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Vadászati
cikkek,

elsőrendű töltények
K ercs ik n é l

« _______________________w

Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL ; 
MASARYK TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csü törtökön este. K éziratokat v issza  nem adunk.

FŐSZERKESZTŐ : 

M Á R K U S  L Á S Z L Ó

ELŐFI ZETÉ SI  DIJAK:  Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság Rimaszombat feladó 
hellyel 75,433-111-21. szám alatt engedélyezte.

Történelmi események sodrában.
állunk s feszült figyelemmel kísér
jük a történéseket, melyek oly kö
zelről érintenek bennünket, magya
rokat is.

A különféle hírszolgálati eszkö
zök és módok a maguk gyorsasá
gával úgyszólván órák, sőt percek 
alatt részletesen tájékoztatják a kö
zönséget a hirtelen, gyakran várat
lan és nemegyszer egymásra hal
mozódó eseményekről, amelyek a 
nemzetközi tárgyalások során és 
azokból kifolyólag az európai, sőt 
világpolitikában előadódnak. Ily- 
rnódon értesült már a közönség a 
hét folyamán történt sorsdöntő dip
lomáciai lépésekről és valamennyi 
fontos történésről, angol-francia 
tárgyalásról, javaslatról, különböző 
megmozdulásról, sajnálatos kirob
banásokról és túlkapásokról és azon 
kormány és hatósági rendelkezé
sekről, melyek a nyugalom és köz
rend megóvását és fenntartását cé
lozzák.

Az események fölöslegessé vált 
ismertetését mellőzve, feladatunkkul 
főleg a közönséget érintő azon ki
vételes intézkedéseket ismerjük és 
tartjuk, amelyeknek szigorú betar
tása a közönség érdekében való, 
mert azok áthágásával a lakosság 
egyrészt súlyos büntetésnek tenné 
ki magát, másrészt a sorsdöntő, 
fölötte kritikus napokban annyira 
szükséges nyugalmi helyzet meg
teremtését tenné kétségessé.

A gyűlési tilalomról stb. már 
múlt számunkban megemlékeztünk. 
Szeptember 17-én lépett emellett 
érvénybe, háromhónapi időtartamra, 
a köztársaság egész területére ter- 
iedőleg, a polgári jogok ideiglenes 
korlátozásával a kormánynak az 
1920 április 14-én kelt és 1933. 
julius 10-én kiegészített törvény 
alapján hozott kivételes intézkedé
se, amely szerint:

1. Az érvényben lévő törvények sze
rint hivatalos szervek csak a törvény
ben meghatározott esetekben foganato
síthatnak letartóztatást. A letartóztatott 
személyt a hatóság legkésőbb 48 órán 
belül köteles vagy szabadon bocsátani, 
vagy olyan hatóság hatáskörébe átadni, 
amely az ügyben való eljárásra jogosult. 
A rendkívüli intézkedések idejére a 48 
órás határidőt 8 napra emelik föl. A 
biztonsági hivatalok bizonyos területről 
kiutasíthatnak személyeket és ugyanúgy 
elrendelhetik, hogy bizonyos személyek 
meghatározott területet el nem hagyhat
nak. Ha valaki ellen bűncselekmény 
gyanúja merül fel, nyolc napon beiül 
bűnügyi eljárásnak kell megindulnia 
veie szemben.

Nyolc napon túl előzetes letar
tóztatásban senkit tartani nem 

szabad.

2. A rendkívüli intézkedések ideje 
alatt a biztonsági szervek

birói rendelkezés nélkül is vég
rehajthatnak házkutatást, 

amennyiben súlyosabb bűncselekmény 
gyanúja merül fel.

3. Az állami biztonsági szervek elren
delhetik, még pedig

birói rendelkezés nélkül is a 
levelek és postaküldemények 

elkobzását vagy felnyitását.
4. Az egyesületek különleges hivatali 

felügyelet alá kerülnek, bizonyos ese
tekben

sor kerülhetek az egyesületek mű
ködésének beszüntetésére is.

Uj egyesületeket csak a belügyminisz
térium, illetve az általa megbízott hiva
tali szerv engedélyével lehet alakítani.

5. A biztonsági hivatalok betilthatják 
a gyűléseket és a csoportulásokat mind
azokon a helyeken, amelyek a közle
kedés szempontjából jelentőséggel bír
nak. Minden gyűlést csak a biztonsági 
hivatal engedélyével lehet megtartani.

A gyülekezési tilalom, válasz
tások kiirása esetén, a válasz
tói gyűlésekre nem vonatkozik.

6. Az állami biztonsági hivatalok kor
látozhatják, illetve feltételekhez köthe
tik a nyomtatványok kiadását és ter
jesztését, szükség esetén e nyomtatvá
nyok kiadását és terjesztését meg is 
tilthatják.

Az időszaki lapok, amelyek 
legalább ötször hetenkint je
lennek meg, kötelezhetők arra, 
hogy a köteles példányokat a 
lap megjelenése előtt két órá
val, legalább háromszor heten
kint megjelenő lapoknál a meg
jelenés előtt legalább három 
órával, más időszaki lapoknál 
a megjelenés előtt legalább 24 

órával szolgáltassák be.
Azokat az iparvállalatokat, amelyek 

nyomtatványok készítésével és terjesz
tésével foglalkoznak, valamint a hírszol
gálati irodákat külön ellenőrzés alá le
het állítani, működésüket esetleg be is 
lehet szüntetni. Magánszemélyek szá
mára megtiltható a nyomdai eszközök 
birtoklása. (Megtiltható, hogy magán- 
személyek bármilyen sokszorosító gépet 
tartsanak lakásukban, kivéve az Írógé
peket.)

A személyes szabadságot, levél
titkot, az egyesületi és gyülekezési 
jogot és sajtószabadságot érintő 
kivételes rendelkezések betartása 
biztosíthatják a köznyugalmat és 
közrendet, melyekre ezekben a vál
ságos időkben minden polgárnak 
oly nagy szüksége van a normális 
élet zavartalan megőrzése, a szen
vedélyek tüzének lángra nem lob- 
banása érdekében.

Higgadtság és nyugalom tehát. 
Bizzunk sorsunk intézőiben mind
nyájan azon tudatban, hogy a né
pek sorsának intézése jó kezekben 
van letéve és a kivétel nélkül min

denkit kielégítő igazságos béke és 
ezzel a népek nyugodt fejlődési 
lehetősége és boldogsága megte
remtődik. (----- )

Csillagjóslás.
Sok mindent tudnak a csillagokból 

jósolni és különösen a mi korunknak 
sokat hányatott esztendeiben nagyon 
kifejlődött a csillagjóslás, meg más min
denféle jóslás, meg grafológia. Ezek 
most nagyon divatos dolgok és nagyon 
sok ember szeretné föllebbenteni azt a 
titokzatos, homályos fátyolt, ami a jö
vendőt eltakarja lelki szemei előtt. Ezért 
aztán hajlandó kisebb-nagyobb áldoza
tot is hozni. Tudják ezt a hivatalos jó
sok is és szép keresethez jutnak ezen 
a réven a kíváncsiságtól izgatott embe
rektől.

Sokszor sikerülnek az ilyen jóslások, 
mert az illetőknek gyakorlatuk és ügyes
ségük van abban, hogy eltalálnak vala
mit, ami kedvére van a közönségnek.

Néha szinte megmagyarázhatatlan az 
az ösztön, amivel egyszerű, műveletlen 
emberek eltalálnak egyes igen fontos, 
életbevágó dolgokat. Például ilyennek 
tartják annak a cigányasszonynak a 
jóslatát, aki 1848 bán Percei Mór ma
gyar honvédtábornoknak azt jövendölte 
arra a kérdésére, hogy szerencsés lesz-e 
csatáiban ? Ne félj, uram, mástól, volt a 
cigánynő jóslata, csak a saját nevedtől. 
És Percei Mór seregét tényleg Moórnál 
és Bércéinél (Czegléd mellett) verte meg 
az osztrák hadsereg.

