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A munka
Irta: MÁRK

Pirosszámos nap a kalendárium
ban régtőlfogva május 1 -je, amikor 
eicsittul a munka zaja és ünnepet 
ül a munkásság, szerte a földön.

A munka ünnepévé avatták ezt 
a napot szélesevilágon s a mun
kásság sürő tömegei vonultak fel 
mindig itt is—ott is, a teremtő, az 
alkotó munka erejének manifesz- 
tálására, a munka dicsőítő himnu
szának elzengésére.

Az egykor valóban világünnepi 
magaslatra emelkedett május 1 -je, 
a munka örömzugástói hangos ün
nepnapja az utóbbi évtizedekben 
sokat vesztett jelentőségéből, mert 
ez a pirosbetüs nap most már 
mintha elvesztené ünnepi rangját 
s nem a munka dicsőítésére, ha
nem főleg a munkanélküliségre, 
kenyértelenségre kárhoztatottak elé
gedetlenségének megnyilatkozására, 
a munkanélküli szegényemberek 
munka- és kenyérkövetelésének ki
fejezésére szolgál.

Nem akarunk ezúttal bővebben 
foglalkozni az általános leszegé- 
nyedést, munkanélküliséget előidé
ző bajok okozójával, eredőjével, 
nem szándékozunk immár kitudja 
hányadszor, felhánytorgatni a nagy 
világprobléma megoldását késlel
tető, gátló okokat és azokat a szo
morú̂  jelenségeket sem kívánjuk 
az Élet nagy mozgószinházának 
vásznára vetíteni, melyek a fegy
verkezés fokozódásáról, az uj há
ború készülődéséről nyújtanának 
el nem mázolható, élénk mozgoló
dással telt, eleven képet, de a má
jus elsejei munkaünnep alkalmából 
az ünnep jelentőségének általános 
•ismertetésébe, méltatásába sem 
óhajtunk bocsátkozni, vagy éppen 
abban elmerülni, hanem a munka 
pirosszámos napján az ünnepi 
öröm helyett a munkanélküliek 
szomorúságát látva, egész röviden 
érinteni akarjuk a helybeli munka- 
nélküliek százait munkával, kenyér
rel ellátni hivatott Rimaszabályo
zási munkálatokat, ami nem abban 
a tempóban folyik, amiben kellene.

Ezen utóbbi megállapításunk igaz
ságához szó sem férhet. Tény, hogy 
a Rimaszabáiyozás nagyjelentőségű 
és nagyszabású munkája jóval ke
vesebb munkásnak ad kenyeret, 
mint azt annak idején kilátásba 
helyezték és bizonyos az is, hogy 
a munka tempója lassúbb, mint azt 
elvárhatnék.

Hogy már a kezdeti stádiumban 
mi ennek az oka, ma még tisztán 
nem láthatjuk, de nem is firtatjuk. 
Nem tudjuk, vájjon nem-e fog többe

ünnepén.
S LÁSZLÓ.
kerülni a munka, mint az eredeti
leg terveztetett? A munka ezévi meg
kezdési idejének eltolódását azzal 
is indokolják, hogy a szakszerve
zetek magasabb munkabéreket 
akartak kiharcolni a munkásság 
részére, de mondják azt is, hogy 
a tavalyi, aránylag kisebb munka 
költségeiből következtetetten vár
ható, az egész szabályozási mun
kára előirányzott összegnél jóval 
nagyobb költség gondolkozóba ej
tette volna az országos hivatalt is, 
szóval, mint ilyen esetekben szo
kás, ezügyben is sokat beszélnek 
és még többet elképzelnek.

Mindentől eltekintve, bizonyos 
azonban, hogy az itteni munkanél
küliség problémájának megoldását 
vártuk és várjuk, a Rimaszabályo
zás nagyszabású munkájától és a 
munka ünnepén reméljük is, hogy 
városi hatóságunk minden tőle tel
hetőt elkövet ebben az irányban 
s holmi pepecselés helyett izomfe- 
szitő, tüdőtfujtató, száz és száz em
bernek éveken át kenyeretadó, éle- 
tes munkát látunk majd a Rima
szabályozásnál és a helybeli „do
hánygyárban“ s általában minden it
teni vállalatnál is nem vidéki, ha
nem elsősorban helybeli munkás 
nyer megélhetést biztosító munkát.

Minderre nemcsak a munkanél
küliség likvidálása, de a helybeli 
ipari és kereskedelmi életnek a 
haldoklás állapotából való kimen
tése végett is fölötte nagy szük
ség van.

Tüntetés a Rimaszabályozási mun
kálatok késedelmes megkezdése miatt.
A múlt szombaton délelőtt a rimaszom
bati és rimatamásfalvai szervezett mun- 
munkásság egyórás tüntetősztrájkot ren
dezett. A sztrájkolók a munkanélküliek 
nagyszámú csoportjával együtt előbb a 
járási hivatal székháza s azután a város
háza elé vonultak, majd rendzavarás 
nélkül szétoszlottak.

Esküdtszéki tárgyalások.
Április hó 23-án, pénteken tárgyaira 

a helybeli esküdtbiróság Tóth József, 
22 éves kecsői földmives gyilkossági 
bünperét.

Tóth viszonyt kezdett Kovács Mária 
kecsői leánnyal, akinek gyermeke szü
letett. Miután a legény nem akarta fe
leségül venni a leányt, Kovács Mária 
gyermektartás miatt pört indított a le
gény ellen, akit a biróság havi 100 ko
rona tartásdij fizetésére kötelezett.

Tóth már régibb idő óta elhatározta, 
hogy elpusztítja a gyermeket és ilyen
módon szabadul meg a tartásdij fizeté

sének kötelezettsége alól. Sósavat szer
zett be és amikor január 2-án, az esti 
órákban meglátogatta Kovács Máriát s 
amikor a leányanya kiment az udvarra 
fáért, Tóth a maró folyadékot az alvó 
négy és félhónapos csecsemő szájába 
öntötte.— A szerencsétlen kisgyermek a 
rozsnyói kórházban irtózatos kinok kö
zött halt meg.

A csendőrség gyanúsnak találta a 
dolgot, vallatóra fogták Tóthot, aki vé
gül is bevallotta, hogy ő követte el a 
förtelmes bűnt. Letartóztatták és a hely
beli kerületi biróság fogházába szállí
tották.

A mostani főtárgyalást Dr. Bartos 
Gyula, kerületi bírósági tanácsos, az 
esküdtszék elnöke vezette le, aki mel
lett Tariska Lajos és Peternyák Sándor 
kerületi bírósági tanácsosok, mint sza- 
vazóbirák szerepeltek. — A vádat Szabó 
Dezső államügyész képviselte, mig a vád
lott védelmét Dr. Schalet Joachim hely
beli ügyvéd látta el.

Egésznapos főtárgyalás után az es
küdtszék a késő esti órákban hirdetett 
Ítéletet. — A verdikt alapján a biróság 
Tóth Józsefet szándékos emberölés miatt 
nyolc évi fegyházra Ítélte el. — Enyhitő 
körülménynek vette a biróság a vádlott 
büntetlen előéletét, azt hogy teljes be
ismerésben volt és csak azért tekintett 
el a súlyosabb büntetéstől, mert a vád
lott a bűntett elkövetésekor alig volt 
22 éves és fiatal kora miatt nem lehe
tett tisztában a törvény rendelkezéseivel.

Az ügyész és a védő az Ítélet ellen 
semmiségi panaszt jelentettek be.

*
Szombaton, április hó 24-én kezdték 

meg két napra tervezett tárgyalás ke
retében Prónai Károly 23 éves berzétei 
községi pásztor és Szoják Lajos 24 éves 
munkás, szintén berzétei lakos gyilkossá
gi bűnügyének elbírálását. A főtárgyalást 
Dr. Vágássy Béla büntetőbirósági elnök, 
mint az esküdtszék elnöke is vezette le, 
szavazó birákként Dr. Bartos Gyula és 
Dr. Konrád Hugó kér. bírósági tanácso
sok szerepeltek.

A vádhatóság képviselője Szabó De
zső-államügyész, mig a vádlottak közül 
Prónai védelmét Dr. Pavlik János, Szo
ják védelmét pedig Dr. Schalet Joachim 
helybeli ügyvédek látták el.

