módot és lehetőséget arra, hogy 
miképen segítsenek azokon az óri
ási tömegeken, amelyek kiszorul
tak a munkahelyekről, egyrészt a 
munkahiány, másrészt az ifjúság 
természetes előretörése miatt. Na
gyon keserves dolog, hogy fiatal, 
erős és ambiciózus munkásokat ki 
kell dobálni a gépek mellől, de 
még keservesebb, hogy idősebb,

családos embereknek esztendőkig 
kellett hiába várakozni arra, hogy 
visszajuthassanak a gépek mellé. 
Az öregségnek és a fiatalságnak 
a harcát kellene ebben a kegyet
len és mégis olyan szükséges in
tézkedésben látni, ha nem tudnánk 
azt, hogy százezrével vannak mun
kanélküli harmincesztendősök, már 
pedig a 30 esztendősöket mégsem 
lehet öregnek nevezni.

Ezekről van szó, a 30 esztendő
sökről. A munkanélküliség tragé
diájának legcsúcsa az, hogy 30 esz
tendős, munkaképességének és ere
jének teljében levő ember már 
félredobottnak, elhasználtnak érzi 
magát, mert nincs rá szükség.

Akármilyen kegyetlen dolog is 
az, hogy a 25 esztendőst kiszorít
ják a munkából, el kell végezni a 
kegyetlen operációt, hogy a 30 esz
tendőst meg lehessen menteni. Mert 
a 30 esztendős családos. És ha 
nem az, kell, hogy azzá lehessen.

Sorozatos alapszabálysértések elle
nére döntöttek a rimaszombati mu- 

zeumfelűgyelö-választás ügyében.
A gömöri közvéleményt hónapok óta 

foglalkoztató muzeumfelügyeiő választás 
ügyében kedden rendkívüli közgyűlést 
tartott a Gömör-Kishonti Muzeumegye- 
sület s a felebbezéssel megtámadott 
áprilisi váiasztást törvényesnek jelentve 
ki dr. Werner Gyula zeneiskolai igaz
gatónak muzeumielügyelővé történt meg
választását véglegesnek és jogerősnek 
mondotta ki.

Mint ismeretes, a Hazay József elhuny
téval megüresedett muzeumfelügyelő 
altiszti állásra, amely ingyen lakással 
és 400 korona havi dotációval var. egy 
bekötve, a muzeumegyesület pályázatot 
hirdetett, amelyre tizennégyen, köztük 
számos kvalifikált munkanélküli család
apa is pályázóit, akik közül legtöbb 
eséllyel Hayrik Géza állástalan rima- 
szombati magántisztviselő rendelkezett 
s megválasztása bizonyosnak látszott, 
amikor a döntés előtti napokon dr. Wer
ner Gyula zeneiskolai igazgató szemé
lyében uj pályázó jelentkezett, akinek 
megválasztása érdekében az egyesület 
csehszlovák nemzetiségű tagjai frontot 
alakítottak. A döntést hozó választmányi 
ülésen az első menetben egyenlő sza
vazatot kapott a két főjelölt, mire az 
elnök megismételtette a szavazást s 
akkor Haynik egy szavazattal kisebb
ségben maradi dr. Wernerre! szemben. 
A választmány döntését, alapszabálysér
tésekre hivatkozva, felebbezéssel támadta 
meg Haynik, kérve a választás meg 
semmisítését. Az alapszabály ugyanis az 
alkalmazottak választásához kategorice 
a nyílt szavazást Írja elő, ezzel ellen
tétben az egyesületi elnök szavazóia 
pókkal titkosan szavaztatta meg a ta
gokat, sőt a szavazásban maga is részt 
vett, holott az alapszabályok értelmében 
az elnököt szavazati jog nem illeti meg, 
hanem döntési jog szavazategyenlőség 
esetére, a szavazásnál azonban az elnök 
nem várta be a szavazatok összeszám- 
lálását, hanem cédulájával egyszerre 
szavazott a választmány többi tagjaival, 
sőt a második menetben hasonlóképen 
gyakorolt szavazati jogot. Ebből a tény
ből a laikus is megállapíthatja, hogy ha 
az első menetben az alapszabályokat 
szigorúan betartják s az elnök nem 
szavaz, az állást egy szótöbbséggel Hay- 
niknak kellett volna elnyernie.

A történt aiapszabálysértést a cseh
szlovák többség azonban minden szó
beli és Írásbeli felvilágosítás ellenére 
sem volt hajlandó beismerni és korrigál
ni, sőt a május 11 - re ugyancsak alapsza
bálysértéssel egybehívott és meg is tar
tott közgyűlés érvényességét megtámadó 
petíciót sem volt hajlandó tárgyalás alá 
venni s a (örvényességet nélkülöző vá
lasztmányi döntést újabb alapszabály- 
sértéssel levezetett rendkívüli közgyűlé
sen kedden nagy szótöbbséggel jogerőre 
emelte. A közgyűlés ugyanis, amelynek 
érvényességét a kisebbség alapszabá
lyokra hivatkozással jogosan kétségbe
vonta s amelyen az egyesület tisztika
rát és választmányát három évi mandá