Vagy érdekes annak az osztrák ve
zérnek esete is, aki valahol a Tisza tá
ján harcra készülve, ilyen jósnőhöz ke
rült. Az volt a kérdés, hogy a hadjárat
ban milyen sikere lesz? — Ne félj, 
uram, addig senkitől — szólt a jósnő — 
amig a temető halottal nem kerülnek 
fegyvereid elé. Másnap reggel nagy 
ködben megütközött a magyarokkal és 
órákon át ostromolta a kálvinista teme
tőt, mert az egyenes, magas, gombos 
fejfák a ködben úgy látszottak, mintha 
karcsú katonai alakok állanának ott 
csatárlánczban. — Mig ott küzdöttek a 
temető ellen, a magyar sereg megke
rülte őket és elvesztették a csatát.

Ilyen eseteket jegyzett fel a múltból 
a jóslások története, de nagy számmal 
vannak ilyenek a jelenben is.

Franciaországban igen elterjedt dolog 
ma a jóslás. Egy sereg kitűnő és ke- 
vésbbé kitűnő jósnő él Párisban, akik 
évről-évre nyilvánosságra hozzák általá
nos érdekű nemzetközi politikai jósla
taikat. Rendesen újévkor közük az egész 
esztendőre szóló jövendöléseiket és 
azok közül egyik-másik be is válik.

Ezek a modern pythiák nem ülnek 
már háromlábú széken, mint a hajdani 
görög jósnők, hanem a mai kornak 
megfelelő szokások szerint élnek, ruház- 
kodnak és jól berendezett lakásukon 
fogadják azokat, akik hozzájuk jönnek 
a jövőjüket megtudni.

A középkorban és az újkor elején is 
nagyszámban voltak csillagjósok. Sőt 
minden fejedelem és nagyur tartott hi
vatalos csillagjósokat, akik az égitestek 
állásából jövendöltek az újon született 
gyermekeknek, vagy pedig minden más 
fontos dolog előkészítésénél.

Most a mi korunkban szintén elter
jedt a csillagjóslás, mert arra a tapasz

talatra jöttek egyes vizsgálódók, hogy 
tényleg van valami összefüggés a csil
lagok járása és az emberiség sorsa kö
zött. Nem ugyan ar  egyes emberek sor
sa függ össze a csillagok járásával, 
hanem a néptömegek lelki megmozdu
lásai, népek, nemzetek változásai, or
szágok ujraalakulásai mintha összefüg
gésben állanának egyes csillagok járá
sával és konjunktúrájával.

Innen magyarázható például, hogy 
nagy háborús idők előtt üstökösök 
szoktak megjelenni. Ilyen volt az 1859- 
iki osztrák olasz-francia háború idején 
a többsugaru üstökös, vagy 1876. kora 
tavaszán az orosz-török háború üstö
köse, amelyet kora hajnalban lehetett 
látni.

Újabb időkben sokat jósolgatnak a 
csillagok járásából és összefüggéséből.

Jósolnak például a jövőben orosz-ja
pán nagy háborút. Jósolgatják, hogy 
jövőre véget ér a spanyol polgárháború.

De az volna igazán érdekes dolog, 
ha ezek a csillagjósok meg tudnák 
mondani: mi lesz a minket legközelebb 
érdeklő középeurópai kérdés megoldá
sa? Mert itt a legmagasabb diplomácia 
már majdnem félév óta küzködik a do
log elintézésével és valóban olyan vál
tozatok merülnek fel előttünk, amelyek 
egymásnak hétről-hétre, sőt néha napról- 
napra is ellentmondanak.

Az egész világ szinte lihegő reszke
tőssel és remélve-félve figyeli már hó
napok óta, hogy mi lesz? Béke — há
ború.

Ezt volna jó tudni. De hát itt úgy 
látszik nem segit a csillagjóslás. Csak 
drukkolnak az érdekeltek, mint mikor 
a kártyások lesik, hogy jó kártya jön-e, 
vagy pedig fuccs lesz?

Úgy látszik, errefelé nem járnak jövőt 
jelentő csillagok. Z.

Felhívás.
A Pozsony és környéke magyar is

kolái szülői társulatainak Szövetsége ez 
utón hivja fel a magyar szülők figyel
mét arra, hogy magyar iskolába járó 
gyermekeik érdekében szorgalmazzák 
azt, hogy abban az iskolában, ahová 
járnak, lehetőleg még a folyó szeptem
ber hóban alakuljon meg a „Szülők tár
sulata."

Ezen szülői társulatoknak a megala
kulását az iskolaügyi minisztérium 1930. 
május 19-én megjelent 1516. elnökségi 
számú rendelete írja elő, tehát a szülök 
vétenének a maguk jól felfogott érdeke 
ellen, ha ezt a lehetőséget nem hasz
nálnák ki. A szülők társulatának meg
alakítását a rendelet az iskolák igaz
gatóinak feladatául tűzte ki, a szülők
nek tehát joguk van felhívni az illeté
kes iskolai igazgatóságot arra, hogy a 
megalakulás céljából minél előbb hivja 
össze a szülőket, illetve helyetteseiket 
(gyámok, szállásadók, internátusi veze
tők stb.). Ezen az értekezleten a társu
lat hivatalosan megalakul, megválasztja 
a választmányt és tisztikart (elnök, al- 
elnök, titkár, pénztáros és két ellenőr).

A szülői társulat célja, hogy kimé- 
lyitse az iskola és a szülői ház viszo
nyát és elősegítse a helyes gyermek- 
nevelést. Feladatait pedagógiai és szo
ciális téren oldhatja meg.

Kimondhatatlanul fontos a magyar 
iskolának minden másnyelvü iskolával 
szemben versenyképessé tétele szem-
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pontjából a szülői társulat megalakítása 
és hathatós munkája. Éppen ezért nem
csak kinek-kinek személyszerint való, 
hanem a nagy magyar közönséggel 
szemben fennálló kötelessége is, hogy a 
társulat létrehozását és működését min
den lehetőség szerint biztosítsa.

Pozsonyban valamennyi magyar isko
la mellett már évek óta működnek szü
lői társulatok és fejtenek ki áldásos 
munkát, ami különösen a szülők és a 
testületek tagjai között a megértést és 
szegény gyermekek segélyezését moz
dítja elő. Sőt ezen szülői társulatokból 
megalakult már a Pozsony városi és 
környéki magyar iskolák szülői társu
latainak szövetsége, amelynek éppen az 
összefogás következtében nagyobb az 
átütő ereje és az általa foganatosított 
segélyezése is hathatósabb és rendsze
resebb.

Az említett szövetség válaszbélyeg 
beküldése ellenében mind társulatok
nak, mind egyeseknek szívesen ad fel
világosítást a szülői társulatok megala
kítására és munkájára vonatkozólag. Á 
megkeresés a következő címre intézen
dő : „Szülői társulatok szövetsége" Bra- 
tislava-Pozsony, Védcölöp ut. 42. II. 16.

Napi politikát visznek bele a 
magyar középiskolákba.

Az összes középiskolákban az iskola- 
ügyi referátus rendeletére felolvasták a 
tanulóknak Benes köztársasági elnök 
legutóbbi rádióbeszédét és a referátus 
rendelkezéseinek megfelelően a tanárok 
megmagyarázták a diákoknak a beszéd
del összefüggő politikai helyzetet. A ma
gyar középiskolákban ez az aktus a 
diákok között, akik ma fiatalos hévvel 
élnek benne a politikában, heves disz
kusszióra adott alkalmat s a tizenhat 
éves diákfejekben komoly európai po
litika gondolatai kavarogtak.

A mai politikai események sorsdön- 
tősége előtt nem lehet elzárni a serdülő 
magyar ifjúság érdeklődését s a magyar 
fiatalság politikai nevelése nemzeti szem
pontból feltétlenül fontos és szükséges. 
Kérdés azonban az, helyes-e a napi 
politika egyik megnyilatkozását a ma
gyar középiskolai tanulók elé vinni és 
helyes-e a napi politikának egy mozza
natát akként kommentálni, hogy az a 
diákok körében diszkusszióra adjon al
kalmat. Az iskola a tudás otthona és 
minden pedagógiai elv távol tartandó
nak minősiti az iskolától a napi politi
kát. Az életre történő tudományos fel

készülés meg nem zavart, tiszta diák
fejet kíván. A napi politika bevezetése 
a tantermekben csak az oktatás rová
sára mehet.

Kérelem!
A Magyar Gyermekvédő és Szün

idei Gondozó Rimaszombat körze
tének elnöksége kérelemmei fordul 
az egyesület tagjaihoz és az egész 
város megértő közönségéhez.