Közöltük annakidején, hogy a Rozs
nyó melleti Berzéte község vasúti őré
nek feleségét, Brach Zsuzsannát,— mig 
férje, Brach Jaroslav Pelsőcön dolgo
zott, — meggyilkolták, kirabolták, a gyil
kosok a hullát a pincében rejtették el 
s ott talált reá hosszas keresés után a 
hazatérő férj.

A felolvasott vádirat szerint, Szoják 
Lajosnak sürgősen szüksége volt pénzre, 
hogy ki tudja fizetni a megrendelt csiz
ma árát. 1936. december 13 án este, 
amikor a moziból kijött Prónai társasá 
gában, rábeszélte utóbbit, hogy szerezzen 
neki pénzt, még ha lopás árán is. Meg
említette neki, hogy Brach Jaroslav ne
jének van otthon pénze és hogy elme
hetne Prónai hozzá és lopja el a pén
zét, ha az máskép nem megy, akkor üsse 
agyon az asszonyt. Prónai ezt barátság
ból meg is Ígérte. Másnap, december 
14-én Prónai a legelőn volt, amely a 
kis őrház mellett van, melyben Brachné 
lakik. Prónai elment az erdőbe, hogy 
meglelje fejszéjét, de ezt nem találta 
meg, úgyhogy e nélkül ment az őrházba. 
Ott találta Brachnét. Szoják addig kint

őrködött, hogy Prónait senki meg ne 
zavarja. Prónai az asszonnyal a napi 
eseményekről beszélgetett és várta az 
alkalmat, mikor a szándékát elkövetheti. 
Mikor Brachné vette a kendőjét, hogy 
ki menjen, Prónai megfogta hátulról az 
asszonyt, a nyakánál a földre teperte és 
jobb kezével nagy erővel addig szorí
totta az asszony nyakát, mig az meg 
nem balt. Ekkor kezdte a pénzt keresni, 
de semmit nem talált. A hullát a pince 
lépcsőjére tette, hogy azt a látszatot 
keltse, mintha az asszony leesett volna. 
(Szoják utasítása szerint.) A ruhájába 
rejtve azonban talált egy pénztárcát, 
melybe 205 K5 volt, ezt elvette és min
den ajtót nyitva hagyva elment. A pénz
ből 200 K5-t Szojáknak adott.

Prónai mindent bevallott, Szoják azon
ban váltig tagadott mindent, azt állítva, 
hogy ő Prónaitól csak kölcsönt kért és 
nem beszélte rá a tett elkövetésére.

Összesen öt tanút hallgatott ki az 
esküdtbiróság. Majd hétfőn délután 3 
órakor sor került a vád- és védőbeszé
dek elmondására.

Este fél 7 órakor az esküdtek verdikt
hozatalra vonultak vissza. Hét órakor 
hirdette ki Dr. Vágássy Béia elnök az 
esküdtek Ítéletét, mely szerint Prónay 
Károlyt előre megfontolt szándékkal el
követett emberölésben, mig Szoják La
jos másodrendű vádlottat gyilkos
ságra való felbujtásban mondották 
ki bűnösnek s ennek alapján a biróság 
Prónay Károlyt 10 évi fegyházra és öt 
évi hivatalvesztésre ítélte el, bár Prónai 
az utolsó szó jogán elvetemült rideg
séggel a maga részére „kötelet" kért! 
Ügyész és védő 3—3 napi meggondolási 
időt kértek. — Szoják Lajos másod
rendű vádlottat a biróság 15 évi fegy- 
házzal és öt évi hivatalvesztéssel súj
totta. — Az államügyész itt is 3 napot 
kért, mig Dr. Schalet védő védencével 
együtt a súlyos Ítélet ellen semmiségi 
panaszt jelentett be.

*
Á idei tavaszi esküdtszéki ciklus 

utolsó tárgyalása kezdődött meg április 
27-én délelőtt 9 órakor, a helybeli kér. 
biróságon. Az esemény folyó évi április 
hó 4-én történt Serke községben. — A 
község fiatalsága — vasárnap délután 
lévén — táncmulatságot tartott. Zagyi 
János az egyik mulató legény, egy nó
tát rendelt Balog László cigányprímás
nál, aki azonban megtagadta a nóta 
eljátszását. — Erre Zagyi egy sörös
üveget ragadott fel és úgy vágta fejbe 
Balogot, hogy vérbe borulva esett ösz- 
sze. Azonnal beszállították a helybeli 
állami közkórházba, ahol azonban még 
aznap este meghalt. — A csendőrség 
Zagyit letartóztatta. A tragikus véget 
ért cigányprímás feleségén kivül 5 apró 
gyermeket hagyott hátra.

Zagyi János teljes beismerésben van, 
részeg fővel nem tudta mit cselekszik, 
mindenesetre nem akarta Balogh cim
balmost megölni, csak megfenyíteni. — 
Mintegy 10 tanút hallgatott ki az es
küdtbiróság.

Este félhatkor került a sor a perbe
szédekre. Szabó Dezső államügyész sú
lyos testi sértésben, mely halált okozott, 
kéri Zagyit elmarasztalni.— Dr. Gancz- 
fried Ernő helybeli ügyvéd, a sértettek 
megbízottja bejelenti, hogy kártérítési 
igényeiket polgári per utján fogják ér
vényesíteni. — Dr. Schalet Joachim, a 
vádlott védője a védencére kiszabandó
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büntetés felfüggesztését kéri. — Végül 
a vádlott — az utolsó szó jogán — kis 
büntetést kér. — Ezután az esküdtek 
Ítélethozatalra vonultak vissza.

Este negyed 8 órakor hirdette ki Dr. 
Vágássy Béla, az esküdtbiróság elnöke 
az esküdtek verdiktjét, akik Zagyi Já
nost nagyfokú felindulásban elkövetett, 
halált okozó súlyos testi sértésben mon-

Ismeretes, hogy a minden menetjegy
irodában bárki által megszerezhető vá
sárigazolvánnyal már április 20-ka óta 
nagyjelentőségű kedvezményekkel lehet 
az ápr. 30-án megnyílt Budapesti Nem
zetközi vásárra utazni. Most — mint 
Budapestről jelentik — újabb jelentős 
kedverményeket is engedélyeztek a vá
sár látogatói részére. — Ezek az újabb 
kedvezmények a következők :

Akik nem vasúton vagy hajón, hanem 
autón vagy motorkerékpáron akarnak 
április 20-ika és május 10 ke között 
Budapestre utazni, azok úgynevezett 
„autós-vásár igazolványt" válthatnak bár
mely menetrendirodában, személyenkint 
P. 2'80 értéknek megfelelő valutáért.

Az „autós-vásárigazolvány“ tulajdo
nosa akkor is átlépheti a magyar határt, 
ha nincs nemzetközi forgalmi engedélye 
vagy nemzetközi gépjárművezetői iga
zolványa.

Az „autós-vásárigazolvány“-nya! Ma
gyarországra érkező látogató, ha nincs 
egyéb vámbiztositéka (trip-tick), a ma
gyar határ vámhivatalánál úgynevezett 
„előjegyzési jegy“ váltására köteles. Egy 
gépjármű részére, ha utasai 5 napig 
akarnak Magyarországon tartózkodni 6 
pengő, ha 10 napig 10 pengő az „elő
jegyzési jegy“ ára. Az „előjegyzési jegy" 
érvénye bármely magyar vámhivatalnál,

Tularaemia.
Aki figyelemmel kiséri a napilapok 

híreit, észreveszi, hogy egy eddig isme
retlen állatbetegség terjed az országban, 
amely kipusztulással fenyegeti a vadon 
élő rágcsáló állatokat és az emberre is 
nagymértékben veszélyes. E betegség a 
tularaemia, melyet közönségesen nyul- 
betegségnek neveztek el.

A tularaemia Ausztriából terjedt át 
Délmorvaország és Nyugatszlovenszkó 
egyes járásaira s fertőzött állatoktól e 
vidékeken kb. 70 ember betegedett meg. 
A járvány állandóan terjed s nincs ki 
zárva, hogy a mi vidékünk is előbb- 
utóbb megfertőződik. Ezért szükséges
nek tartom a közönséget a nyulbetegség 
felismeréséről előre is tájékoztatni.