tummal megválasztották, az összehívás 
formahibái miatt nélkülözi a törvényes 
alapot. Az alapszabályok ugyanis elő
írják, hogy a közgyűlésekre 14 nappal 
előbb névreszóló és a tárgysorozatot 
feltüntető meghívókkal hivandók meg az 
egyesület tagjai s a meghívó ugyanak
kor a helyi lapokban is publikálandó. 
A helyi sajtóban valóban meg is jelent 
májusban a közgyűlési meghívó, név
reszóló meghívót azonban egyetlen egyet 
sem bocsájfott ki az elnök s igy érthető, 
ha a helyilapokat egyáltalában nem ol
vasó egyesületi tagok a közgyiijés egy- 
behivásáról nem is értesülhettek. De a 
sajtóban közzétett hivatalos meghívó 
sem felelt meg az alapszabályok előírá
sainak, mivel a közgyűlés legfontosabb 
tárgya, a tisztujitás ott, e tárgysorozaton 
egyáltalában nem szerepelt. A magyar 
kisebbség óvása ellenére ez az alap
szabálysértéssel összehívott közgyűlés 
mégis megejtette a választást s bár igy 
szerzett mandátumáhoznélkülözte a szük
séges törvényes alapot, a választó vá
lasztmányi ülés és a közgyűlés szabály
szerű megismétlése helyett újabb alap
szabálysértéssel keddre rendkívüli köz
gyűlést hivott össze s azon a hivatal
ból taggá beíratott és a rendkívüli köz
gyűlést megelőző két órával megtartott 
választmányi ülésen rendes tagokká fel
vett állami tisztviselők, tanárok, bank
hivatalnokok alapszabályellenes lesza- 
vaztatásával az elnök és ügyész által 
megszerkesztett indítványt nagy szó
többséggel keresztülvitte s ezzel a nagy 
port vert muzeumfeliigyelőválasztást fór 
mailag megerősítette. A közgyűlés által 
ekként elfogadott határozat indokolása 
szerint a pályázat döntése ellen feleb
be z ő n e k az alapszabályok értelmében 
felebbezési joga nincs, a felhozott alap
szabálysértésekről pedig megállapitotia, 
hogy ilyenek nem történtek s a feleb- 
bező állításai nem felelnek meg a való
ságnak.

A szavazás 43 :20 arányban a magyar 
kisebbség róvására íitöít ki, mivel, mint 
fentebb mondottunk, a hivatalos appa
rátus egész garnitúrát vonultatott föl a 
közgyűlésre és az elnök a két órával 

| előbb felvett mintegy 30 uj csehszlovák 
tagot is szavazni engedte, holott az alap
szabályok értelmében ezek a közgyűlé
sen szavazati jogot nem is gyakorolhat
tak volna, meri ahoz 14 nappal előbb 
történt Írásbeli meghívásra lett volna 
szükség, ilyen névreszóló meghívót pe
dig a hivatalos apparátus legjobb aka
rata ellenére sem kaphattak, mert hi
szen csak a rendkívüli közgyűlés előtt 
két órával lettek egyesületi tagok.

Érthető, ha a muzeumegyesületben tör 
tént ezen törvénytelenségek a legna 
gyobb felzúdulást váltották ki a város 
társadalmában. A muzeumegyesületben 
történt események a legnagyobb bizal
matlansággal töltik el a magyar nemze
tiségű tagokat s miután az az általános 
vélemény, hogy az alapszabálysértést 
elkövető vezetőségtől a szükséges kor
rekció el nem várható, a sérelmek or
voslása érdekében a törvényes alapon 
álló ellenzék az alapszabályok betar
tása végett kénytelen lesz az országos 
hivatalhoz, avagy a belügyminiszterhez 
s illetve a legfelsőbb közigazgatási bí
rósághoz fordulni panaszával, annál is 
inkább, mert a zeneiskolai igazgatónak 
múzeumi alkalmazottá választásával ál 
iáshalmozás történt, ami szociális szem
pontból fölötte káros és sérelmes, de a 
kormány intencióival is szemben he
lyezkedik.

H Í R E K
Ö r ö k  k é r d é s e k .

Miért kell hajrás rohamokra indulni az 
élelharcban ránkdühödt Sorsellenség túl
nyomó erejével szemben, amikor a sűrűn 
szőtt drótakaddly előtt a Halál leselke
dik minden csatárra ?

Miért hajtjuk fejünket tüskcpdrnds 
ágyunkban estenden nyugovóra, erőtfris- 
sitő dlomkeresésre, amikor megkínzott 
agyunkra úgy sem száll bódulat a gyöt- 
relmes éjszakák sötétségében?

Miért futunk ziháló mellel az életmezőn 
fel-fellobbanó Udércfínyek után nagyaka
rások hitével, amikor jól tudjuk, hogy a 
bolygótüzek felvillanásában csak a rot
hadás foszforeszkál?

Miért nem csókolunk meg minden hom
lokunkat simogató puha asszonykezet, 
amikor a lélekfájások verejtékétől gyön

gyözünk s enyhet ád az asszonytenyér 
bársonyának iörülgetése ?

Miért nézzük hideg szemekkel az Élet 
cirkuszának sok-sok bukfencező bohócát, 
amikor mesterkedő mutatványok szüneté 
ben kedv derítésre, hangulatiütésre sze
münkbe röhögnek?