Nem kívánunk nagy áldozatot, 
csak egy kis megértést és jóaka
ratot. Fiatal egyesületünk anyagi 
ereje még nem elég ahhoz, hogy 
azzal hathatós támogatást nyújt
hassunk az erre rászorulóknak, se
gítséget kérünk!

Minden házban akad elhasznált 
ruha, fehérnemű, kinőtt cipő. Eze
ket kérjük, hogy egy kis munká
val használhatókká téve, befedhes
sük a didergő kis testeket. Minden 
darab vászon, szövet vagy bármi
lyen anyag a társadalom egy-egy 
fájó sebét takarja be.

Az idő sürget. Hideg szelek, sár 
és zimankó fenyeget már, gondol
junk azokra, akik fáznak és meg
nyílnak a szivek és felénk nyúlnak 
a segítő kezek.

Minden adományt Pokorágyi-ut- 
ca 45. szám alá kérünk.

Az elnökség.

Virágh László:

Korai ősz,*)
Ez — jól tudom — a korai ősz szele, 
a tavasz már régen elszaladt, 
a nyár is forrón utána röppent 
s csak emlék ami megmaradt.
Úgy érzem, amint jön az ősz, 
jobban üresedik erszényem, szivem, 
a lelkem sem áll egészen fehéren 
és erősebben őszül a fejem.
Hiába várom, hogy valami megkapna, 
már nem hevűlök, már nem vitázok, 
én már csak arra vigyázok,

hogy be legyen minden rendesen takarva 
s várom, a meleg takaró alatt: 
hadd szórja rám a tél a havat.
*) M utatvány szerzőnek „Testvéreimhez" cim 

alatt most megjelent verskötetéből.

A munka himnusza.
Dolgozzon agyad, 
izmod feszüljön, 
izzadva fáradj 
reggeltől-estig ; 
tétlenség, restség, 
sültgalambleső 
akarathiány 
erődet vesztik.
Dolgozz serényen, 
magadért, másért, 
mert igy lesz csak szép 
az emberélet; 
unalomra bújt 
összetett kézzel 
a munkátlan célt 
soha nem érhet.

s j T v g u s .
Zsidó Ünnepnapok. Az újesztendő 

(5699. a világ teremtése óta) szeptember 
26. és 27-én. Az engesztelés napja okt. 
5-én. — Sátoros ünnep : az első napok 
októben 10. és 11-én, az utolsók októ
ber 17. és 18-án.

Ünnepi szolgálat a postán. 1938 
szeptember 28-án a posta, távírda és 
telefon szolgálat mint ünnepnap. — 
Pénzfelvételi osztálynál a szolgálat 8 — 
11-ig, levél és csomag feladásnál pedig 
8 — 12-ig, távirda és telefonnál 7 — 
21 óráig tart.

Bírói kinevezés. Gaál Imre dr. feledi 
járásbirót a feledi járásbíróság vezető
jévé nevezték ki.

Aranylakodalom. Szakáll András ri
maszombati nyug. pénzügyi számtaná
csos és neje Farkas Etelka a múlt va
sárnap ünnepelték meg boldog házas
ságuk félszázados évfordulóját, mikor is 
a közbecsülésben álló, kedves arany- 
lakadalmas házaspárt a családtagokon 
és rokonokon kivül a barátok és tiszte
lők szerencsekivánságaikkal valósággal 
elhalmozták.

Sikeres szakvizsga. Szokolay János 
betegpénztári tisztviselő a vezető-helyet
tesi, illetve a vezetői állásra képesítő 
II. fokú szakvizsgát Prágában a vizsgál
tató bizottság előtt sikeresen letette.

Öntudatos, művelt magyar embert 
Szlovákiában: ez a SzMKE célja, ezért 
a célért küzd a megértés és a szeretet 
fegyvereivel. Itt az ideje, hogy mindenki, 
aki igazán magyarnak érzi magát, kul
turális téren is összefogjon s egy kö
zös egyesületben munkálkodjék tudása 
gyarapításán. Az egyetlen átfogó, nem

zeti alapokon nyugvó kulturszerv a 
SzMKE. Nemes céljait és szükséges 
voltát misem bizonyítja inkább, mint az, 
hogy tiz év alatt semmiféle erő nem' 
tudta megbontani sorait, sőt egyre job
ban virágzik. A SzMKÉ-nek ma már 
200 fiókszervezete van s kb. 15.000 ta
got sorakoztat zászlaja alatt. Jöjj, testvér, 
te is ez alá a zászló alá, ne sajnáld 
azt a 12 koronát, amit tagsági dij fe
jében fizetsz, azért a pénzért is olyat 
kapsz, ami hasznodra válik : a Magyar 
Vasárnap cimü lapot havonként. Itt az 
ősz, kezdődik a kulturévad, siess, jelent
kezz a helyi csoport vezetőségénél, vagy 
a körzeti titkároknál.

Halálozás. Özv. Breddr Jánosné szül. 
Jánosdeák Erzsébet, városunk egyig régi 
polgárasszonya életének 78 ik évében, 
hosszas betegeskedés után folyó hó 17- 
én örök álomra szenderült. A megbol
dogult holttestét őszinte részvét meg
nyilvánulás mellett folyó hó 19 én he
lyezték örök pihenésre. Az elhunytban 
Útassy Józsefné szül. Bredár Erzsébet 
szeretett édes anyját vesztette el.

A „Föld és Népe" címen jelent meg 
a prágai grafikai könyvkiadóvállalatban 
szeptember 1-én egy szép kiállítású 
könyv. Szerzője : Schlosz Lajos ny. isk. 
ig. tanító. Á könyv előszavából a követ
kezőket jegyezzük ki: „Egy lánglelkü, 
honszeretettől áthatott költő mondotta : 
Népek milliói legyetek átkarolva! Ezt 
az eszményi célt tűzte ki magának sze
rény könyvem is. Átöleli, összefogja és 
egyesíti Földünk minden népét és test
vérekké akarja őket tenni, bármilyen 
nyelven imádják teremtőjüket, az Istent. 
Ez a könyv megszeretteti a vele foglal
kozókat a világegyetemmel."— Kapható 
minden könyvkereskedésben. Ára: 15 Ki.

A hősök emlékműbizottsága kéri a
m. t. közönséget, hogy akinek kiadó 
bútorozott szobája van, azt Sichert 
Károly elnöknek jelezni szíveskedjenek. 
A jövő hét folyamán szerelés végett 
érkező egy márvány-kőfaragómester ré
szére egy szoba, az őt támogató két elö- 
munkás részére szintén egy szobára 
volna szükség. — A méltányos rendes 
szoba-árat az érdekeltek pontosan meg
fizetik.

A betegbiztositott orvoshoz való 
szállításának költsége. A központi 
szociális biztositó egy konkrét esetből 
kifolyólag közölte, hogy a betegek a 
sérülés helyéről az orvoshoz való szál
lítás költségét a biztositő pénztárak kö
telesek megfizetni. Ez a kötelezettség a 
biztosítási törvény 141. paragrafusán 
alapul.

F ek ete l i l io m .. .
Az álmok fehér hintáján jöttem. 
Fogatom fehér pillangók voltak, 
fehér liliom s lélek volt hitem, 
de csalódtam, — s álmaim már holtak.

Este lett. Kinyitottam ablakom.
Új hang, szín, illat csókolt komiokon, 
új vadvirág nyílott a fák alatt, 
de kelyhe — fekete himnuszt szavalt.

Rám nézett, kacéran intett, hivott, 
fonnyadt kelyhe kínálta a csókot.
— Utáltam..? Sajnáltam..? Nem tudom. 
S nem kellett — a fekete liliom.

Bozóky László.

Azt mondják, hogy nincs pénz.
Irta : Zágon István.

Barátommal, a Közismert Töprengövel, 
a korzón találkoztam.

Nekem valami elintéznivalóm volt a 
Belvárosban, Ö ellenben gondtalan sé
tálónak látszott, aki e pillanatban érdek
lődó pillantással simogatott végig egy 
arra elvonuló illatfelhőkbe burkolt, szi
gorúan a legújabb oroszdivatu-bundás- 
kucsmás hölgyet.