Minden rágcsáló állat (egér, patkány, 
hód, mókus, mezei nyúl stb.) gyanús 
tularaemiára, amely az ember közeled
tére nem menekül, vagy lassan mozog, 
vagy futás közben bukdácsol úgy, hogy 
könnyen megfogható. Gyanús továbbá 
minden rágcsáló állat hullája, melyet a 
szabadban találunk. A betegséget a bak
térium tulareuse okozza, amely nagy 
mértékben van elszaporodva a beteg 
állati szervezetben. Ember rendszerint 
beteg mezei nyúltól fertőződik meg. A 
fertőzés ép bőrön keresztül is történ
hetik beteg állat megfogása, nyúzása 
közben, még inkább sérült bőrön ke
resztül vagy fogyasztás által. Az ember 
vérét röviden a fertőzés után tömege
sen ellepik a baktériumok, melyek bor- 
zaszló lázt, az összes mirigyek meg- 
duzzadását, majd ezeknek elgennyesé- 
sét, a fertőzés helyén hólyagos kiütést, 
szemkötőhártyagyulladást, a fejen és 
kezeken bőrgyulladást, sőt mellháríya- 
és agyhártya-gyulladást okoznak. A be
tegség hosszadalmas és halállal is vég
ződhetik.

Az országos hivatal azon járásokban, 
melyekben a tularaemia előfordul, a 
vadásztilalmat megszüntette és kötele
zővé tette a beteg és gyanús állatok 
pusztítását. Ez ugyan a mi járásunkra 
még nem vonatkozik, de a lakosság sa
ját érdekében e betegséggel kapcsolat
ban minden gyanús észrevételét a ha
tóságoknak jelentse, hogy e veszedel
mes járvány, amennyiben e vidéken is 
mutatkozna, csirájában el fojtassék.

Dr. Anárik László.

dották ki bűnösnek s ennek alapján a 
bíróság Zagyi János vádlottat 3 évi 
börtönre Ítélte el, amelybe az eddig le
töltött vizsgálati fogságot beszámítot
ták. Vádlott és védője három napi gon- 
dolkozási időt kértek, mig Szabó állam
ügyész súlyosbításért felebbezett.

Ezzel véget is ért a tavaszi esküdt
széki ciklus.

Budapesten például a Fővámhivatalnál, 
egy ízben újabb 10 napi tartózkodásra 
10 pengőért meghosszabbítható. — Áz 
„előjegyzési jegy"-gyei érkezők legké
sőbb május 20-áig tartózkodhatnak Ma
gyarországon, ahonnan annak az ország
nak határa felé kel! távozniok, amely 
felől érkeztek.

Az „autós vásárigazolvánnyal" érke
zők éppen úgy, mint a rendes „vásár- 
igazolvánnyal" vasúton vagy hajón ér
kezők is, magyar vizűm nélkül léphetik 
át a határt. A vízumot utólag Budapes
ten kapják meg nagy kedvezménnyel, 
mindössze 2 pengő 50 fillérért. Ez a 
kedvezményes vizűm három teljes hó
napig biztosit Magyarországon való há
borítatlan tartózkodást, de természete
sen, akik a vásár igazolvány vasúti vagy 
egyéb utazási kedvezményeit visszafelé 
is élvezni akarják, azok legkésőbb má
jus 20-án kénytelenek hazautazni.

Az autón érkező látogatók Budapest 
Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatalá
nak a Nemzetközi Vásár területén lévő 
kirendeltségétől „autós vásárigazolvá
nyuk" felmutatása ellenében utazásuk 
szép és maradandó emlékeképpen, autó- 
diszül szolgáló „Szentkristóf plakettet" 
kapnak ajándékba, melynek könnyebb 
kiszolgáltatása érdekében külön parkí
rozó helyet jelölnek ki a külföldi autók 
számára a vásár főkapuja mellett.

Indiai levelek.
A borbély és társai.

Hogy mennyire specializálódva van
nak Indiában az egyes foglalkozási ágak, 
arról nem lehet eleget Írni.

Kevés hindu van, aki pénzt gyűjt. Kü
lönösen az alsóbb kuliosztály heti ke
resetét szereti lehetőleg két nap alatt 
elkölteni. És ez sikerül is neki. Szom
baton van a fizetés napja. Délelőtt már 
megjelennek az édesség árusok és a 
„rnócsi", a vándor cipész. Délben jön a 
borbély (hindosztánul: „hajamat", mint
ha magyarul mondanám, hogy a haja
mat fogja nyírni). Amint a gyár kürtje 
megszólal, a borbély működésbe lép. 
Egyszerre 4—5 kuli guggol köréje. A 
borbély is guggol és egyenesre nyújtott 
karral, szappan és viz nélkül, széles, 
nagy borotvával nyúzza paciensét. A 
hindu türelmes lélek, tehát nem szi
szeg. Ha az arccal elkészült, a homlo
kot is leberetválja, végül pedig a hónalj 
következik. Hiú öregemberek a mellü
ket is borotváltatják. — Miután az egyik 
kulival elkészült, pengéjét kérges bal 
tenyerén feni élesre — aztán jöhet a 
következő.

A kuli, ki a kés alól felszabadult, a 
kö'ömnyiró elé telepszik. Ez egy köze
pes szabóollóval lenyirja mind a húsz 
körmét. Ez a művelet mindkét részről 
guggolva történik.

Minden harmadik-negyedik héten nagy 
öröm van a kulik között, mert akkor 
jönnek narancsszínű, bő, lengő kabát
ban a fültisztitók. Kis vörösréz lapáttal 
és kaparókanállal dolgoznak. És itt a 
mester a nagyobb ur, nem a fizető ven
dég, mert a mester meg nem mozdul, 
hanem nyugodtan bevárja, mig vendége 
áttelepszik és másik fülét nyújtja keze
lésre. Átlag két hónaponként jönnek a 
tenyérjósok. Ezeknek van a legnagyobb 
sikerük és a legjobb jövedelmük, mert 
olykor még egy-egy angol is beszédül 
nekik. Ezt pedig egy jó jóslatért 5—6 
rúpiával is meg lehet vágni (kb. 40 K5.). 
És egy jós ugyan mikor és kinek jósol 
rosszat ?

A kuli vézna ember, de a körömvágó, 
fültisztitó és a jós erős, hatalmas, jól- 
megtermett egyén, ha ezek valami mun
kába fognának 3 vézna kuli teljesítmé
nyét érnék el — de jövedelmük lenne 
jóval kisebb. És csak a hét utolsó nap

ján jönnek, mert a jámbor kulinak csak 
ekkor van pénze.

Azt talán már említeni sem kell, hogy 
mindegyik foglalkozásbeli külön kasztot 
képez és a fültisztitó Iealacsonyitónak 
venné, ha neki körmöt kellene vágni. 
Ugyancsak lealacsonyító lenne a bor
bélynak a körömvágás, de lealacsonyító 
a körömvágónak a fültisztitás is. A ku
linak pedig eszébe sem jut, hogy ma
gának borotvát és ollót vegyen, vagy 
hogy egy drótból fülkaparót görbítsen.

Mohamedán alkoholt nem iszik, hin
duk között igen kevés él vele, az is 
csak ritkán, nagyünnepkor lesz részeg. 
Keresete jó részét tehát édességbe öli, 
másik részét ékesszavu, más kasztbeli 
hitsorsosai csalják ki tőle.

Gedeon Tihamér.

Kis irka-firka.
Földrajztudás.

Az utóbbi napokban sokat gyönyör
ködtünk azokban az újságcikkekben, 
amelyek holmi földrajzi nevekkel voltak 
kapcsolatosak. Sajnos, e cikkek néme
lyikében a szlovenszkói pusztító árvi
zekről is szó volt: ez a téma mint té
ma, valóban nem „gyönyörködhető" s 
az újságolvasó éppúgy, mint az újságíró 
azt kívánja, múljék el felőlünk ez a po
hár, legyen vége a sok pusztításnak már, 
mert hogy ember, természet, sorsharag 
mind összefogjon a kultúra, emberi élet 
ellen, az túlságosan sok már ahhoz, hogy 
csendben s nyugodtan el tudja viselni 
az európai polgár.