Miért nem tudunk őszinte szivet nyitni 
az igazságok megmonddsdban, amikor a 
hazugság taván siklik csolnakunk s eve
zőink lapátja kettéhasadt markoló ke
zünkben ?

Miért, vájjon miért?...

— 5695 — zsidó újév. Szeptember 
10 én ünnepelték a zsidók a Rosch Ha- 
schonoh-t, a zsidó újévét, amely az idén 
az 5695-ik a zsidók számítása szerint. 
Az újév ünnepe hétfőn a Thisri hó 1 je, 
inig másodika az emlékezés ünnepe volt, 
amelyet Ítéletnapjának is neveznek. Zsi
dó felfogás szerint ugyanis ezen a na
pon, a világteremtés napján a Jehova meg
emlékezik teremtményei cselekedeteiről 
és Ítéletet mond minden élő fölött. A 
zsidó hívek nagy serege látogatta a 
templomokat, hogy az Úr kegyelmét kér
jék az új esztendőre.

Dr. Sándor János c. kanonok-plébá
nos ezüstmiséje. Szerdán, szeptember 
12-én ünnepi keretben tartotta 25 éves 
papi jubileumát Dr. Sándor János rima
szombat! kanonok-plébános. Az egyházi 
ünnepségre sokan összejöttek a környék 
papságából és a hivek is megtöltötték 
délelőtt 9 órára a templomot. Két szent 
beszéd is hangzott el az ünnepen. A 
szlovák beszédet mise előtt Petrovsky 
Lajos nyustyai plébános tartolta, mig 
mise közben evangélium után magyar 
szónoklatot végzett Dittel István rozsnyói 
kanonok, a ki a manuductori tisztet is 
betöltötte az ünnepelt mellett az oltár
nál. Az énekkar mise közben több szép 
betétet és szólót adott elő latin nyelven. 
Offertórium alatt az ünnepelt papi mű
ködéséről szóló gyönyörű ének hang
zott el helybeli szerzőtől, helybeli zené- 
siíéssel. — A szent mise végén az ün
neplő külön áldást adott paptársaira s 
együttest a hívekre. Ott volt az egyház
tanács is a padsorokban az üdvözlő 
küldöttségekkel. A templomi ünnep után 
a plébánián üdvözölték az ezíistmisés 
lelkipásztort.

Egyházmegyei közgyűlés. A gömöri 
református egyházmegye Tornaiján tar
totta meg közgyűlését a község tanács
termében. — A közgyűlést istentisztelet 
vezette be, amelyen Kapczy Tamás han- 
vai segédlelkész imádkozott. A közgyű
lés Ablonczy Pál helyettes esperes szív
ből fakadó imádságával kezdődött, majd 
dr. Zehery István egyházmegyei főgond
nok tartotta meg rövid megnyitó beszé 
dét. Megemlékezett arról a veszteségről, 
amely az egyházmegyét legidősebb vi
lági birájának, Bornemisza Elemérnek 
elhunytával érte. A közgyűlés kegyelete 
jeléül a beszéd eme részét felállva hall
gatta végig. A főgondnok erős összetar
tásra és türelemre buzdította a megje
lent egyháztagokat és üdvözölte a köz
gyűlésen megjelent Tornaliyay Zoltán 
egyházkerületi világi elnököt. Több ad- 
miniszirativ ügy elintézése után Ablon 
czy Pál helyettes esperes mondta el 
ezután az egyházmegye életének min
den ágára részletesen kiterjedő jelenté
sét. Indítványára elhatározta a közgyű
lés, hogy Bornemisza Dénesnek, az el
hunyt Bornemisza Elemér öccsének, 
jegyzőkönyvi kivonatban fejezi ki rész
vétét. Majd jegyzőkönyvi köszönetét 
szavaztak Bodon Lajos radnóti igazgató- 
tanítónak, a Pósa-szobor leleplezése kö
rüli hasznos munkásságáért. A jelentés 
elfogadása után letárgyalták a folyó 
ügyeket. Délben a közgyűlés tagjai ré
szére a járási ipartársulat székházában 
közebéd volt.

Áthelyezett tanárok. Az iskolaügyi 
miniszter Havas Vilmos és Rosentha! 
Vilmos tanárokat a losonci gimnázium
tól a rimaszombati reálgimnáziumhoz 
helyezte át.

Pénzügyi kinevezések. A pénzügy 
miniszter Sida Jaroslav kassai pénzügyi 
tanácsost a tornaijai kerületi, Mayer 
Zoltán tornaijai pénzügyi tanácsost pe
dig a besztercebányai adóigazgatóságok
vezetőivé nevezte ki.

