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Egészséges városi életet! Az emberi élet tartama.

Múlt heti vezércikkünkben a ha
ladásról és fejlődésről Írva, rész
letesen ismertettük azokat a gátló 
okokat és körülményeket, amelyek 
városunk megkívánt fejlődését az 
idők folyamán meg-meg akadá
lyozták. Lerögzítettük, hogy ennek 
legfőbb oka a régi, több évtized
del ezelőtti, a haladás szellemétől 
át nem hatott városi vezetőség ma
radibb gondolkozása volt, megelé
gedvén jó eleink azzal, ha a város 
szekerét a napi menetelés kerék
vágásában tudták vezetni és tar
tani s a haladás és fejlődés meg
kívánta, fokozatosan gyorsabb iram
ról hallani sem akartak. Ehhez min
denesetre nagymérvben hozzájárult 
az is, hogy életképes városi ellen
zék soha nem lévén, ennek hiá
nyában nem lehetett, —• természe
tesen, — egészséges városi élet
S c i l i .

A községi képviselőtestület, a 
mai rendszer szerint, a politikai 
pártok jelölésével a pártok meg
választott tagjaiból alakul. Fontos, 
életbevágóan kívánatos, hogy ez 
a jelö.és a legközelebbi községi 
választásra a legnagyobb körülte
kintéssel akként történjék, hogy a 
képviselőtestületbe minden egyes 
politikai pártból a város érdekeit 
szivükön viselő, a város közönsé
gének képviseletére mindenkor al
kalmas és méltó egyének kerülje
nek be, akik azután a város ügyei
nek intézésében félretéve minden 
pártpolitikát, csakis a város javát 
tekintsék szem előtt, csakis a vá
ros érdekeinek előmozdítására, meg
feneklett szekerének a haladás és 
fejlődés utján való előbbvitelére tö
rekedjenek, legjobb tudásukkal, min
den erejükből. Hogyha ebbeli mun
kájuk során életképes s mindig tár
gy lagosan gondolkozó ellenzék ala
kulna, az nem lenne baj, nem okoz
hatna gondot, mert hiszen ez csak 
az egészséges városi élet kialaku
lására és megteremtésére vezetne, 
megakadályozván a városi élet ká-

s elposványosodását.
A csakazértis jelszavas pártpo

litika, a másoldalról jövő s a vá
ros haladásának, fejlődésének ér
dekében felvetett okos gondolat, 
életrevaló eszme szilajos megkontra- 
vótumozása sutba kell hogy ke-

Mi a legfontosabb és legsürgősebb teendő? 
Milyen legyen a városi politika?

félre kell tenni, együttes akarattal 
félre kell tolni a város haladásá-

Dávid király idejében olyan formán 
állhatott a kulturember életkora, mint 
körülbelül napjainkban. Mert a zsoltá
rokban fölsóhajt a szent király : — Mi 
az ember élete? Ötven-hatvan esztendő. 
Ha pedig erőteljesebb, hát hetven esz

nak és fejlődésének utjából s azt tendő. Azontúl pedig küzködés és fáj
ós csakis azt kell tenni, amit en- dalom.
nek a városnak a jólfelfogott ér- A statisztikai tudomány az emberi

J életkor aílagat manapsag a legtöbb he
lyen 50 évben állapítja meg, de vannakdeke megkíván.

Sok tenni való akad, amig a ha
ladásban, fejlődésben hosszú évti
zedeken át stagnáló város testébe 
friss iramba szökken a vér s a 
város megindult vérkeringésével be-

eltérések is, mert az életviszonyok or
szágok és földrészek szerint váltakoz
nak.

A múltban nem ilyen volt az emberi 
életkor átlaga.

következik a város  nolfrársáaának Pé!dául a középkor harcias és for- OveiKCZlk a varos polgárságának rongó századában kevés értéke volt az
megelégedettsége, jóléte és boldo
gulásának, anyagi megerősödésé
nek lehetősége.

E cél érdekében kell majd ösz- 
szefognia minden jóakaratu polgár
embernek, e cél mielőbbi elérésé
ért kell majd közremunkálkodnia 
minden városatyának s ha a leg
nagyobb gondossággal, a város 
jövője iránti meleg, érdeklődő sze
retettel ezt megcselekszik: Rima
szombat felvirágzása, polgárságá
nak jóléte nem lehet kétséges, m.