Dehát úgy van, hogy e sok keserűség 
között vannak derűsebb pillanatok is. 
Nem tagadjuk : derűs pillanatokat sze
reztek nekünk azok a tudósítások, ame
lyek a Latorca vizét Kassára, a Garam 
vizét Losoncra, a Rima vizét viszont a 
Gőlnic völgyébe helyezték át. A honi 
földrajzzal, ugylátszik, hadilábon áll né
mely kolléga : összevissza szórja a völ
gyeket, hegyeket s folyókat, mintha vi
lágteremtő erővel szerelték volna föl a 
múlt hetekben. Hogy az abesszin hegyek 
között, a spanyol fronton nem mindig 
ismerjük ki mindig magunkat, ez még 
nem volna olyan nagy baj, nem fáj any- 
nyira a fejünk a mandzsukéi császár 
miatt, mint — mondjuk — a csilizrad- 
ványi talajvizek miatt, de mikor Kassát 
az Alacsony Tátra alá fektetik a jólér
tesültek s Dobsinát Ruszinszkóba teszik, 
mégis megmérgesedik az olvasó, kissé 
keserűen jegyzi meg: ennyire ismerjük 
egymást tizennyolc év után, hogy a leg
egyszerűbb honi földrajzot sem tudtuk 
megtanulni ?

Mert nehogy azt higyjék, hogy csak 
„távoli megyék tájaival" van ez igy. 
Nem. Pénteken olvastuk, hogy „Zsitva- 
udvarnokon" családi tragédia történt. 
Hosszan tűnődtünk, hol lehet ez a Zsit- 
vaudvarnok.

Akkor derült ki, hogy Udvardról van 
szó. Mindig tanul az ember.

Szakadó esőben
ünnepnap délben, amikor senki sem jár 
a főuccán s akinek dolga van, az is 
siet hazafelé, fedett helyre : valaki kitar
tóan figyel egy kirakatot. Tudnivaló, 
hogy a kirakatverseny óta az egyes 
szakmákban nagy kirakatversengés in
dult meg, már nemcsak a cipőkereske
dők rendezik hetenkint nagy fürgeség
gel kirakataikat, hanem divatárusok, 
szövetkereskedők, élelmiszeresek, köny
vesek és kalaposok is, cukrászok és 
trafikosok, ruhakereskedők és illatszer
tárosok : jótékony mozgalmat hozott a 
kirakatverseny s általában az üzleti ver
sengés ebbe a kirakatos világba.

Egyszóval az illető ott áll az egyik 
kirakat előtt és feszülten nézi. Pontosan 
mindent. A jobbsaroktól a balsarokig, 
földszinti árutól az emeleti áruig, a bolt
ajtóhoz vonul, megnézi a boltajtóban 
kiállított árut — újabban oda is raknak 
ünnepnapokon, — aztán át a másik ki
rakathoz, megint vissza, előre, hátra, fi
gyelmesen, közeli képet s távlati össz
képet nyerve. Nagyon gondosan, precí
zen, mélyen figyel az illető.

Mit akar ez? Most vásárolni? Lár- 
purlár gyönyörködik a kirakatban? 
Gusztust kapott? Gratulálni akar a tu
lajdonosnak majd holnap, hétfőn?

Odamegyünk s közelebbről megnézzük.
A konkurrencia ő. A versenytárs-cég 

tulajdonosa, aki ezt a kegyetlen időt

használja fel arra, hogy pontosan körül
nézzen a másik cég portáján... Hogy 
hétfőn aztán fölhasználhassa a tanulsá
gokat... ______ (-- thyvi—)

Tisztelgés Dr. Törköly Józsefnél
A szenátori mandátumáról megromlott 

egészségi állapota miatt lemondott Dr. 
Törköly József ügyvédnél Rimaszombat 
magyarsága nevében és képviseletében 
Dr. Eszenyi Gyula orvos, városbiró, Dr. 
Löcherer Géza ügyvéd, h. városbiró, 
Perecz Samu nyug. városi tanácsos, 
Varga Imre ref. lelkész, Nagy Sándor 
pártigazgató kíséretében, április 28-án 
tisztelgő látogatást tettek, mikor is Pe
recz Samu, Rimaszombat törzsgyökeres 
polgára egy, a város több száz magyar 
polgára által aláirt, remekbe készült 
albumban elhelyezett köszönő irat át- 
nyujtásával meleg szavakkal üdvözölte 
Dr. Törköly Józsefet, aki meghatottan 
köszönte meg az üdvözletét. A Mako- 
vits Jenő festőművész által tervezett, 
Jelűnek Henrikné által égetett bőrbe 
kötött album az iparművészet remeke 
s az abban elhelyezett Varga Imre által 
irt köszönőirat szövege a következő :
Rimaszombat magyarsága

Dr. Törköly József ügyvéd urnák.
Mélyen tisztelt Ügyvéd Ur!

Rimaszombat város magyar társadal
ma fájdalommal vette tudomásul, hogy 
közéleti tevékenységének egyik legfon
tosabb mezejéről, megrendült egészségi 
állapotára való tekintettel, kénytelen 
visszavonulni. Hosszú évek óta aggoda
lommal figyeltük és láttuk, hogy a test 
nem bírja azoknak a súlyos feladatok
nak a hordozását, amelyekért a lélek 
annyi lángolással égett.

Büszkék vagyunk, hogy ez a város 
és ez a föld, mely az ön szivébe is be
oltotta a halálig menő hűséget és sze- 
retetet: Önt a magáénak mondhatja.

Az az önzetlenség, a joghoz és az 
igazsághoz való rendíthetetlen ragaszko
dás és az ezekért folytatott fáradhatat
lan küzdelem, ami az ön közéleti mű
ködését jellemezte: nagy bátorítás és 
vigasztalás a magyar népre. Áldott bi
zonysága és boldog ígérete annak, hogy 
a magyar nép a történelmi megpróbál
tatásokban mindig megtalálta és meg 
fogja találni azokat, akik nemzeti meg
maradásáért készek életüket feláldozni. 
Az áldozat igy lesz a jövendő záloga. 
A hűség a boldog jövő Ígérete.

A szenvedésben és reménységben pró
bára tett sorsközösség igaz és mély há
lájával köszönjük önnek, hogy munka
terén az őráliók hűségével, éberségével 
és bátorságával őrködött nemzeti éle
tünk fölött, hogy szellemtelen és elvte
len világban a lélek életjogaiért küzdött.

Életének további munkájában merítsen 
erőt és vigasztalást abból a tiszteletből, 
hálából és szeretetből, amellyel szülő
földje hozzá visszatérő gyermekét kö
rülveszi.

M eghívás.
A Rimaszombati Polgárikör 1937. 

évi május hó 23 án (vasárnap) d. u. 3 ó. 
tartja saját helyiségének nagytermében

évi rendes közgyű lését,
melyre a t. tagokat tisztelettel meghívja 

Rimaszombat, 1937. április 25.
az Elnökség.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. A múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvé

nek felolvasása és hitelesítése.
3. Az 1936. évi zárszámadás és vagyon

mérleg bemutatása.
4. A folyó évi költségvetés megállapí

tása.
5. Az elnökség jelentése a múlt évi mű

ködésről.
6. T íz h ázép í tés i  kö tvény  k iso rso lása .
7. Esetleges indítványok.*)
8. Tisztujitás.

*) Az alapszabályok 18 pontja értel
mében minden fontosabb határozatra 
irányuló indítvány a közgyűlést megelő
zőleg 8 nappal az elnökségnek Írásban 
bejelentendő.

lljabb határátlépési kedvezmények a Budapesti Nemzetközi Vásár
látogatói részére.

Az olcsó vizűm három hónapig tartó magyarországi tartózkodásra Jogosít,
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H ÍR E K
Májust köszöntés.

Virágcsokorba borulnak a fák, 
madármuzsika zendül a kertben ; 
szivek ajtaja halkan kitárul 
s rajt’ a Szerelem titkon berebben.

Lelkek hárfáján érzés-húrja peng, 
kebelek ágyán Vágy üli nászát; 
orgonavirág illatcsókjában 
Május tündére ránk veti fátylát.

Rétek bársonyán harmatcsep ragyog, 
a Nap csókjában életláng tüzel; 
Tavasz hintóján kacagva ülünk 
s a Kedv-ostorral Gondot Űzünk el.

1937. május hó 2

Kevés az aprópénz.
írhattam volna bátran ezt is címül: 

Boldog város.
Mert egy amolyan, a miénkhez hasonló 

kisvárosról van szó. Félreértés ne essék, 
csak a város vidéki voltában vagyunk 
hasonlóak, egyébként, de főleg éppen az 
aprópénz kérdésben sok és nagy a kü
lönbség közöttünk.

Ez az, kérem, ez az! Abban a velünk 
nagyon is rokon, sőt, hogy nemondjam 
tesívérvároskában szörnyű nagy a pa
nasz amiatt, hogy kevés náluk az apró
pénz: 100 koronán aluli papírpénzt és 
ércpénzt alig látni.