— Nana — csaptam a válllára és a 
tőlem megszokott kedélyes kis tapintat
lansággal jegyeztem meg — majd be
számolok a feleséged Önagyságának !

— Miről?
— Francia parfümös, orosz bundás 

divatdámák után leskelődsz a korzón?
— Dehogy leskelődöm én, pajtás! Én 

bámulok.
— Nem mindegy?
— Nem. Mert én nem ezt a nőt bá

mulom.
— Hát?

— Az urát.
— Ismered ?
— Hogyne. Ötszázötven pengő fizetése 

van a Közigazgatási Banknál és ezenkí
vül tudomásom szerint semmi, de sem
mi mellékjövedelme. Ezzel szemben a 
felesége perzsa bundában jár és ötven- 
pengős cipőt hord. Mondd meg nekem, 
hogy miből?

— Mit tudom én ?
— Hát ezen áll meg az én eszem is. 

Azt mondják, barátom, hogy nincs pénz? 
Dehogy nincs ! És az ember képtelen 
rájönni, hogy a többiek honnan veszik?

— Na, Istenem — jegyeztem meg sze
rényen — azért, mert ez az egy höl- 
gyike...

— Ez? Mind. Itt egy álltó helyemben 
fel tudnék neked sorolni egymásután 
huszonöt ilyen esetet.

— Ne erőlködj. Engem igazán nem 
érdekel túlságosan, hogy ki miből öltöz
ködik.

Nemcsak öltözködik. Mulat, reprezen
tál, vásárol, költekezik, csinál ebben a 
városban mindenki mindent, ami pénzbe 
kerül. Idehallgass, elmondom az én múlt 
hetemet, ami, farsang utólja lévén, egy 
kicsit zajosabb volt, mint a többi, figyelj 
ide és mond meg őszintén : nincs az 
embereknek pénzük?

— Kérlek — mondtam egy kissé vo
nakodva, — nekem meglehetős sietős 
dolgom volna...

— Elmondom egy perc alatt. Múlt va
sárnap felmentünk a Svábhegyre, mert 
már hetek óta ígérem a feleségemnek, 
hogy egyszer felmegyünk, na fel is 
másztunk szépen gyalogosan, odafenn a 
gyerekek egy kicsit hógolyóztak, mi meg 
sétálgattunk, miegymás, elég az hozzá, 
hogy megéhezünk, bemegyünk a Szar
vasagancsba...

— Az micsoda ?

— Valami őrült drága luxusvendéglő 
a Svábhegyen, öt pengő a kismenü, mon
dom az asszonynak : ha már itt vagyunk, 
nézzük meg belülről, hogy hogy néz ki, 
hát barátom, akár hiszed akár nem, 
egyik asztal a másik mellett, mind, de 
mind végesteien végig elfoglalva. És ak
kor azt mondják, hogy nincs pénz?

— Na igen, hát azt el tudom képzelni, 
hogy vasárnap...

— Semmi vasárnap. Másnap, hétfőn 
este, moziba akartunk menni. Nagyon 
dicsérik ezt a Hercegnő és Boxbajnokot, 
hetedik hétre prolongálták, mi persze 
nem láttuk, na jó, hát menjünk el, hát 
odamegyünk a pénztárhoz : már nincsen 
csak két pengő ötvenes páholyjegy. Egy 
közönséges hétfői napon. Öt pengőt kel
lett kiadni csak a mozira, most még a vil
lamos, kapupénz, ne felejtsük el: hétfőn!

— Jól hallom, hétfőn.
— Kedden este odahaza voltunk. Nem 

akartam fennmaradni, de ránktelefonált 
egy barátunk, hogy feljönne a feleségé
vel egy bridzspartiera...

Na, ugyan, ez csak elég szolid mu
latság !

— Igen, ha olyan szolidan és kis ala
pon játsza az ember, ahogy mi szoktuk. 
De az az alap és az a hazardéria, ahogy 
ezek játszák? Tudod: mit hagyott ná
lunk aznap este az a két ember? Hu- 
szonként pengőt. De szemhunyoritás 
nélkül. És akkor azt mondják, hogy 
nincs pénz?

— Ezekután meg se merem kérdezni, 
hogy mi volt szerdán ?

— Szerdán? Hát az fantasztikus. Ab
ban a hitben voltán, hogy rendes pol
gári, vacsorautáni feketekávéra vagyunk 
hivatalosak egy földbirtokos barátomhoz, 
akitől évek óta egyebet se hallok, csak 
azt, hogy igy tönkremegy, úgy tönkre
megy; igy nincs pénze, úgy nincs pénze.

Hát lelkem, tudod : mi lett abból a fe
ketekávéból? Reggel hatkor jöttünk ha
za. Volt ott hideg biiffé, bor, pezsgő, 
nem akarok sokat mondani, de csak 
francia konyak elfogyott három üveg. És 
akkor azt mondják, hogy nincs pénz?

— Na, de ez legalább neked nem ke
rült semmibe.

— Nem ám ! Csak végigöntötték vas
borral a feleségem vadonatúj estélyi ru
háját, alig tudtunk elmenni másnap este 
a színházba, ami — mondani se kell, 
tele volt, egy közönséges csütörtöki na
pon, nem szólva arról, hogy utána egy 
divatos budai kávéházba mentünk, hát 
csak elállt a szemem-szám, a legkisebb 
borravaló, amit a dzsezzbend tányérján 
láttam, két pengő. Hát nincs pénz?

Szóval ezen a héten egyetlenegyszer 
sem maradtatok otthon ?

— De. Pénteken. Megjegyzem, ez az 
este többet ért, mint az összes eddigiek, 
mert hoztak hozzánk kipróbálni egy hét 
plusz két lámpás amerikavevő rádióké
szüléket, hát az óriási barátom, csak 
egy vagyonba kerül és én azt hittem, 
hogy rajtam kivül nincs olyan őrült 
Pesten, aki ilyenről még csak álmodni is 
mer, de nagyon tévedsz, ha azt hiszed, 
hogy nincs. A szerelő azt mondta, hogy 
aznap már harmadik ilyen gépet állította 
be, egyszerű, polgári házaknál, de azért 
senkitől se hallasz egyebet, csak azt, 
hogy nincs pénz.

—Na, hálistennek, elérkeztünk a múlt 
heted végére, mi ?

—El. Szombaton elmentünk befejezni 
a farsangot az Export-bálra. Hát el kel
lett szédülni, öregem. Hogy ott mi volt, 
ruhák, ékszerek és egyebek terén, arról 
jobb nem beszélni egy magunk fajta 
szegény embernek. Én azonban csak 
egyet nem értek. Hogy mikor haza akar
tunk menni, és taxit akartunk hozatni,
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Autószerencsétlenség Dobsina mel
lett. Kukányi Kálmán dobsinai építő
mester autója, melyet maga vezetett, 
Stracenáról hazafelé jövet, Dobsinától 
mintegy négy kilométernyire eddig még 
meg netn állapított körülmények között 
nekirohant az országutat szegélyező vas
korlátnak s azt keresztültörve, lezuhant 
a néhány méteres szakadékba. Az autó 
súlyosan megrongálódott. Kubányinak 
és két társának azonban jelentéktelen 
s é rü lé s e k tő l  eltekintve, nem történt na
gyobb bajuk s mindhármukat csupán 
háziápolás alá kellett venni. A baleset 
ügyében megindult az eljárás.

A külföldre szóló leveleket nyitott
borítékban kell föladni. A prágai pos
ta- é s  távirdaigazgatóság elrendelte, 
hogy  külföldre szóló levelek nyitott bo
ríté k b a n  adassanak föl. A leveleket csak 
c se h s z lo v á k , ruszin, orosz, lengyel, né
m et, magyar, szerb, horvát, román, fran
cia, angol és olasz nyelven lehet Írni. 
T itk o s  Írást, gyorsírást vagy ellenőrizhe
te tle n  nyelvet nem szabad használni. 
A közlésnek is könnyen olvasható Írás
ban kell lennie és két oldalnál nem le
het hosszabb terjedelmű. Az értékleve
lek e t é s  értékküldeményeket is nyitott 
b o r í té k b a n  szabad csak küldeni, Írást 
nem  szabad mellékelni s nem szabad 
elő  n em  hivott filmeket, fényképlemeze 
k ét, vagy hasonló fényképészeti cikke
k e t küldeni. Az átvevő tisztviselő min 
d e n rő l köteles meggyőződni.