életnek s a természeti tudományok fej
letlen állapotában nem tudták elhárítani 
azt az ezerféle elienseget sem, amely 
az emberi életre leskelődik. így a kö
zépkorban 14 év volt az emberi élet
kor átlaga. Vagyis az emberek legna
gyobb része alig élte túl azt a kort. 
Voltak akkor is idősebb emberek, de 
kevesen. Igen sok elpusztult fiatal ko
rában.

Azóta a tudás haladásával növekedett 
az átlagos életkor.

1779 táján már az emberi életkor 
átlaga 28—30 évre emelkedett. 1785 tá
ján 32 volt az átlagos kor. 1850-ben,37
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Sóldos Béla dr. főispán! beiktatása.
Gömörmegye szülöttét, Sóldos Béla 

dr.-t, ki közigazgatási pályafutását a régi 
Gömör- és Kishont t. e. vármegyénél 
kezdette meg s előbb mint aljegyző, 
majd mint főjegyző egészen az állam 
fordulatig a megye székhelyén, Rima
szombatban működött és egyike volt 
azon közigazgatási tisztviselőknek, akik 
lelkiismeretes munkássággal szolgálva a 
megye közönségének ügyét, közszeretet
ben és közbecsülésben állottak, Magyar- 
ország kormányzója, — amint ezt annak 
idején közöltük, — Nógrád és Hont köz
igazgatásilag egyelőre egyesitett várme
gyék főispánjává nevezte ki.

Sóldos Béla dr. a Borsod és Gömör 
vármegyék föispánságából történt nyu
galomba vonulás után került Nógrád és 
Hont vármegyék főispáni székébe s a 
vármegye törvényhatósági bizottsága B- 
gyarmaton f. hó 12 én iktatta be tisztébe 
díszközgyűlés keretében uj főispánját.

Délelőtt ünnepi istentisztelet volt a 
felekezetek templomaiban, majd délelőtt 
11 órakor megkezdődött a díszközgyű
lés a vármegyeház nagytermében, ame
lyet ebből az alkalomból megtöltött a 
vármegye diszmagyaros előkelőségeinek 
sokasága. Ott volt a magyar miniszterek

tiz óra után autón érkeztek a magyar 
fővárosból, Kray István báró, Putnoky 
Móric, Krúdy Ferenc, Kohüt Adorján 
országgyűlési-képviselők, Berczelly Jenő 
felsőházi tag, Hedry Lőrinc, Huszár Ala
dár főispánok, Almássy Imre gróf, Maj- 
láth Géza gróf, Butler Ervin báró, Bút- 
ler Aladár báró, Dégenfeld Miklós gróf, 
Hodobay Sándor Miskolc város, Försler 
Károly dr., Salgótarján polgármestere, 
Balázs Károly egyetemi tanár és még 
sokan a vármegye előkelőségei közül.

A dalárda éneke vezette be a közgyű
lést, majd Baross József dr. alispán üd
vözlő szavai után a közgyűlés Jeszenszky 
Sándor vezetésével küldöttséggel hívta 
meg Sóldos Béla dr. főispánt a közgyű
lésre.

A terembelépő főispánt lelkes tapssal 
és ünnepléssel fogadták. A hivatalos 
eskü letétele után Sóldos Béla dr. főis
pán elmondotta székfoglaló beszédét, 
amelyek során tájékoztatta a vármegye 
közönségét programmjáról.

A főispán beszédét gyakran szakította 
félbe a helyeslés és éljenzés, utána pe
dig lelkes ünneplés következett. A szék
foglaló beszéd befejeztével Csonka György 
főjegyző a vármegye tisztviselökara ne
vében, majd Bakos János kanonok és 

közül : Scitovszky Béla belügyminiszter, Huszár Tibor törvényhatósági bizottsági 
Zsilvay Tibor igazságügyminiszter, Er- tagok a vármegye közönsége nevében 
nesl Sándor népjóléti és munkaügyi mi- üdvözölték Sóldos Béla dr. főispánt, 
niszter, Sztranyavszky Sándor belügyi A díszközgyűlés után a főispán az
államtitkár, Karafiáth Jenő országgyűlési

fűljön, ezeket egyszer már végre I képviselő, a képviselőház háznagya, akik
üdvözlő küldöttségeket fogadta, aztán 
pedig az ünnepi diszebédre ment.

év, 1881-ben már 40 évre emelkedett 
az átlagos életkor.