Te, te kedves Testvér, hát emiatt is 
lehet panaszkodni? Irigylésre méltó bol
dog város vagy, édes Testvér I Lásd, ná
lunk meg éppen az a baj s amiatt nagy 
a panasz (Szóval: a panaszkodásban 
egyek vagyunk), hogy kevés a bankó, a 
100 koronán felüli papírpénz. Igen, igen, 
ez a szomorú helyzet nálunk. Itt, Testvér 
apró, gyűrött, maszetos, ütött-kopott 10- 
20 cifrapapir is aligha akad, a 100 ko
ronás bankóról, erről a csodajószágról 
nem is beszélve. Ez azután ritka, mint az

albínó varjú, vagy — mondjuk — mint 
a bajnélküli ember. Hej, huj, haj, nálunk 
csak öntött pénz, abból is főleg nickel és 
bronz garas csörög a zsebekben, de az 
is csak éppen akkor, ha véletlenül kettő 
verődik össze, mert rajzásról azután egy 
általán nem lehet beszélni, ebben a csoda
szűkös világban.

így biz’, a Testvér! Hallod-e, nem tud- 
nők-e egymás panaszos baját valamikép
pen összeegyeztetni? Amúgy ötvenpercen 
lesen: add ide a nagybankóid felét, mi 
is oda adjuk aprópénzünk ugyanannyi 
részét.

Tessék? Hogy ez Neked rossz üzlet? 
Hát akkor ne panaszkodjál. Mi sem tesz- 
szük.

s i^ ( rg u .s .

Ünnepi szolgálat a postán. 1937. 
május 1-én mint vasárnap. 1937. május
6-án mint ünnepnap, ugyanis: pénzfel
vételi osztályoknál 8—11-ig, ajánlott 
levél és csomag feladásnál 8 — 12-ig, 
íávirda és telefonnál a szolgálat 8—19 
óráig tart.

Skót lelkészek Rimaszombatban. A
skóciai református egyház szlovenszkói 
tanulmányúton levő két lelkésze, Knight 
György és Smith Róbert hétfőn ejtették 
útba Rimaszombatot s a református 
egyház viszonyainak alapos tanulmá
nyozása után este az ipartársulat nagy
termében, zsúfolt ház előtt előadást tar
tottak a skót ref. egyház missziós szol
gálatáról. Az illusztris vendégeket a gö- 
möri ref. egyházmegye és a rimaszom
bati ref. egyházközség nevében Varga 
Imre lelkész üdvözölte német nyelvű 
beszédben, ezután először Knight György 
angol nyelvű előadásában párhuzamot 
vont a skót és a magyar egyházak szer
vezetei között, utána pedig Smith Ró 
bért magyar nyelvű felolvasást tartott 
a zsidókérdésről. Knight előadását tol
mács közvetítette magyar nyelven. Az

ünnepélyen Szűcs György vezényletével 
az egyházi vegyeskar is közreműködött.

Az uj vasúti menetrend május 21-én 
lép életbe s az eddigi menetrendtől 
eltérőleg a pozsony-prágai viszonylat
ban a változás az, hogy az úgynevezett 
Szlovák Nyil az utat 4 óra 21 perc 
alat teszi meg ezentúl, vagyis 30 perc
cel rövidebb menetidő alatt, mint eddig. 
A Pelsőc —Pozsony között közlekedő 
személyvonat 13'05 perc helyett 12'40 
perckor indul Pelsőcről és Pozsonyban 
23Í0 órakor érkezik. Az uj menetren
det annak idején részletesen közöljük.

Bérmálás. A rozsnyói egyházmegyé
ben Bubnics Mihály róm. kát. püspök a 
bérmálás szentségét ez évben a követ
kező sorrendben osztja ki: május 8-án 
Gömörpéterfalán és Gesztetén, 9-én Vár- 
gedén, 10-én Sőregen, 11-én Egyházbás- 
ton, 12-én Rimaszécsen, 13-án Abafalán, 
17-én Csoltón és L'cén, 16-án Harká- 
cson és Deresken, 19-én Méhiben és 
Tornaiján, 20-án Baracán és Fügében, 
junius 5 én Dobsinán, 7-én Szádalmáson 
8-án Tornán és Tornaujfalun, 9-én Já
szón és Debrődön, 10 én Jászómindszen- 
ten, Rudnokon, Felsőmecenzéfen és Stó- 
szon.

Pénzintézeti kinevezés. P r i b a n  
Bélát, a helybeli Földmives Kölcsönös 
Pénztár rokonszenves dirigensét igazga
tóvá nevezték ki.

Halálozások. Siolcz Zsigmond, itteni 
tekintélyes iparos polgártársunk életé
nek 81-ik évében április 28-án hosszas 
betegeskedés után elhunyt. A közbecsü- 
lésben állott férfiú életerős korában 
számos társadalmi és karitatív egyesü
letben vezető pozíciót töltött be s mint 
a róm. kath. egyháztanács tagja is hosz- 
szu éveken át áldásosán tevékenykedett. 
Elmúlása városszerte őszinte részvétet 
váltott ki s ez a részvét impozáns mó-
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Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, május 1—2-án 

a civilizáció munkája a vadnyugaton!

Buffallo Bili
Gary Cooper, Jean Arthur, Várkonyi M.

Kedden, május 4-én finom zenés bécsi 
vígjáték :

Babakirálynő
M. Schneider, W. Albach Retty, A. Sand- 

rock, Paul Hörbiger.

Szerdán, május 5-én gyönyörű szerelmi 
regény :

Hóviharban
J. Knotek, Staal. Keller novellája nyomán.

Csütörtökön, május 6-án a híres művész
nő hires alkotása :

Az vagyok, akit szeretsz
Greta Garbó és több kiváló színész.

Stolcz Zsigmond budapesti m. kir. rend- 
dőrtanácsos, Gelley Andorné szül. Stolcz 
Etelka, özv. Halász Istvánná szül. Stolcz 
Erzsébet családjaikkal, és rokonai gyá
szolják.

Jakab Bálintné szül. Tankó Erzsébet 
áldásos életének 55-ik évében április 
hó 28-án Rimaszombatban örök álomra 
szenderült. A szeretteiért élt és dolgo
zott megboldogult temetése április hó 
30-án nagy részvét mellett ment végbe. 
Halála férjét, fiát: Jakab Istvánt és ki
terjedt rokonságát döntötte gyászba.

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

Róm. kath. hitközségi közgyűlés.
Április hó 25-én délután 3 órakor tar
totta meg a rimaszombati róm. kath. 
hitközség rendes évi közgyűlését a kath. 
Olvasóegylet nagytermében Dr. Sándor 
János c. kanonok egyházi- és Dr. Zakács 
István világi elnöklete alatt. — Dr. Sán
dor János c. kanonok rövid elnöki meg
nyitója után jelentésében ismertette a 
hitközség és a templom múlt évi szám
adásait, melyet a közgyűlés jóváhagyó
lag vett tudomásul. Ezután beszámolt a 
Széman intézeti építkezés végleges el
számolásáról és megemlékezett a Nővé
rek letelepedéséről, akik most a községi 
iskolát vezetik. Majd Dr. Zakács István 
*

! Tavaszi felöltők és ruhák:
beszerzése előtt, saját ér
dekében tekintse meg nagy 
választékáról és olcsó árai- 
■ ■  ról már közismert ÜÜI

férfi, fiú és gyermekruha-raktáramat.
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ruhaárúháza Rimaszombat Masaryk-t.

világi elnök vette át a közgyűlés veze
tését és ösmertette az egyházi adókulcs 
megállapítást. Az erre vonatkozó egy
háztanácsi javaslatot a közgyűlés válto
zatlanul elfogadta és kiküldött egy öt 
tagú bizottságot, mely az egyházi adó 
kivetését fogja eszközölni. — A helybeli 
róm. kath. templom ez évben ünnepli 
meg 160 éves jubileumát, melyet folyó 
év augusztus 29 é n — Szent János iefe- 
jeztetésének napján, aki a templom véd- 
szentje — fogják nagy ünnepségek ke
retében megünnepelni. — Több kisebb 
egyházi ügy elintézése után Dr. Sándor 
János elnök a közgyűlést berekesztette.