Mindennemű 
vadászati czik- 
kek, elsőrendű 

töltények

KERCSIK-nél.
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Egy kiváló tehetségű iró-grafológus 
városunkban. C s á n y i  S á n d o r  az is
mert grafológus a mai napon érkezett 
városunkba. Felkerestük a Mestert, hogy 
képességéről magunk is meggyőződjünk. 
Az iró-grafológus rendelkezésünkre bo- 
csájtott sok száz hálálkodó és elismerő 
levelet, amelyek csodálatos jövőbelátá
sáról tanúskodnak. Csányi Sándor bu
dapesti grafológus volt az, aki annak 
idején Endresznek, a híres magyar óceán- 
repülőnek megmondta, hogy ne induljon 
római útjára, mert halálos szerencsét
lenség éri Ez a jövőbelátása is a sok 
ezerrel együtt ténnyé lett. Egyik levélben 
egy nő köszönte meg a Mesternek, hogy 
elveszett karkötőjét megtalálta, a Mester 
útmutatása alapján. Sok-sok eseményt 
tudnánk még felsorolni, amelyek Csányi 
csodálatos megérzését tanúsítják. — 
Ezúton hívjuk fel olvasóink figyelmét a 
Mester itteni tartózkodására, aki a Tátra 
szállodában (I. 2.) fogad érdeklődőket 
egész nap.

Nyugiázás. Fejes János városi tiszt
viselő, édesanyja elhalálozása alkalmá
ból a hősök emlékszobra javára koszo
rú megváltás cimen 100 koronát ado
mányozott.

Halálozás. Juhász László putnoki ref.
esperes életének 62 évében Putnokon 
elhunyt. A megboldogult éveken át volt 
lelkipásztora a hanvai ref. egyházközség
nek, a békeévekben a megye politikai 
életében is élénk szerepet játszott és 
egyizben függetlenségi programmal kép
viselőjelöltnek is fellépett. Temetése a 
gyász és részvét impozáns megnyilvá
nulása mellett ment végbe Putnokon. 
Elhunyíát nején és gyermekein kivül 
kiterjedt előkelő rokonság gyászolja.

A trsztyei turista menedékház. A 
Kaipathenverein tagjai a csehszlovák 
turistaegyesülettel közös menedékházat 
építtettek az idén a Trsztye hegyorom 
1117 méteres magaslatán. Mintegy 1060 
méter magasan emelkedik egy tisztás 
oldalán a csinos tornácos emeletes me
nedékház a fürészi és tiszoici oldalon 
szép kilátással. Már csaknem egészen 
elkészült, pár heti belső munka van 
még hátra. A csehszlovák turista egye
sületet Rohn tanfelügyelő elnök képvi
selte, a Karpaíhenverein több taggal 
jelent meg Horváth Zoltán tiszteletbeli 
elnökkel élén. Múlt vasárnap volt a 
megtekintő kirándulás. Részvétköszönet.

Mindazon jóbarátaimnak, ismerő
seimnek, egyesületeknek és magáno
soknak, akik forrón szeretett édes 
anyám elhunyta alkalmából a végtisz
tességén megjelentek és mélységes 
fájdalmamat Írásban vagy szóban eny
híteni igyekeztek, ezúton fejezem ki 
hálás köszönetemet.

Rimaszombat, 1934. szept. 14.
Fejes János,

városi tisztviselő.

Malmok és sörfőzdék nem vásárol
hatnak közvetlenül gabonát a gazdá
tól. A Csehszlovák Gabonatársaság hi
vatalos közlése szerint a Gabonatársa
ság elnöksége legutóbbi ülésében elha
tározta, hogy a Csehszlovák Gabonatár
saság megbízottai nem nevezhetnek ki 
bevásárlóikká malmokat, malátagyárakat, 
vagy sörfőzdéket. — A meghatalmazotiak 
kötelesek a szerződéses viszonyt nyom
ban megszakítani azokkal a bizományo
sokkal, akik malmot, malátagyárat, vagy 
sörfőzdét neveztek ki bevásárlóvá. Azok
kal a bizományosokkal szemben, akik en
nek a felszólításának nem tesznek ele
get, a Csehszlovák Gabonatársaság meg 
teszi a szükséges lépéseket. A Csehszlo
vák Gabonatársaság elnökségének ha
tározata értelmében a malátagyárak és 
a sörfőzdék nincsenek feljogosítva arra, 
hogy közvetlenül a gazdánál vásárolják 
be gabonaszükségletüket. — A monopol
társaság hangsúlyozza, hogy azok a gaz
dák, akiknek malmuk, malátagyáruk, 
vagy sörfőzdéjük van, ezeknek a válla
latoknak nem szállíthatnak közvetlenül 
gabonát, hanem kötelezve vannak arra,

hogy gabonájukat az illetékes bizományo
soknak megvásárlásra kínálják fel, akik 
azután a gabonát a bizományosok szá
mára előirt általános feltételek mellett 
adják el és szállítják le. Ez előirások 
ellen vétőket a gabonamonopóliumról 
szóló törvény értelmében büntetik.

Carióka a legújabb tánczszenzáció is 
tanítva lesz Dobránszky tánciskolájában 
a Tátra nagy termében e hó 17-étől.

Klasszikus iskola. Mozgásművészet. 
Gyermekjátszó órák.

Beiratkozás Szijjártó utca 59. sz. a. 
eszközöihető.

A Sakkor közgyűlése. A rimaszom
bati sakkör f. hó 24 én este 8 órai kez
dettel a Tátra szálló kistermében rend
kívüli közgyűlést tart, melynek tárgyso
rozatán elnöki jelentés és az alapszabá
lyok kibővítése szerepelnek.