A közönség fegyelmezetlenségére 
vall, hogy a jelenlegi politikai helyzet 
okozta indokolatlan izgalmában elkép
zelt szükségtőli félelmében nagyobb 
mennyiségben vásárolja össze az élelmi
szereket. A visszaélések megakadályo
zása, de részben a közönség megnyug
tatása végett is hatósági intézkedéstétel 
s egy állandó ármegállapitó és ellen
őrző bizottság megszervezése válna 
szükségessé.

Nem söprik a piacteret és utcáin
kat rendszeresen és ennek tulajdonít
ható, hogy a szemét és állati trágya 
gyakran egész napokon át ott hever és 
halmozódik föl a piactéren és utcáinkon, 
ami köztisztaság és közegészség tekin
tetében fölötte káros. Ez ügyben a vá
rosi gazdánál eljárva, tőle nyertük az 
értesülést, hogy a város tisztátalanságá- 
nak főoka az utcaseprők más munkára 
való alkalmaztatása. Nem helyes ez, sőt 
ha kevés az utcaseprő, tessék létszámu
kat szaporítani.

Nem kerül esküdtszék elé a polya- 
nai dráma hőse. Vaclavik Antal kő
hegyi legényt ez év júniusában a Polya- 
na nevű erdőben feltartóztatta útjában

Pavcso József 25 éves kőhegyi lakos és 
felelősségre vonta, hogy miért molesztál
ja feleségét. Vaclavik egy fadoronggal 
válaszolt a férj kérdéseire, mire Pavcso 
bicskát rántott és négyszer mellbeszurta 
ellenfelét, aki ott a helyszínen percek 
alatt elvérzett. A tettes, akit a csendőrök 
azonnal letartóztattak, azzal védekezett, 
hogy önvédelemből nyúlt a késhez és 
nem volt szándékában riválisát megölni. 
Miután az orvosszakértők Pavcso vál
lán és balkarján tényleg konstatáltak 
dorongtól származható sérüléseket, a 
kerületi bíróság csupán haláltokozó sú
lyos testi sértésért vonja felelősségre és 
Ügyében nem az esküdtszék, hanem a 
büntető tanács fog rövidesen Ítélkezni. 
Ilyenformán a rimaszombati esküdtszék 
ősszel munka nélkül marad, mert a po- 
lyanai drámán kívül semmi más esküdt
szék elé tartozó bűnügy nem volt vizs
gálat alatt.

Aludjunk nyugodtan.
üzletünket, raktárunkat stb. éjjelen
ként őriztessük a zár- és őrzővólialat 
őreivel, olcsó havi illeték fizetése mel
lett. Megbízásokat elfogad a vállalat 
helybeli megbízottja: STOLCZ JENŐ, 
Kereszt-utca 9. sz.

Nyomára jöttek a macskalyuki di- 
namittolvajoknak. Mint ismeretes, ez- 
év februárjában nagyobb mennyiségű 
dinamitot loptak el Ismeretlen tettesek 
a macskalyuki kőbánya raktárából. 
Hosszas nyomozás után a csendőrség
nek sikerült az ellopott robbanóanyag
ból 24 töltényt, 29 gyutacsot és 12 gyuj- 
tózsinórt Pilát Ferenc ajnácskői ács
mester méhesében megtalálni, aki ál
lítólag 45 koronáért vette meg a hol
mikat egy ismeretlen egyéntől. Pilát 
ellen a büntető és a kihalgatási eljárás 
megindult.

Befúlt a vizesdézsába. Kunstár Kata 
drábszkői asszony beszélgetni ment a 
szomszédba s odahaza felügyelet nélkül 
hagyta tizenhárom hónapos Anna nevű 
leányát, aki játszadozás közben a vizes- 
dázsához került s egy óvatlan pillanat
ban beleesett. Mire a szomszédozó 
anya hazaérkezett, gyermeke már meg
fulladt. Gondatlanságból okozott ember
ölés címen eljárást indított az ügyész
ség az anya ellen.

hát egy félóráig nem kaptam összeköt
tetést. Se a szürketaxival, se a kéktaxi
val. Állandóan mással beszélt minden 
vonalunk. Egy félórahosszat csupa csupa 
taxirendelés. Az egész város egyebet se 
csinált aznap éjszaka, csak autózott. És 
akkor még azt meri mondani valaki, 
hogy nincs pénz?

— Hm — mondtam, most már én is 
töprengve —-, mondd csak öregem...

— Tessék.
— Nézd, én egyre jobban csodálko

zom azon, hogy te nem érted : honnan 
van ennek a szegény országnak pénze 
mindezekre amit itt felsoroltál.

— Amennyiben ?
— Amennyiben, ha jól tudom, a te 

fizetésed egyáltalán nem sorolható a 
luxusjövedelmek közé...

— Nem. Na és?
— És ebből a szűk keretek közt 

mozgó jövedelemből te mégis végig tud
tad csodálkozni a várost. Vasárnap te 
magad is -megetted a Szarvasagancsban 
az ötpengős menüt, hétfőn mozipáholy
ban ültél, kedden magas alapon játszottál 
bridzset, szerdán a feleséged vadonatúj 
estélyiruhát vett fel, csütörtökön kétpen- 
gős borravalót adtál a dzsezzbendnek, 
pénteken egy vagyont érő rádiót szerel
tek lakásodba, szombaton te is csak azt 
tetted, amit a többi: végig autóztál a vá
roson, második díjszabással. Nem mon
danád meg, hogy miből?

— Hogy miből? Hát, Istenem, ebből- 
abból, azt majd legközelebb bővebben 
elmondom, most nagyon sietek, öregem, 
na szervusz.

így szólt a barátom, a Közismert Töp 
rengő, odábbállott és én szédülten mo 
solyogtam utána:

— És még azt mondják az emberek, 
hogy nincs pénz...

— Az egyenesadótörvény legutolsó 
novellája a kontumációs eljárást némi
leg enyhítette a 325. § 3. bekezdésével, 
amely kimondja, hogy: „Amennyiben]a 
hatóság úgy véli, hogy az adófizető a 
neki föltett néhány megjegyzésre és kér
désre nem válaszolt, fölhívja az adófize
tőt, hogy legkevesebb 8 napon belül ezt 
utólag megtegye." Eszerint tehát a ha
tóság nem állapíthatja meg a mulasztást 
és nem vetheti ki az adót az adófizető 
további közremüküdése nélkül.

A véderő járulék, (hadmentességi 
adó) mindazokra az egyénekre van ki
vetve, akik nem tettek eleget katonai 
kötelezettségüknek és jövedelmi adó 
fizetés alá esnek. A véderőjárulék a jö
vedelmi adó 10 százalékát teszi ki. 
Amennyiben ilyen adót illetéktelenül 
vetnének ki, az érdekelt a fellebbezés
hez mellékelje katonai szolgálatát iga
zoló katonakönyvét vagy más okmányt 
visszakérőleg.

Betörők jártak az osgyáni plébá
niatemplomban. Csütörtökre virradó éj
jel ismeretlen tettesek betörtek az os
gyáni r. kath. plébániatemplomba és az 
ottani perselyeket igyekeztek kifosztani. 
Szerencsére a múlt szombaton történt 
meg a perselyek hivatalos felbontása 
úgy, hogy a zsákmányra éhesbetörők 
üres kézzel voltak kénytelenek templomi 
látogatásukat befejezni. A csendőség 
megindította a nyomozást a betörők 
kézrekeritése céljából.

Esküdtszék elé kerül a jólészi drá
ma hőse. Ez év junius hetedikén Moko 
József jólészi kőműves és társai a sike
resen befejezett építkezés örömére ál
domást ittak a jólészi Tóth-féle korcs
mában s iddogálás közben a lezajlott 
községi választás eredményei fölött vi
tatkoztak. Az egyik kőműves, Dobos 
Márton ellenzéki álláspotot foglalt el, 
mire Moko érvei fogytával bicskát rán
tott és azt háromszor beledöfte. Dobos 
tiz napon kezelte az orvos, megmenteni 
azonban nem tudta és junius 17-én a 
rozsnyói kórházban belehalt sérüléseibe. 
Mokot a csendőrök letartóztatták és a 
dráma hőse most szándékos emberölés 
cimen esküdtbiróság elé kerül.