Jogerősjlett a járási kereskedelmi 
Grémium megalakulásának engedé
lyezése. Mint annak idején közöltük a 
járási ipartársulat az önálló járási ke
reskedelmi Grémium megalakítására vo
natkozó országos hivatali engedély ellen 
a kereskedelemügyi minisztériumnál fe- 
lebbezéssel élt, mely felebbezést a ke
reskedelemügyi minisztérium mint alap
talant elutasította és Így a járási keres- 
kedeimi Grémium megalakítása most

már jogerőssé vált. Az alakuló közgyü 
lés a keresk. minisztérium, orsz. hivatal 
és az országos szövetség kiküldöttjeinek 
részvételével már május havában meg 
lesz tartva, melynek megtörténte után 
az ipartársulattól való teljes különválás 
is megtörténik.

Köszönetnyivánitás.
Mindazoknak, akik szeretett fér

jem végtisztességén megjelentek, 
Öt utolsó útjára elkísérték és sír
jára virágot helyeztek, különöské
pen az Egyleti tagoknak és a RPS 
tenniszezőinek ezúton mond há
lás köszönetét

özv. Király Gyuláné.

Szerencsés sorsjegy tulajdonosok.
Az áll. osztálysorsjáték V-ik osztályának 
április 28-iki húzásán a kilencvenezer 
koronás nyereményt a Tátra bank hely
beli fiókjánál vásárolt sorsjegyen rima- 
szombatiak nyerték, akik között keres
kedők s kishivatalnokok foglalnak helyet.

internátussal egybekötött német 
tannyelvű polgári iskola
SpiSská Nová Vesen, Iglón.

Az internátusbán az eltartási díj havi 
300'— Ke. Felvétetnek leányok felekezeti 
különbség nélkül. — Prospektussal és 
mindennemű felvilágosítással szivesen 
szolgál az evang. polgári leányiskola 
igazgatósága, SpiSská Nová Vés, Igló.

PAP1RSZÖNYEGEK nagy választékban a 
LITERATURA könyv- és papirkereskedésben 
Jánosi ucca 6.

A tüzoltóegyesület közgyűlése. A
rimaszombati önkéntes tűzoltó egyesület 
folyó hó 25 én, délelőtt 11 órakora Vá
rosháza tanácstermében tisztújító köz
gyűlést tartott Vozáry Sámuel alelnök 
vezetése alatt. A közgyűlés megnyitása 
után Vozáry alelnök igaz sajnálattal volt 
kénytelen bejelenteni, hogy az egyesü
letnek köztiszteletnek és közbecsülésnek 
örvendő elnöke, aki az egyesületet 10 
éven keresztül fáradhatatlan buzgalom
mal közmegelégedésre vezette, Dr. Ko
vács László nyug. polgármester, korára

H ír  S zliács fü rd őrő l!
A Bristol-Tatra-Amalia

szállodai és éttermi üzemvezetősége ez 
utón adja nb. vendégeinek és a n. é. 
közönségnek tudomásul, hogy üzemét 
május 1-én megnyitja. — Szépen be
rendezett szobák (folyó hideg és meleg 
vízzel), elsőrangú élelmezéssel, jutányos 
áron kaphatók. — Minden vasár- és 
ünnepnap hangversennyel egybekötött 
tánclehetőség. — Szezonnyitásra má
jus 1-én és 2-án kivételes pausál-árak: 
2 teljes napra szép lakás elsőrangú 
élelmezéssel együtt K5, 70'—. Prospek
tusokkal és információkkal készségesen 
szolgál: Bristol-Tatra-Amalia üzemveze
tősége Szliác-Kúpele.

való hivatkozással lemondott elnöki tiszt
ségéről. A közgyűlés a legnagyobb saj
nálattal vette tudomásul volt elnökének 
ezen megmásíthatatlan akaratát, és Vo
záry alelnök indítványára Dr. Kovács 
László volt elnökét az egyesület örökös 
disztagjává egyhangúlag megválasztotta, 
s egyben az egyesület fejlesztése körüli 
eredményeinek kifejezése mellett a tá
vozó elnöknek jegyzőkönyvi köszönetét 
szavaztak. Ezután Mándy Antal tette 
meg mindenre kiterjedő múlt évi jelen
tését, majd Pataky Gyula ellenőr szá
molt be az egyesület anyagi viszonyai
ról. A közgyűlés úgy a parancsnoki je
lentést, valamint a zárszámadásokat s a 
folyó évi költségirányzatot elfogadta il
letőleg tudomásul vette s Tóth Ernő 
pénztárnoknak a felmentvényt megadta. 
Egyben a közgyűlés az összes működő 
tagoknak az előfordult tüzeseteknél és 
különösen gyakori árvizeknél teljesített 
önfeláldozó teljesítményükért hálás kö
szönetét fejezte ki. Ezután Vozáry elnök 
úgy a maga, valamint tiszttársai nevében 
— miután megbízatásuk lejárt — be
nyújtotta lemondását, mire a közgyűlés 
további vezetését Zimann nyug. igazgató 
tanító — mint korelnök — vette át. 
Haynik Géza a jelölőbizottság nevében 
felolvasta a jelölőbizottságnak — mely
ben nevezetten kivül Keresik László, 
Rajner Andor és Sichert Károly foglaltak 
helyet —- április hó 16-án megtartott 
jelölő értekezletén felvett jegyzőkönyvet,

amelyet a közgyűlés egyhangúlag elfo
gadott s ennek alapján a következő tisz
tikart választotta meg: elnök: Vozáry 
Sámuel, alelnök: Kéry István, titkár: 
Szabó Károly városi számvevő, pénztár
nok : Tóth Ernő, orvosok : Dr. Eszenyi 
Gyula és Dr. Komlós Gyula, ügyész: 
Dr. Weinberger Rezső, ellenőrök: Macz- 
kó György és Pataky Gyula, parancs
nok : Mándy Antal és szertárnok : Ha- 
lassy Gyula. A választmányba a követ
kezők lettek beválasztva: Bálint Pál, 
Benkovits Gyula, Dr. Gabonás János, 
Gyulay István, Haynik Géza, Harsányi 
Aurél, Józsa Ignácz, Jelűnek Henrik, Ker
esik László, Kerekes István, Kozma Imre, 
Dr. Löcherer Géza, Márkus László, 
Plentzner Frigyes, Rajner Andor, Révész 
Hugó, Szalvendy Gyula és Sichert Ká
roly. A működő tagok közül bekerültek 
a választmányba : Bútora Mátyás, Durda 
János ifj. Elznicz László, Filo János, 
Ludwig Antal és Ujj László. Több egye
sületi ügy Ietárgyalása után a közgyűlés 
Vozáry elnök zárószavaival véget is ért.

Megjelent Szombathy Viktor kis 
cserkészregénye. A szlovenszkói ifjú
sági irodalomban úttörő, uj vállalkozás 
indult meg, amely minden tekintetben 
figyelmet és pártfogást érdemel. A Gra
fikai Unió Prágában a szlovenszkói ma
gyar gyermekek részére könyvsorozatot 
indított s a sorozat szerkesztésére Vd- 
sárhelyi Károlyt és Kiss Péter Pált kérte 
fel Komáromban. A szerkesztők nagy 
lelkiismeretességgel teljesítik feladatukat 
s ennek eredménye, hogy már két szé
pen kiállított, kedves tartalmú könyv 
jelent meg a szlovenszkói könyvpiacon: 
az egyik Kosáryné Réz Lola könyve: 
„Fercsi meg Tercsi", a másik könyv 
most hagyta el a sajtót: Szombathy Vik
tor: „Cserkészkaland" cimű könyve. — 
Szombathy Viktornak számos ifjúsági 
elbeszélése és kisregénye jelent már 
meg, a könyvek vidámsága, humora a 
kis olvasók tetszésével találkozott. A 
Cserkészkaland cimű könyv a kiscser- 
készeknek Íródott s két ügyes kis cser
kész tábori „jómunkáját" irta meg benne 
a szerző. Nyári történet, a cserkésztá
borból : szórakoztató, ötletes, mulattató 
s nemesitő. A kis könyv ára 3'50; meg
rendelhető minden könyvkereskedésben.
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Rozsnyón felállították a hirdető- 
oszlopokat. Rozsnyó város haladószel- 
leraü vezetősége a dobolás megszünte
tése mellett hirdetőoszlopokat állíttatott 
fel. Mikor kerül erre sor Rimaszombat
ban ?