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

A Vöröskői vasútvonal megnyitása.
A Vöröskő — Margitfalvai vasútvonal
nak Vöröskő —- Dobsinai Jégbarlang 
szakasza kiépülvén, azt Bechyne vasut- 
ügyi miniszter ünnepélyesen f. hó 22- 
én nyitja meg. Az uj vasútvonalon a 
személy és teherforgalom az ünnepélyes 
megnyitás napján indul meg.

* Megérkeztek az őszi és téli szövet- 
újdonságok Józsa A. rimaszombati férfi- 
és női divalszabóságához. — Leszállított 
árak, kedvező fizetési feltételek.

Mit csináljak, Szerkesztő úr,
mondja, mit csináljak? Nagy dilem
mában vagyok, kérem, adjon taná
csot. Vettem ugyanis itt Bátyiban egy 
hasonlónevü cipőlerakatban egy pár 
fehércipőt, melynek sarka kétszeri 
használat után, mintha parafából lett 
volna, letöredezett. Elküldöm a kér
déses üzletbe javitás végett. Megcsi
nálják, mondják, de nem ingyen, mert 
ők arról nem tehetnek, ha a cipő
sarka letöredezett, mivel a gyár azt 
a furcsasarkas cipőt — szerintük — 
a pozsonyi, prágai aszfaltjárdákon 
való használatra készíti, nem pedig a 
rimaszombati kockaköves járdára, a 
melyen a sarok letöredezik. Hát jó ! 
De, kérdem szeretettel, akkor miért 
árusítják itt azt a kényes cipőt s ha 
már árusítják, miért nem figyelmez
tetik a vevőt, hogy az csak aszfalton 
használható s mivel erre mifelénk asz 
falt nincsen, hát nálunk csak parkettes 
szobában, de ott is csak elövigyázat- 
tal szabad benne lépkedni. Mit csi
náljak most: kártérítési igényemet a 
rossz cipősarkas cég vagy a rossz- 
járdás város ellen érvényesítsem, — 
mondja Szerkesztő úr?!

Egy póruljárt cívis.
Nem találják a rimaszombati kór

házból eltűnt csecsemőt. Beszámol
tunk annak idején lapunkban arról a 
szenzációs csecsemő eltűnésről, amely a 
rimaszombati kórház szülészeti osztá
lyán ez év május hó elején történi. 
Facsko Ilona rimakokovai cselédleány 
házasságon kivül született leánygyeme- 
két, amikor a kórházi szobában sem 
orvos, sem ápolónő nem tartózkodott, 
egy ismeretlen asszony elkérte a bajba 
jutott leányanyától azzal, hogy a gyer
mek jövőjéről majd gondoskodni fog. 
Az anyát annyira meglepte az örökbe
fogadásról beszélő asszony ajánlata, 
hogy odaadta a gyermeket, anélkül, 
hogy az ismeretlen kilétét megtudakolta 
volna, sőt saját nevét sem mondotta 
meg az idegennek s mikor a történtek
ről az elősiető ápolónőt értesítette, már 
akkor a csecsemővel távozó asszonynak 
hült helye volt. A szobatársak csak any- 
nyit tudlak mondani, hogy körülbelül 
150 cm. magas, 40 év körüli keresztény 
nö lehetett az illető, aki beszédközben 
Galántát említette, ebből arra következ
tettek, hogy arra a vidékre való. — A 
gyámhatóság intézkedésére széleskörű 
nyomozás folyt Galánta környékén a

titokzatos nő után, azonban sikertelenül 
s most az ügyészség a Btk. 134. §-ába 
ütköző családi állás elleni bűntett cí
mén az anya ellen indította meg a hi
vatalos eljárást.

Elsőrendű házikoszt
kapható

a vo lt „Gcmöriw vendéglősnél
Rimaszombat, Rózsa-u. 6. sz.

Ugyanott penzió-rendszer szerint teljes 
ellátás (élelmezés, lakás, fűtés, világí
tás, kiszolgálás) havi 450Kc-tól kezdve 

kapható.
Szabadon bocsájtották a Tornal- 

lyay-ügy egyik gyanúsítottját. A kilen- 
czedik hónapja húzódó Tornallyay-féle 
bűnügyben csütörtökön szenzációs for
dulat történt, amennyiben a rimaszom
bati kerületi bíróság vizsgálóbírója az 
államügyészség indítványára szabadláb
ra helyezte Ligárt Béla tornaijai lakost, 
a bűnvádi eljárás elől Magyarországra 
távozott Tornallyay István soffőrjét, aki, 
mint gyanúsított, kilencz hónapot töltött 
vizsgálati fogságban. Ligárt a szabadláb
ra helyezést elrendelő végzés kihirdeté
se után azonnal elhagyta a fogházat.

Közgyűlés. A rimaszombati járási 
ipartársulat vasárnap, szeptember 23-án 
d. e. 10 órakor tartja évi rendes köz
gyűlését saját székhaza nagytermében.