A rimaszombati járásban is fellé
pett a járványos száj és körömfájás. 
A járványos száj és körömfájás a rima- 
szombati járás területén is fellépett és
pedig, Rimafűrész, Hacsó községekben 
valamint a Rimabrézóhoz tartozó Zah- 
rada-pusztán. Dacára annak, hogy a 
nagyfokban ragályos kór eddigelé köny- 
nyü lefolyásúnak és szórványosnak mu
tatkozott, a járási hivatal és a legszigo
rúbb intézkedéseket léptetett életbe a 
járvány leküzdése érdekében.

Motorkerékpár - szerencsétlenség. 
Czink Béla rimócai kereskedő motor- 
kerékpáron hajtott Tiszolc felé, amikor 
Rimafíirász közelébe Sztruhár András 
földmives tehene került eléje. A picik- 
Iista gépe elöl Sztruhár igyekezett elte
relni a tehenet, azonban olyan szeren
csétlenül, hogy maga került a kerékpár 
elé és a biciklista elgázolta. A karambol 
következtében mindketten súlyosan 
megsérültek. A szerencsétlenség ügyben 
megindult az eljárás.

A párizsi szőrme-kiállításon
a Nerz- és perzsa-szőrmék mellett a 
simulékony, finom Sealskin-szőrme e 
saisonban a favorit-szőrme, Bundákat, 
paletókat elsőrendű kivitelben a leg
újabb francia modelek szerint készít

S C H 1 I D L
szűcs-szőrmeárúháza 

(Rózsa-ut. Tátra-szólló.)

Elsőrendű szűcs- 
munka. Fővárosi 

szabászat!

Bicskázással végződött a családi 
perpatvar. Rusznyák József 27 éves ci
gány összekülönbözött vadházastársával, 
Szendrey Paulinával s mikor a perpat
varba a család is kezdett beavatkozni, 
a férj bicskát rántott. A fiatalasszony, 
édesanyja leányának védelmére sietett, 
miközben valósággal belefutott Rusz
nyák bicskájába s a kés pengéje fel
metszette a szerencsétlen anyós gyom
rát, akit súlyos sérüléseivel a rimaszom
bati országos kórházba szállítottak. 
Rusznyákot a csendőrség letartóztatta 
és átadta a nagyrőcei járásbíróságnak.

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

Filmszínház. Folyó hő 24. és 25-én 
színre kerül „Az eltörött szárnyak" c. 
német nyelvű film Lida Baarovával a 
főszerepben. A film meséje a világhá
ború sok véres drámai jeleneteiből van 
kiragadva, melyek a francia fronton ját
szódtak le. Peter Thomann az ellensé
ges területen lezuhan, de nem sebesül 
meg súlyosan. Madárijesztőnek szánt 
ruharongyokba burkolódzik. Úgy talál 
rá Tereza színművésznő, aki mindent 
elkövet, hogy Pétért végleg megmentse, 
mert már-már nagy veszedelemben fo
rog s ellene törnek.

Folyó hó 27-én „Az ő lánya Péter" 
cimü ugyancsak német nyelvű film ke
rül bemutatásra, mely azt a problémát 
rajzolja elénk pompásan, színezett epi
zódokban, hogy egy javakorabeli mér
nök és sportember felnevelheti-e kellően 
hét éves kis leányát, kit a legújabban 
felfedezett gyermek-sztár Trandl Márk 
személyesít. A főbb szerepek K. K. Diehl, 
Hörbiger Pál, Olga Csehova stb. kezé
ben vannak.

Folyó hó 28-án „Asszony a kereszt 
alatt" cimü cseh nyelvű társadalmi film
játék kerül lepergésre, mely Venda sú
lyos kálváriáját tárja elénk, ki csak szi
vére hallgat s elviseli a legsúlyosabb 
terheket, bár kikerülhetné ezeket. — 
Alexandra igyekszik a nehéz életén 
könnyíteni s nem riad vissza semmi 
eszköztől. Főszereplők : Helena Busóvá 
és Verz Ferbasová.

Folyó hó 29-én „A párisi kislány" c. 
francia filmjáték kerül előadásra. A 
nagyvárosi élet sok veszedelme, mely 
az oda tévedt szép nőket fenyegeti, — 
tükröződik vissza a filmben, a mezte
len valóság minden mozzanatával s a 
regényesség minden változatával.

A szétrombolt családok.
A társadalom legfontosabb pil

lére: a család. Ezekből az apró 
szervezetekből tevődik össze az 
összesség; s ott nőnek és fejlőd
nek ki a maguk sajátosságukban az

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, szeptem ber 24-én 
és 25-én két szív szerelmi drámája, amely 

a világháborúban játszódik le :
Az eltörött szárnyak

Mathias Wiemann, Brúnó Hübner, Baárová.

Kedden, szeptem ber 27-én gyönyörű tár
sadalmi film :

Az ő lánya Péter
K. L. Diehl, Olga Csechová, Paul Hörbi

ger, M. Andergast.

Szerdán, szeptem ber 28-án elsőrendű cse
hül beszélő filmdráma :

Asszony a kereszt alatt

Csütörtökön, szeptem ber 29-én gyönyörű 
francia film ! Három fiatal lány szerelmi 

regénye :
A párisi lányok

egyedek. Az emberrel veleszületik 
bizonyos fokú vadság, rosszra való 
hajlam. A család és a családi kör
ben való ránevelés feladata azon
ban ezeket a rossz hajlandóságo
kat az emberi csemetéből kiirtani 
s vele megszerettetni s megszok
tatni a szépet, a nemeset és a jót, 
ami az embert embertársaira és az 
egész társadalomra nézve hasznosá 
és értékessé teheti. Ezért van a 
családnak a társadalom szempont
jából oly nagy és fontos szerepe 
és jelentősége, ezért oly eminens 
államérdek is a család fogalmának 
és intézményének leghatékonyabb 
támogatása és hatósági védelme. 
Ha a család nem képes többé el
látni a természeti törvény rászabta 
nevelő feladatát, ha szétrombolják 
a családi tűzhelyeket, elpusztul a 
társadalom, el az állam is.

Szovjetoroszországnak nem kell 
a család. Ott a megszületett gyer
meket elveszik a szülőktől, állami 
intézetekben nevelik. Ott nem a 
szülői szeretet a fontos, hanem az, 
hogy a zsenge gyermeki lelkekbe 
már fiatalon beléoltsák, belé nevel
jék a bolsevizmus eszméit. Ott az 
a fő cél, hogy tántoríthatatlan és 
fanatikus kommunista legyen a jö
vendő nemzedék. A szovjet ily 
rendszerrel hiszi elvei örökkétartó- 
ságát megteremteni. Sztálin ily mód
szerrel próbálja a végtelen szar
mata síkságon elővarázsolni a földi 
paradicsomot, s ehelyett siralom
völgyet teremt; mert mi történik ott?

A szülői szeretet soha meg nem 
ismerő, családon kívül felnevelt 
apátlan-anyátlan, uj orosz generáció 
bandákban szervezkedik, fegyver
rel, sőt sokszor gyilkossággal szerzi 
meg magának azt, amit elérni ki- 
ván? Már oly méreteket öltött ott 
ez az abnormális állapot, hogy a 
szovjetorosz rendőrség is szüksé
gét látta a megtorló intézkedések
nek. Legutóbb razziákat tartott a 
nagyobb városokban, hogy össze- 
fogdossa az egyre jobban elszapo
rodó csavargó gyermekeket. A raz
zia során tűzharcra került a sor s 
a rendőrség tizenhat fiuk agyonlőtt.