Filmszínház, Folyó hó 1—2. színre 
kerül Adolf Zubor „A nagy Bili" cimü 
amerikai nagy film. Az amerikai pol
gárháború befejeztével 1865-ben Lincoln 
elnök letelepíteni szándékozik a lesze
relt katonákat, de tervét akadályozzák 
az indiánok. Két bátor ifjú vállalkozik 
arra, hogy rendet teremt. Emberfeletti 
munkába fognak és igen veszélyes ka
landokba bocsátkoznak. Főszereplők: 
Gary Cooper, James Ellison.

Folyó hó 4-én „Babakirálynő, Farsang 
tündére" cimü német nyelvű filmoperett 
kerül előadásra. Xandl báró szerelmes 
a szép Feli hercegnőbe, de nénje hal
lani sem akar erről, és Felit Bécsbe 
küldi felejteni. Odautazott Xandi is, ki 
különös társaságba keveredett és Feli 
bosszúsan hazatér, valamint Xandi is. 
Uj találkozásuk megakadályozza a to
vábbi bonyodalmakat. — A főszerepet 
Adélé Sandrock, Magda Schneider, Hör- 
biger Pál, Wolf Albach stb.

F. hó 5-én „Hóviharban" cimü film 
kerül Iepergésre. Marianna elhagyja fér
jét a nászuton, mert becstelen dolgokat 
tudott meg róla s egy erdei lakba vo
nul vissza, hol megismerkedik Petes 
szerkesztővel, kinek közeledését Mari
anna azonban elhárítja magától. Petes 
becsületes szándékában nem tágit s nem 
rettenti el a bekövetkező súlyos ese
mény sem.

Folyó hó 6-án sorra kerül Grete Gar
bó egyik kitűnő filmje „Az vagyok, akit 
szeretsz" cim alatt, melyben egy sokat 
szenvedő asszonyt alakit, kit a világ
háborúban elhurcoltak, a férje nem 
tudta hollétét, mig Tomy olasz festő 
nem talált véletlenül reá egy budapesti 
kávéházban. A film meséje mindvégig 
lenyűgöző és izgalmas.

Uj postai dijszabás a kisantant- 
államokkal való viszonylatban. Április 
1-től kezdve Csehszlovákia, Jugoszlávia 
és Románia között uj postai dijszabás 
lépett életbe. Az egyezmény vonatkozik 
Görögországra és Törökországra is. A 
levelek dija 20 gramig 2, minden to
vábbi 20 gr.-ért pedig 1'20 Kc-t tesz ki. 
A levelezőlapok dija 1‘20 Ki. A nyom
tatványok dija Jugoszláviába, éspedig az 
újságok szállítási dija 100 gr.-ig 0‘05 Ki, 
a mellékletek dija 10 gr.-ig 001, 20 
gr.-ig 002, 30 gr.-ig 003 korona. A 
könyvek, röplapok szállítási dija 50 gr.-ig 
0'20 Ké, az egyéb nyomtatványok szál
lítási dija pedig 030 Ké. Romániában, 
Görögországba és Törökországba az új
ságok szállítási dija 50 gr.-ig 015 Ké, a 
könyvek és röplapok szállítási dija 50 
gr.-ig 0'20, 50 gr.-on fölül pedig 0'30 
Ké. Az áruminták szállítása 50 gr.-ig 
030 Ké, legalább azonban 0'60 Ke. A 
pénzeslevelek dija 20 gr.-ig 2 Ké, min
den további gr.-ért 1 20 Ke, az ajánlási 
dij 2 Ké, a biztosítási dij pedig minden 
300 arany frankért 2’80 Ké. A levelek 
ajánlási dija a rendes díjszabáson kivül 
2 Ké.

öngyilkosság. Kovács Lajos 25 éves 
serkei földmivesen már többször az el
mebaj tünetei mutatkoztak s egyizben 
falujában is öngyilkossági szándékból 
felakasztotta magát, azonban egyik ba
rátja levágta idejében s igy megmentet
te az életnek. Kovács Lajos ezen annyira 
feldühödött, hogy késsel támadt rá ba
rátjára, mire beszállították a helybeli 
állami kórház elmeosztályára. Kovács 
Lajos április 20-án este 6 órakor kiszö
kött az elmeosztályról, felment az 
épület padlására, ahol a ruhaszárító kö
télre felakasztotta magát. Keresésére in
dultak s mire rátaláltak, már halott volt. 
A szerencsétlen embernek f. hó 11-én 
kellett volna esküvőjét megtartani.

Elfogott betörő. Apr. hó 20-áról
21-re virradó hajnali órákban ismeretlen 
tettes betört Szlancsik Pál helybeli ál
lami kórházi betegápoló bezárt lakásába, 
mig a tulajdonos a kórházban éjjeli szol
gálatot teljesített. A betörő benyomta a 
felső ablakrámát, majd igy kiriglizte az 
ablakot, amelyen keresztül előbb a kony
hába, azután a szobába jutott be. Az ös- 
merős betörő a szekrényből különféle 
ruhákat lopott el, mintegy 1035 Ké ér
tékben. A helybeli államrendőrség azon
nal erélyes nyomozást indított meg a 
betörő kézrekeritésére. — A nyomozást

Bartakovics Gyula rendőrinspektor ve
zette le, aki bravúros nyomozással negy
vennyolc órán belül kézrekeritette a tet
test. A nyomozási eredményeiről általá
nosan ösmert Bartakovics rendőrinspek
tornak sikerült a betörőt Losoncon el
csípnie és Szilva András notórius betörő 
személyében letartóztatnia. Szilva And
rás, aki ugyan lakatosmesterséget tanult 
ki, állandóan betörésekből tartja fenn 
magát. — Különböző betörésekért már 
tizenkétszer volt büntetve, több betörést 
követett el Budapesten és Bécsben is, 
ahol Drunder János álnéven dolgozott. 
Bevallotta, hogy a rimaszombati betörést 
is ő követte el, a ruhákat 130 Kö-ért 
eladta Oláh Ede seregi cigánynak. A 
rendőrség a ruhákat elkobozta s Oláh 
Ede cigány ellen orgazdaságért a feljen- 
tést megtették. A letartóztatott betörő 
pedig az államügyészségnek lett átadva.

h amerikai búza csődje.
Amerikai hírek szerint az ottani búza- 

termelés, amely óriás méreteivel már- 
már elnyelte a világ összes szükségle
teit : a jövőben kénytelen lesz óriási 
méreteivel jelentékenyen alábbhagyni.

Az egyesült államokban 1858-ban kez
dődött a termelés határtalan mérete, a 
mikor a prairiek nagy füvei benőtt tér
ségeit kezdték a vad bölénycsordák ki
irtásával eke alá vonva, a termelés há
lózatába besorozni. Az óriási fölszántott 
rétek után kiirtottak sok erdőt és azok 
talaja is belekerült a világgazdasági élet 
sodrába.

Azután termeltek mindig többet, fo
kozatosan bevonva a világ lisztszükség
letét a maguk körébe. Az óriási mére
tek lehetővé tették nekik, hogy ők szab
ják meg a világpiac árait és lenyomják 
a másutt termett, pl. európai búza érté
ket s alacsonyabb árakat diktáljanak 
mindenfelé. A maguk körébe vonták a 
nem termelő és sokat fogyasztó orszá
gokat pl. Angliát s ilyen helyeken az ő 
olcsóbb búzájuk vált kelendővé.

Az utóbbi évtized jó termései mellett 
mindig nagy fölöslegek állottak raktá
ron és ezek lenyomták az európai bú
zák árait.

Amerika egyesült államai mellett Ka
nada is erősen a termelés sorompójába 
állott, de versenyezett vele Argentína, 
ahol a vasúti állomásokon valóságos 
hegyeket raktak össze búzával telt zsá
kokból éppen a tavaszi időszak elején, 
mert ott a mi telünk idején terem a 
búza a déli félgömbön.

Ausztrália, Délafrika s aztán Oroszor
szág állott a búzatermelés előterében.

Most azonban változás készül abban 
a termelésben, amelyet 1858-ban kezd
tek gondatlan kiterjesztéssel az akkori 
szűzföldeken.

Nálunk Európában az emberek, ha 
termelnek, de a földet is javítják és 
változtatják és a mi termésünk nem 
meríti ki a földeket.