Hitelező és adós párbaja az adós
ság miatt. Kurek István és Havlicsek 
József sziklai fuvarosok az elmúlt na
pokban a falubeli korcsmában ittak ál
domást és ivásközben szóváltásba ke
veredtek, amelynek során Kurek lármá
san figyelmeztette 500 koronás adóssá
gára. A veszekedöket a korcsmáros ki
zavarta üzletéből, mire azok az utca 
kellős közepén folytatták a vitát és a 
verekedés rövidesen kövekkel és bics
kákkal tarkázódva folytatódott. Mikor 
Havlicsek már több sebből vérzett, an
nak öccse is beleelegyedett a harcba 
és Kureket lefogta, hogy Havlicsek köz
ben bátrabban bicskázhassa ellenfelét, 
ami sikerült is. Kellő sérüléseket okoz
va igy egymásnak, a riválisok szépen 
hazaballagtak és másnap kijózanodva 
kölcsönösen feljelentették egymást a 
csendőrségen súlyos testi sértés cimén. 
A közelharc részesei ugyanis három hé
ten túl gyógyuló sérülésekkel látták el 
egymást verekedés közben.
Figyelem! Figyelem!

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

mindennemű szőrmeáruban!
Átalakítások, javítások a legjobban készíttetnek.

Fővárosi elsőrendű szücsmunka. 
Szőrmebundék a legújabb divat sze

rint készíttetnek!
Meghívás esetén minden vasárnap és szer

dán szőrmeáruval házhoz jövünk. 
Megbízottunk a SiM AX-czég, 

m  • ahol a meghívás eszközölhető.
SCHWARCZ és SCHM1DL

szűcsök, szőrmeárúháza Lucenec-Losoncz.

Filmszinház. Folyó hó 15. és 16 án 
„Csak látásból ismerem" cimü film ke 
rül színre Bolváry Géza rendezésében 
és Róbert Stolz zenéjével. Főszereplők 
Magda Schneider és Wilíy Forst. Ro- 
bertnek nagy sikere van uj operettjével 
s közli, hogy ezt egy ismeretlen hölgy
nek köszönheti, kit eddig csak képen 
látott. Közben megtudja kilétét s Nizzába 
utazik, hol sikerül imádottjának mint 
inas közelférkőzni, hogy a szép isme
retlent teljesen kiismerhesse. Szép hely
színi felvételek s kiválóan finom zene 
illusztrálják a filmet.

Folyó hó 19 én „A francia rendőrség 
titka" cimü film kerül előadásra. Cyr 
rendőrfőnöknek kemény dolga akadt, 
meri titokzatos gyilkosságok tettesét kell 
kiderítenie, mit a közbeeső tragikus 
események még jobban bonyolítanak, 
de segítségére van León zsebtolvaj, kire 
a gonosztevő átakarta hárítani a gya

nút. Rendkívül izgalmas jelenetek vált
ják fel egymást e filmben.

Folyó hó 20-án „Csókra vár az asz- 
szony" cimü film repriz kerül ismét 
sorra, mely Jaimiia Novotny és Gustav 
Fröhiich főszereplők révén is osztatlan 
tetszésben részesült és azt méltán meg
érdemli, mert finoman felépített scene- 
riákon nyugszik.

Revolveres merényletei követett el 
alkoholmámorában. Kovács László 38 
éves gortvakisfaludi ácsmester vasár
nap este üzletzárás előtt eléggé alko
holos állapotban betért Klein Vilmos 
feledi korcsmárosnak a kisállomás kö
ztiében levő üzletébe, ahol előbb italt, 
majd kártyát követelt. Az elázott ven
déget a korcsmáros már nem volt haj
landó kiszolgálni, hanem kiutasította 
üzletéből, az ácsmester erre dühében, 
alig hogy kiért az utcára, elővette ka
tonai Frommer-pisztolyát és a korcsma 
utcai ablakán át belelőtt az üzlethelyi
ségbe, ahol a tulajdonos nejével, egy 
vendégével és cselédjével tartózkodott. 
A golyó szerencsére beleütközött az 
ablak vasrácsába és irányt tévesztett, 
a szerterepülő üvegszilánkok azonban a 
korcsmárosnét érték, aki a csendőrség 
megállapítása szerint feltétlenül áldozata 
lett volna a merényletnek, ha az ablak
rács el nem tériti a revolvergolyót irá
nyából. A merénylőt, aki alkoholmámo
rával védekezik, gyilkosság kísérlete 
cimén letartóztatták és beszállították a 
rimaszombati kerületi bíróság fogházába.

Kifosztotta hadgyakorlatra távozott 
szomszédját. Szerdára virradó éjjel is
meretlen tettes betört Kírnják János ti- 
szolci gazdálkodó lakására és anélkül, 
hogy tnotoszkálását a lakásban tartóz
kodók észrevették volna, egy vadász- 
fegyvert, egy Browning-pisztolyt, egy 
ezüst zsebórát és 300 korona készpénzt 
emelt el, majd a bezúzott ablakon ke
resztül szépen távozott. A lakás tulaj
donosa hadgyakorlaton van s igy a 
betörésről reggel a felesége tett jelen
tést a csendőrségen, akinek gyanúja 
azonnal a többszörösen büntetett szom
szédra terelődött, aki a bizonyitékok 
súlya alatt beismerte, hogy a vadász- 
fegyvert valóban ellopta a lakásból, de 
a többi holmikról hallani sem akart. A 
fegyvert egy odvas fában a csendőrök 
meg is találták. A betörőt, aki szom
szédja távollétét kihasználva, követte el 
tettét, letartóztatták és beszállították a 
rimaszombati kerületi biróság fogházá
ba. Az ügyben a legérdekesebb az, 
hogy Katrnjáknak nem volt fegyvertar
tási engedélye s most a leleplezett be
törés után kihágás cimén ő ellene is 
eljárást indítottak engedély nélküli fegy
vertartás cimen.