íme tehát az eredmény. A szét
rombolt családi élet romjain kinőtt 
már az emberi vadság a zsenge 
gyermeki palántákból. Szovjetorosz- 
ország nem akarja pozitív ered
ménykép elfogadni azt a széles vi
lágon észlelt egyetemes megállapí
tást, hogy a megrögzött emberi 
bűnözők legnagyobb tábora az apát
lan-anyátlan, a társadalomból ki
szorult, vagy kirekesztett, családi 
életet egyáltalán nem ismerő sze
rencsétlenek soraiból regrutálódik. 
Szovjetoroszország megsemmisitet-
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te a családi életet, lehetetlenné tette 
az édes anyai nevelést, ismeretlené 
tette az apai fogalmat s ezek he
lyett kapott egy a bolsevista esz
mékért esetleg elszánt, de az álta
lános emberiség erkölcseit tekintve 
társadalmi rendet, családi életet 
nem ismerő, emberi vadsággal te
litett, bűnöző, félvad embertipust. 
Ha pedig nagyobb az emberben az 
állati vadság ,mint az isteni szelíd
ség, ha nem nem nevezhető az em
ber már többé joggal a teremtés 
koronájának, úgy ez oly megdöb
bentő konstatáció, amelynek félel
metes következményeit csak a ti
tokzatos jövő rejtegetheti méhében.

A takarékosságról.
Az anyagiak helyes beosztása alapoz

za meg a boldogulást mindig, különösen 
a mai, gondokkal terhes világban. A 
családban a házibéke sokszor függ a 
takarékosságtól. A túlfokozott igények 
sok perpatvarnak és sok esetben tragé- 
gédiának a kutforrásai.

A természet nem ismeri a pazarlást. 
A lehulló őszi levelek megtermékenyítik 
a földet, a vízpára sem száll fel hiába 
a levegőbe; felhőalakban adja vissza 
a cseppeket. Nem semmisül meg semmi, 
csak átváltozik. Isten, a legjobb atya 
bölcs akaratából.

Ciceró, a görög bölcs azt állította, 
hogy a takarékosság magában véve is 
nagy jövedelem.

A történelem sok takarékos uralkodó
ról tesz emlitést. A tizenharmadik szá
zadban Szép Fülöp, francia király meg
tiltotta alattvalóinak, hogy étezéseiknél, 
levesen és két tál pecsenyén kivül több
félét is tálalhassanak. Egy másik rende
letében pedig előírta, hogy ünnepi al
kalmakkor ki-ki milyen ruhát és láb
belit viseljen.

VI. Károly, ugyancsak francia király 
pénzbírsággal, sőt testi fenyítésekkel 
büntette a pazarlást. Ezért aztán „kopott 
királyinak csúfolták és kinevették.

Xlll-ik Lajos, francia király híres mi
nisztere Richelieu biboros számos taka
rékossági rendeletet bocsájtott ki, sőt 
betiltotta a fényüzéses ruházkodást.

Kortársról, Pázmány Péterről felje
gyezték, hogy egyszer két ferencrendi 
szerzetes ment hozzá segélyt kérni. Mi
dőn az érsek belépett a szobába, ahol 
a szerzetesek várakoztak, az asztalon 
égő két gyertyából egyet elfujt. A szer
zetesek erre köszöntek és kifelé igye
keztek.

— Hová mentek? — kérdezte Páz
mány.

A ferencrendiek bevallották, hogy lát
va az érsek takarékosságát, nem számí
tottak alamizsnára.

— Tévedtek — mondta nekik Páz
mány, — mert ha ilyen csekélységre 
nem ügyelhetnék, nem adhatnék senki
nek semmit. Aztán gazdagon megaján
dékozta a szerzeteseket.

Igen fösvény uralkodó volt II. József, 
a kalapos király. Anyjának, mint kor
mányzó társának többször szemére ve
tette bőkezűségét. Mária Terézia úgy 
segített ezen, hogy szétnyitható rézkraj
cárokat veretett, amelybe elfért egy kör
möd arany. Becsukva ez a krajcár, csu
pán az élén lévő finom vonallal külön
bözött a rendestől. A királynő ezt a 
pénzt ajándékozta a szegényeinek, hogy 
11 József ne vegyen észre semmit. Ilyen 
krajcárokat a régi pénzgyüjteményekben 
ma is láthatunk.

Igen egyszerűen élt III. György, angol 
király, aki azt mondta, hogy elpuhitja 
az embert, ha a hálószobájában szőnyeg 
van. Burney feljegyzése igy szól : „A 
folyosóban nem égett tűz és a kápolnát 
is nagyon takarékosan fűtötték. A her
cegasszonyok, a nemesek feleségei és 
lovászmesterek morgolódtak és megfáz
tak. Lett légyen azonban meleg, mindig 
meg kellett jelenniök".

Thakeray „A négy György" cimü kor
rajzában igy ir Györgyről : „Egyszer 
sétaközben a király és a királyné egy 
kisfiúval találkoztak. Mindig nagyon sze
rették a gyermekeket ezek a jó lelkek 
és megsimogatták szőke fejecskéiket.

— Ki fiacskája vagy te? — kérdezte
III. György.

— Atyám a király kenyerét eszi — 
felelte a gyermek.

— Akkor hát térdelj le és csókolj ke
zet a királynénak !

De a kisfiú állva maradt.
— Nem, mondta, — mert ha letérde

lek, bepiszkolom az uj nadrágomat.
A takarékos király szerette volna a 

fiúcskát megölelni és ott nyomban lo
vaggá ütni.

Napóleon nemcsak kitűnő hadvezér 
volt, — de értett a pénzhez is. Figyel
me a legapróbb részletekre is kiterjedt. 
„Seregeimnek számadásai", — Írja egyik 
1806-ban kelt levelében,— „könyveim
nek egyik legkellemesebb részét képe
zik." E havi kimutatások húsz vastag 
kötetet alkottak. ír ja : „Ha megérkeznek 
hozzám, felhagyok minden egyéb foglal
kozással, hogy azokat gondosan átta
nulmányozhassam és megfigyelhessem a 
két hónapi számadások közötti különb
séget. Egy fiatal leány sem élvezi job
ban a regényeit, mint én e könyveket." 
Napóleon az idővel is takarékoskodott. 
Egyszer a tábornokai, kiket ebédre hi
vott, tiz perccel késtek, Napóleon a ki
tűzött időben asztalhoz ült s mire a 
vendégek megérkeztek már készen is 
volt. Felállva üdvözölte őket és igy 
szólt: „Az ebédnek vége, most már 
munkához láthatunk." Az éhes táborno
kok egy csata tervezésével töltötték a 
délutánt.

Napóleon bunkását követő szűkös év
tizedeket később nevezték el Bieder- 
maiernek, midőn 1870-ben egy Eichpodt 
nevű poéta énekelte meg egy Bieder- 
maier nevű néptanító takarékos életét 
a napóleoni idők után.

Kortársai igen takarékos királynak 
mondták Lajos Fülöpöt, a franciák úgy
nevezett polgár-királyát. Hóna alatt tör
ténelmi nevezetességű esernyőjével sé
tálgatva Párisban, köszöntötte ismerő
seit. Trónvesztése dacára, szép vagyont 
hagyott családjára.

A XVI. és XVII. század pazarló főurai 
néhány dolgokban érthetetlen módon 
takarékoskodtak. Fényes palotáik hiá
nyosan voltak fölszerelve. A lakomákra 
minden meghívott vendég kénytelen volt 
magával vinni evőeszközöket, még por- 
cellánt is, a szállóvendég pedig ágyát 
és függönyeit is. A francia udvar, ha 
Fontainebleauban üdült, előre utasította 
a meghívott vendégeket, hogy a szük
séges holmit hozzák magukkal. Midőn 
Medici Mária, IV. Henrik fancia király 
felesége nővérét a mantuai hercegnőt 
meghívta magához, bankárja, Gondi há
zánál szállásolta el, Ghandinak is hiá
nyoztak a vendégséghez szükséges bú
torok s kérte a királyt, hogy adjon, Me
dici Mária a főúri családoktól kérte 
kölcsön a szükséges dolgokat.

A régi jó világ mulatós, bőkezű ma
gyar urai és vendégszerető nagyasszo
nyai csupán apróságokban takarékos
kodtak, igy például a gyufával. Egy régi 
magyar úrról emlegettek, hogy minden 
gyufaszálat hosszában kettévágott.