Az amerikai termelés azonban már 
annyira megrontotta a szűz földeket, 
hogy Amerika főfő nagygazdája: Rose- 
volt elnök fölfigyelt a legújabb tapasz
talatokra és elhatározta, hogy az ame
rikai termelés világában uj dolgokat fog 
bevezetni.

Az amerikaiak folytonos búzatermelé
se úgy kizsarolta a földeket, hogy azok 
egészen porrá omlanak és az erdőtlen 
területeken szabadon dúló szélvészek 
fölkavarják a búzaföldeket és porfelhők 
alakjában úgy hordják el a szomszéd 
területekre, mint a Sahara sivatag ho
mokját a számum hordozza át és dom
bokban lerakja,

Az erdőtlen területek okozzák a csa
padék rendetlen eloszlását és azok okoz
nak hihetetlen viráradásokat is Ameri
kában.

Vizáradások mellett homoksivatagok. 
Erre jutott a meggondolatlan amerikai 
búzatermelés.

Most már korlátozni fogják a búza
termelést és más termelésre kell áttér
niük. A földeket erdőkkel kell beszegve 
váltogatniok s aki jól akar termelni, 
ott is át kell térni az európai termelés
módra. Trágyázás, váltogatás kell ott is 
ezután, mert a kimerült szűzföldek si
vatagi porrá változtak a telhetetlen ter
melők ekéi alatt. Most már ott is meg 
kell gondolni, hogy mekkora területet 
lehet jól megművelni? Nem lehet min
dent a gépekre bízni.

Keserves tapasztalatok juttatták ide 
a meggondolatlan, kapzsi amerikai em
bert. S ezt fogja tapasztalni Kanada is, 
Argentína is, ha kapzsi mohósággal ha
lad a rengeteg termelés utján.

Most már elfogytak a rengeteg buza- 
feleslegek és a termelő rendesebb ára
kat remélhet munkája fejében.

Emellett bebizonyosodott, hogy az 
öreg Európa tud alapos munkát végez
ni a búzatermelésben. Előállít jobb mi
nőségű búzát és nem válnak sivó ho
mokká rendesen művelt földjei. X.

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

Törekvés—Apátfalal SC 2:2 (2:0). —
Biró: Kalmár.

A bajnokság bebiztosítása ugylátszik 
lefékezte a Törekvés küzdőkészségét, 
mert már az első vidéki kirándulása 
pontveszteséggel járt. A csapat az első 
félidőben kielégítően játszott, azonban a 
második félidő apátfalai fölényt hozott, 
s sikerült is a vendéglátóknak egy baj
noki pontot elhódítani. A Törekvésnek 
a csatársorában volt a hiba, amely igen 
vérszegényen játszott. A védelem és fe
dezetsor megfelelt. A Törekvés góljait 
Sápy rúgta. Kalmár biró szabadjára en
gedte az apátfalusiak kemény játékát.

Slovan—Breznói SK 2:2 (1:0). Vál
tozatos, kemény játék után igazságos 
döntetlennel végződött az egyenlő erők 
küzdelme. A Slovan az I. félidőben a 
széltől támogatva fölényben volt, mig a
II. félidőben a vendégcsapatot segítette 
a szél. A Slovan legjobbja ezúttal is 
Járosi volt, rajta kivül jó volt Kojnok, 
Kovács, Petrusz. A vendégcsapatnak a 
közvetlen védelme mutatott kiváló játé
kot. A Slovan góljait Járosi és Kovács 
rúgták.

TMSC—Pelsőci SC 4:0 (0:0). — Biró: 
Lakatos.

Az I. félidő alacsony színvonalú játé
kot eredményezett, s a pelsőciek lelkes 
játékukkal kiegyenlítették a TMSC na
gyobb tudását. A II. félidőben megem
berelte magát az eddig rosszul játszó 
tamásfalai csatársor s négy góllal be
biztosította a várt győzelmet. A TMSC 
mélyen formája alatt játszott, s csupán 
Témák, Radócz váltak ki belőle. Góllö
vők voltak: Témák (2), Kresnye és 
Molnár. A pelsőciek két hátvédje ját
szott jól.

TSC—RTC 3:3. Lejátszva Ragyolcon.
FTC XI.—Kisfalusi Vasas 4:2. Le

játszva Losonckisfalun.
A Slovan a Handlovai SK-t látja ven

dégül vasárnap. A lendületbe jött Slovan 
bizonyára a játékerős vendégcsapattól is 
fog pontot szerezni.

A Törekvés újból idegenben játszik ; 
Füleket keresi fel. A Törekvés az el
múlt vasárnap lényegesen lerontotta azt 
a nimbuszt, amely eddigi győzelmi so
rozata után körülvette, s bizony játéka 
nem keltett kellemes benyomást. Itt az 
alkalom, hogy erős ellenfél ellen szerez
ze vissza a bajnokcsapatot megillető el
ismerést.

Tamásfalán a Losonckisfalusi Vasas 
lesz az ellenfél. A TMSC győzelme ter
mészetesen nem kétséges.

Atlétika.
A Törekvés atlétikai alosztálya hosz- 

szu évi szünet után újból életre keltette 
a könnyű atlétika nemes sportjának 
űzését s Derekas József vezetése alatt 
serény atletizáló csoport gyakorol. Kí
vánatos volna, ha a jelenleg még sze
rény számú atléták gárdája jelentősen 
gyarapodna.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

NYÍLT T É R .*)

Nyilatkozat.
Alulírott tudatom a közönséggel, hogy 

válófélben lévő feleségem adóságáért és 
hiteléért semmiféle felelősséget nem vál
lalok.

Rimaszombat, 1937. április 28.
Ifj. Molnár István.

*)E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

1936. május hó 2.

ÉDTCOITÉC Tisztelettel értesítem a 
E til  t ü  II E d i  nagyérdemű hölgy kö- 

111 zönséget, hogy

varrodámat
Masaryk-tér 13. szám alá (I. emelet) 
helyeztem át, ahol készítek női ruhákat 
és kosztümöket a legújabb divat szerint.
Kérem a hölgykö
zönség pártfogását PAVKO JULII,

F oto-gépek
és cikkek legnagyobb 

választékban és
legolcsóbb árban a

B 0 K 0 R-drogériában.

hogy 1937. május 1-től

a tejet literenként 1 koronáért mérem
További szives támogatást kér:

DEUTSCH S- tejmérése.
Rimaszombat Stefanik-u. 15.

U A N D E L  £.
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-utca 16. sz. az emeleten.
Dolgozik a L IE C E B N y  F O N D “
és magánbetegsegélyzők tagjai
nak is.

Egy kitűnő pianínó
bérbeadó. — Cim a kiadóhivatalban

Hirdetmény.
A fiiiMcsi Bai felszí olás alatt

Rimavská Seé,
hivatkozással a kereskedelmi tör
vény 202. §-ára ezennel közzé te
szi, hogy az intézet feloszlik s fel
hívja esetleges hitelezőit, hogy kö
veteléseiket 6 hónapon belül jelent-

seR be' A felszámoló bizottság.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy hatóságilag engedélyezett

lakás fertőtlenítő és rovarirtó vállalatot
létesítettem. — Elvállalok poloska, sváb
bogár, russz stb. legújabb „U“ gázzal 
való kiirtását. — Egészségi és tisztasági 
szempontból költözködés előtt fertőtle
nítse lakását.
Diskréció biztosítva. Felvilágosítás díjtalan. 

GLATTER DEZSŐ
Rimaszombat, Masaryk-tér 16.

Eladó ház.
Elköltözés miatt eladom a Menhely- 

utca 5. számú házam, amely áll: há
rom nagy parkettes szobából, fürdő- és 
cselédszobából, előszoba és zárt üveges 
verendából, mosókonyha és egyéb mel
lékhelyiségből. Az udvar és kert parkí
rozva van. — Értekezhetni lehet a tu
lajdonos NAGY ZOLTÁN-nal. — Ügy
nökök kizárva. — A ház augusztus hó
napban, esetleg előbb is elfoglalható. 
A ház még 16 évig adómentes.

Riadó ház.
Szijjártó-utca 18. sz. alatt (a tej
csarnok mellett) utcai ház, mely áll 
két szoba, előszoba, konyha, spajz 
és hozzá tartozó mellékhelyiségek
ből.— Víz és villany bevezetve.— 
Azonnal beköltözhető.

Érdeklődni lehet Szijjártó-utca 
59. sz. alatti házban.

Rimaszombat, 1937. Nyomatott R áb ely  K ároly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