Betörőket fogott egy dobsinai ren
dőr. Vasárnap virradó éjjel a dobsinai 
városháza közelében szolgálatot teljesítő 
rendőr gyanús zajt hallott a Főtéri trafik 
felől s ott fejszével és vasruddal dolgo
zó két férfit zavart meg munkájában, 
akik a dohánytőzsde ajtaját feszegetve, 
lopási szándékkal oda betörni készültek. 
A revolvert szegező rendőr az egyik tet
test ártalmatlanná tette és beszállította 
az őrszobába, a másik betörő azonban 
kereket oldott. A rendőrkézrekerült be-

S C H M I D T H  A U E R - f é l e

a világ legjobb keserttvize.

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

félpohár elég szokott lenni.

Kapható mindenütt kis és nagy üvegben.

Az egészség Á-B-C-je 
Legyen rendes emésztése, 
Legyen piros-tiszta nyelve.
Reggelenkint jó megnéznünk,
Elég tiszta-e a nyelvünk ?
Mert legtöbbször ez a jele, 
Gyomrunk-belünk rendben van-e.
Ha betegség környékezi, 
„IGMÁNDl“-viz megelőzi.
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törő Kokan Jószet benyusfalai munkás 
nevére szóló iratokkal igazolta magát, 
a keresztkérdések súlya alatt azonban 
rövidesen beismerte, hogy Pavliak Jó
zsef benyusfalai munkással azonos és 
cimboráját Szrnka Gyulának hívják, akit 
útbaigazítása fojtán a csendőrök autón 
utói is értek és szintén elcsíptek. A 
szembesítésnél a peches két betörő be 
ismerte, hogy elsőnek Krcsma András 
dobsinai lakos kamráját feszítették fői, 
ahonnan Hrusovszky Bertalanhoz törtek 
be s az első helyen egy fejszét, az utób
binál pedig egy feszitővasat zsákmányol
tak, amikre a trafikhoz való betörésnél 
volt szükségük. A tetteseket átadták a 
rozsnyói járásbíróságnak.

Külföldi állampolgárok jelentkezési 
kötelezettsége. A kormány az ősszel be 
akarja terjeszteni a képviselőházban a 
külföldi állampolgárok jelentkezési köte
lezettségéről s tartózkodásáról szóló tör
vényjavaslatot, amely a ma érvényes in
tézkedéseket unifikálná s modern alapra 
helyezné. A prágai lapok értesülése sze
rint a javaslat az idegen állampolgáro
kat illetően lakóhelyeket és tartózkodá
si helyet különböztet meg; kötelezővé 
teszi a külföldi állampolgároknak külön 
nyilvántartási jegyzékbe való foglalást 
és pedig az illetők kora, foglalkozása, a 
tartózkodás időbeli tartalma és célja sze
rint. A javaslat szerint a külföldi állam
polgár tartózkodási engedélyt köteles 
kérni, ha két hónapnál hosszabb ideig 
marad az állam területén. Aki kereseti 
foglalkozást akar űzni, az a tartózkodási 
idő tartalmára való figyelem nélkül en
gedélyt köteles kérni. A hivatal a tartóz
kodási engedélyt bizonyos feltételek mel
lett adja és azt időben s a tartózkodá
si helyet illetően korlátozhatja. Küiföldi- 
nek tartanak mindenkit, aki nem tudja 
igazolni csehszlovák állampolgárságát, 
tehát az úgynevezett hontalanokat is. A 
törvényjavaslat nem vonatkozik az exte- 
ritoriális jogot élvező személyekre és a 
konzulokra. Viszonosság esetén a kor
mány enyhébb feltételeket is szabhat. 
Az egyik rendőrségi körzetből a másik
ba költöző idegen állampolgárok nyil
vántartását külön rendelet fogja szabá
lyozni.

Pörköltfőzés közben fogták el a 
báránytolvajokat. Szojka János Vavrin 
forgácsfalai gazdálkodó javorinai juhól- 
jából az elmúlt héten ismeretlen tette
sek elloptak egy hízott bárányt. A lo
pást a tulajdonos csak hajnalban vette 
észre és felesége azonnal a csendőrségre 
sietett jelenteni a dolgot. A tanyától mint
egy két kilométernyire a gyalogút mel
lett találta meg a lopott bárány nyak- 
szijas csengőjét s mert a lábnyomok 
Forgácsfala felé vezettek, rögtön azt a 
fiatalembert vették gyanúba, aki előző 
napon látogatóban járt a Szojka-pusz
tán és nagyon nézegette a bárányokat. 
A csendőrökkel valóban akkor érkeztek 
Morong János lakására, amikor az Tu- 
rony Pállal együtt éppen a lopott bá
rány húsából készült pörkölt elfogyasz
tásához ültek le. A meglepetett tolvajok 
kezdetben tagadni próbáltak, amikor 
azonban a bárány bőre és még félretett 
14 kilo hús is előkerült a pincéből, be
vallották tettüket. Lopás címén indult 
eljárás ellenök.