A takarékosság képezi az ember tám
pontját a küzdelmes életben. Asszonyok ! 
Őrizzétek a tűzhely lángjait! Pazarlás 
és semmittevés minden rossznak a kut
forrásai. Minden asszonynak meg kell 
tanulnia, hogy az élet művészet, mert 
különben nem tudják a család egyen
súlyát megtartani. Mikép kell ezt csi
nálni? Úgy, hogy az anya teljes lélek
kel él családjának, — jövedelmét okosan 
osztja be és meggondolja, mielőtt egy 
fillért is kiad és akkor semmi sem 
megy nála veszendőbe. A rosszul gaz
dálkodó asszony nem takarékos, a ma
ga szórakozására nem sajnálja a pénzt, 
így jönnek az Ínséges napok, megsem
misül a családi béke a rosszul gazdál
kodó asszony hibájából. Az asszonyok 
tanulják meg a helyes beosztás művé
szetét, mert nagy művészet ma élni 
azoknak is, akik jó anyagi helyzetben 
vannak, de még inkább azoknak, akik
nek a sors fukar kézzel mérte a földi 
javakat. Sokan majd azt mondják, hát 
már örökké csak dolgozzunk, takarékos
kodjunk ? Az élet elröppen és ne szó
rakozzunk semmit? Szórakozni is le
het, sőt kell is, de okosan ! Itt is érvé
nyesüljön az élet örökszép elve: az 
ideális felfogás egyesüljön a gyakorlati 
eszmékkel. Azaz, szórakozzunk úgy, hogy 
abból életünk tartalmat nyerjen és ne 
költsünk többet, csak annyit, amennyit 
lehet. Jusson is, de maradjon is !

Szvitok Rezsőné.

S P O R T .
A Cs. A. F. — M. L. Sz. Középkerületé
nek XXVIII. sz. hivatalos közleményei.

A folyó hó 18-ára kisorsolt LAFC— 
R. Törekvés SE ifjúsági döntő mérkőzés 
a két fél közös megegyezése folytán f. 
hó 28-ra lett elhalasztva.

A Központi Igazgató Tanács kimon
dotta, hogy a folyó évre — úgy mint az 
előző években — kiveti az egyesületekre 
a MTSz-átalányt, amelynek bevételéből 
pályaalap létesítendő. — Tekintve, hogy 
a Szövetség a kivetést tavasszal nem 
készítette el, igy csak a tavalyi átalány 
felével fogja az egyesületeket az alábbi 
névsor szerint megterhelni. — Az ösz- 
szeg fele október hó 31-ig, másik fele a 
közgyűlésig esedékes. Eme tételeket a 
szövetségi pénztárba (nem az MTSz-hez) 
kell befizetni.

MTSz átalány 1938. II. félévre.
Apátfalusi SC . . . . Ke 30 —
Füleki TC. . . . 60’—
Losonci AFC. . . • • w 30'—
R. Törekvés SE. . 3 0 -
Tamásfalvai MSC . 30'—
Tornaijai S C . . . • • » 30 —
Panyidaróci ITE . • • n 8 ' -
Osgyáni SE . . . • • n 8 —
Hajnácskai FC . . • • » 8 —

Átigazolási rész:
Bedécs László: Tornaijai SC—R. Tö

rekvés SE átl. belejentéséhez születési 
okmányt kérünk.

Hegedűs József: Füleki TC—Losonci 
AFC: még az augusztusi átlépés érvé
nyes, miután a visszavonási illeték nem 
lett befizetve.

A szeptember havi átigazolásokból 
alábbiak kerültek 6 havi nyilvántartásba.

Bedécs László: Tornaijai SC—R. Tö
rekvés SE.

Paragi Tivadar: Losonci AFC—Füle
ki TC.

1938. okóber hó 1-én alábbi átlépések 
(6 hó után) járnak le.

Lupták Béla : L. Kisfalusi Vasas SC 
—Losonci AFC igazolványt.

Zadrobilek Ferenc : Kassai SC—Lo
sonci AFC.

A P.M.H. IX. 18 ik számából:
A CsAF alábbi játékosokat VIII. hó 

1-vel törölte az igazolt játékosok sorá
ból, mivel átlépésük következtében fönn
álló tartozásukat az előirt időben nem 
egyenlítették k i : Hragna János SK Sla- 
via Karlové Vary—Füleki TC (441 Ke) 
és OndruSka József SK Slovan Rim. So- 
bota—Osgyáni SÉ (240 Kö) Kp. 649/37, 
119/38.

Az alóbbi játékosokat az IB nem adta 
ki: Hegedűs Miklós: Losonci AFC—SK 
Liga Keímarok (15. §.), Madarassy Ár
pád: Losonci AFC—BTC BoSany (javítás, 
stb.), Gyurica Miklós Hajnácskai FC— 
SK Handlova (nincs 6 hónapja igazolva).

A Kassai SC—R. Törekvés SE orszá
gos bajnoki döntő VIII. 28-iki eredmé
nyét 4:0 arányban az IB igazolja, egy
ben a CsAF—MLSz 1937/38. évi bajno
kának a KSC-ot jelenti ki. — Az IB

R i m o i a t l i  jól j M l n r a '  
emeletes sarok-bérház
eladó. — Bővebbet: Fényes Sándor
nyug. vezérigazgatónál Forgách-utca 23.

azonban egyúttal meginti a KSC-ot, mi
vel a RTSE-tel való elszámolásnál ön
hatalmúlag, s nem az IB Intenciói és 
saját átirata értelmében járt el.

A Losonci AFC—R. Törekvés SE XI. 
költségeinek ügye a Közp. Egy. Biz. IX. 
27-i ülésén kerül letárgyalásra.

Rimaszombat, 1938. szeptember hó 21. 
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k.

társelnök. előadó.

F O O T B  A L L .
TMSC-LAFC 1:1 ( 1 : 1 ) . — Biró:

Lehocky.
A kisorsolt bajnoki mérkőzésre a ki

küldött játékvezető nem jelent meg s igy 
a felek közös beleegyezéssel barátságos 
mérkőzést játszottak, melynek vezetésére 
Lehockyt kérték fel. Léleknélküli unal
mas játéknak volt tanúja a megjelent 
csekélyszámu közönség. A TMSC Ofcsá- 
rik révén már az első percben gólt ért 
el. A LAFC javára Tulák szerzett gólt. 
A II. félidő 25. percében a biró kiállí
totta Majlikot, aki vonakodott a pályát 
elhagyni, mire a biró az előirt várako
zási idő leteltével lefújta a játékot.

A LAFC elég tetszetősen mozgott, 
összjátékuk fölötte állott a TMSC-nek. 
Legjobbjai Bukovszky, Soős, Majlik és 
Kapustník voltak.

Á TMSC-ből csak a Radóc-Solymossy 
hátvédpár és Misove emelkedtek ki.

Podbrezovai SK—Slovan 2:0. —
A vendégcsapat megérdemelt győzelme 
a több tartalékkal kiálló Slovan ellen.

A Törekvés vasárnap nem játszott, 
mivel a Tornaijára kisorsolt mérkőzést 
a hatóság nem engedélyezte.

Törekvés—TMSC mérkőzés színhelye 
lesz vasárnap a tamásfalai pálya. A két 
csapat találkozása mindig izgalmas küz
delmet eredményezett, amit a helyi ri
valizálás indokol. Ezúttal is meglehető
sen kiegyensúlyozottak az erőviszonyok 
s igy nehéz a játék kimenetelét megjó
solni. A Törekvés már régen nem ját
szott s igy jelenlegi képességeiről nincs 
tiszta képünk. A csapatot fűti a leg
utóbbi footballtornán a TMSC-től el
szenvedett vereség revansának a vágya. 
Mindenesetre erős, de szép és durva
ságmentes küzdelmet várunk.

A Törekvés sportegylet vezetésében 
nagy fontosságú változás állott b e : a 
Cséman István sajnálatos lemondása 
folytán megürült ügyvezető elnöki tiszt
ségre sikerült Altmann Ferencet, a régi, 
lelkes sportembert megnyerni. Ha Alt
mann Ferenc komoly akarással és a 
sport iránti szeretettel fogja uj tisztségét 
betölteni, úgy visszatérését a sportéletbe 
nagy nyereségként könyvelhetjük el. A 
tagok nagy tábora sok sikert kíván 
munkájához.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

E la d ó
egy jókarban levő

pia nínó .
Cím: megtudható a kiadóban.

Kiadó
egy három szobás lakás
november hó 1-től mellékhelyiségek
kel együtt. — Értekezhetni a tulajdo
nos Fancsalszky Bélánéval (Tompa-u. 

34. szám.)

Rimaszombat, 1938. Nyomatott R á b ely  K ároly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