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

RPS—ASC 4:1 (1 :1). Biró : Diamant.
Az őszi idény első bajnoki mérkőzé

sének első félidejében úgy látszott, hogy 
a RPS nagyon rosszul startolt, sokan 
meglépéstől tartottak. A második félidő
ben azonban rácáfolt a RPS ezekre a 
rossz gondolatokra s ha a csatárok lö
véseit egy kis szerencse kiséri (külö
nösen Groszmannét) úgy könnyen sok
kal nagyobb gólarányu győzelmet is 
arathattak volna. Mindez azonban nem 
elég ahhoz, hogy a RPS hivei nyugodtan 
nézhetnek a csapat bajnoki küzdelmei 
elé, mert még nagyon gyenge a csapat 
s a legnagyobb baj pedig az, hogy min
dig a vége felé „jönnek bele“. Ez pedig 
nem a legjobb taktika, mert amíg a RPS 
belejön, addig az élelmes ellenfelek 
könnyen megnyerhetik a mérkőzést.

Az első gólt az ASC szerzi meg tizen
egyesből, további kapkodás után csak 
30. percben sikerül Sziráknak egyenlí
teni. Szünet után sokkal élénkebb a RPS, 
lassan fölénybe kerül, de a csatároknak

óriási balszerencséjük van. Több nagy 
lövés, vagy fejes alig kerüli el a kaput. 
A vezetést Groszmann szerzi meg a 30. 
percben utána a 33. percben Davidovics 
lő egy nagyon szép gólt, majd a 38. 
percben Szirák beállítja a végeredményt.

RME—PSC 7:2 (3:1). Biró : Tari.
Itt is a vesztett fél szerzi meg a ve

zetést szintén 11-esből. A RME kapkod, 
nehezen talál magára, majd aztán Klin- 
csák, Ofcsárik és Járosi (5 gól) góljai
val szerzik meg a szép győzelmet.

LAFC—-TMSC 6 :2  (5:1). Biró : Szie 
bért. Eltekintve a „mellékkörülmények 
től“ a LAFC könnyen érte el góljait, 
a csatárok még több gólt is rúghattak 
volna, ha a kapu előtt mindig futballoz
nak és nem birkózás stb. lett volna. Az 
első félidőben TMSC kezdte a kemény 
játékot, majd a második félidőben a 
LAFC is megtudta, hogy szintén tud.... 
sőt még jobban. Különösen Tulák, Mé- 
nessy, Czirók ékeskedtek. Czirókot ki
állította a biró. Schönfeldnek eltört a 
karja.... Sziebert biró a lehető leggyen 
gébb volt. Vagy végleg pihenni, vagy 
több tréninget kéne neki venni a bírás
kodásból.

RTC—TSC 3:2 (1:1) Biró : Kostyál.
Nehezen kivívott győzelem. Sokan az 

RTC nagyobb arányú győzelmét várták. 
A TSC nagyon fel van javulva.

Vasárnap Rimaszombatban a RME a 
Tornaijai SC-t látja vendégül, szintén 
bajnoki mérkőzés keretében. Kiváncsiak 
vagyunk az utóbbi időkben magukról 
nagyon sokat hallatott tornaljaiakra. 
A RME győzelme semmi esetre sem két
séges, azonban — reméljük — hogy igy 
is szép küzdelem lesz. A mérkőzés d. u. 
4 órakor kezdődik. Előtte 215 órakor a 
RME XI játszik másodosztályú bajnoki 
mérkőzést a Losonczi MTE ellen.

A RPS Tamásfalván játszik a TMSC 
ellen. Nagyon 'nehéz talaj a RPS nak a 
tamásfalvi, ahol úgy az ottani közönség, 
mint az egész környezet RPS-elleni. Re
méljük, hogy a TMSC vezetősége ren
det fog tudni teremteni és fentartani a 
pályán és körülötte s a mérkőzés a leg
simább keretek között fog lezajlani. A 
mérkőzés d. u. 2 órakor kezdődik.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
Rábe ly  Károly laptulajdonos.

K o sille r SPORT kávéházban
minden

szombat és vasárnap reggelig nyitva.
Kellemes szórakozás.

Olcsó árak. “"P**
Lali Sándor jóhirü teljes czigányzene- 

kara muzsikál.

Szives pártfogást kér a Tulajdonos.

Értesítés.
Tiszteiettel értesítem a n. é. kö

zönséget, hogy elsőrendű 
női és férfi m aszirozást és 
tyu k szem vágást eszközlök.

Meghívásra házhoz Is elmegyek. 
Cim : Szijjártó-utca 54. sz.

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.

Német nyelvre
tanit magán- és csoport-órákban 

RŐCZEY JENŐNÉ
Rimaszombat, Ferenczy utcza 26. sz

Egy jó házból való fiú
tanulónak fe lvétetik . 

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 
S?efanik-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 párlfogását és vagyok

Kiváló tisztelettel
SOMMERLING JÓZSEF,

angol úriszabó.
Rimaszombat Kohá-iy-utca 9.

Rimaszombat, 1934. Nyomatott R á b e ly  K ároly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