Látjuk, hogy a tudás haladásával az 
ember jobban megtudja becsülni az 
életet, az Istennek legnagyobb földi ado
mányát. Angliában az életkor átlaga 50 
év, Svédországban 51 év. A legkedve
zőbb Uj-Zéiandban, ott 59 év az átla
gos kor. De egyes helyeken ma is rosz- 
szabbul áll a dolog. Pl. Indiában, ahol 
éhínség, kolera és más bajok pusztít
ják a népet, ma is csak 22 év az átlagos 
emberi kor határa.

De a századokon át emelkedő átla
gos korhatár azt bizonyítja, hogy az 
ember tudása és műveltsége meghosz- 
szabbithatja az életkor határát. Ezért 
igen fontos dolog a higiénia, amely a 
betegségektől való óvakodásra megtanit.

Hogy a patriarkális ősidőkben sokkal 
nagyobb volt az ember életkora, mint 
ma, az természetes. Akkor az ember 
még kezdeti erejének teljében állott és 
nem kellett küzdenie a megélhetésért. 
Ott állott előtte a meieg, termékeny ég
hajlat alatt a friss gyümölcsök bősége,
— nem szorult arra, hogy egészségte
len eledellel táplálkozzék. Kinn lakott 
a szabad ég alatt, ruhát is alig viselt. 
A friss levegő és a napfény átjárhatta 
mindig testét. És nem ismerte a hábo
rút sem.

Ebben, a békés aranykorban, amely
ről vallási iratok és költői művek re
gélnek : az ember éiete hosszú lehetett. 
Elérhette sokaké az ezer esztendőt is. 
Ádám és Matuzsálem 900 évnél idő
sebbek voltak a szent iratok szerint. És 
tévedés azt hinni, hogy a szent iró va
lami nagyon rövid esztendőkről beszél!
— Nem, az akkori holdesztendő lehe
tett 350 nap körül, tehát csak 2 héttel 
volt rövidebb a mi évünknél.

Az ősi görög népről is találtak olyan 
följegyzéseket, hogy első királyaik ezer 
évig vagy tovább is éltek. De ez az 
élet egyszerű volt a kellemes égalj alatt. 
Eledelük gyümölcs és méz volt, italuk 
forrásvíz s künn éltek az örökös nap
fényen.

így lehetett hosszú ideig élni. Kevés 
ellensége volt még az embernek s úgy 
halt meg, ha elhasználta szervezetét.

Később a történelmi és vallási föl
jegyzések (inkább az utóbbiak, mert 
akkor a vallás volt még a tudomány 
központja) — ezek a följegyzések az 
emberi életkor fokozatos sülyedését mél
tatják. Noé már csak 600 esztendőt élt, 
alig valamivel többet.

Utódai idejében megváltozott a világ. 
Eltűnt az aranykor napsugara és me
lege. A beállott jégkorszak kiölte a gyü
mölcstermő erdőket és az ember kény
telen volt Nimród idejében vadászatból 
megélni vagy állattenyésztésből s azok 
húsa adott neki kiadós, de nem friss 
és könnyen romló eledelt. Vadász, ha
lász népek lakták a jeges és kopár vi
dékek barlangjait s úgy élt az ember 
Európa földjén, mint ma Grönland part
vidékein.

Természetes, hogy az a nagy éghaj
lati változás lecsökkentette az ember 
életkorát.

Kaldeában Ábrahám idején már száz 
évnél nem sokkal tovább éltek a pász
torok.

1931 április 18. 1931 április 18.

CSELÉNYI JÓZSEF DALESTÉLYE
az ipartársulati
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A városi és kuíturélet még kedvezőt
lenebb volt, mert házakba zárta az em
bert élete jő nagy idejére. Ezért Dávid 
korában már 50 és egynéhány eszteri 
dót éltek az emberek.

Az újabb tudomány a múltak és a 
jelen adatok összevetésén okoskodva 
megpróbálja az emberi életkor meg
hosszabbítását és ez átlagban már eddig 
is sikerült.

A közegészség! viszonyok javítása, a 
nép felvilágosítása azt eredményezte, 
hogy jobban megbecsüljük az emberi 
életet és nem akarjuk azt olcsón elpa
zarolni gondatlanságból, oktalan élet
móddal.

Az éiet az Istentől van ugyan, de itt 
is áll az az igazság, hogy — segíts ma
gadon, az Isten is megsegít ! — Az 
okos ember elérheti azt, amit az okta
lan eldob magától.

Vannak hosszabb életű emberek ma is.
H. jaworski, francia orvosprofesszor 

nem rég irt „Az örök fiatalság titká
ról". Cikkében egy sereg hosszú életű 
embert sorol elő a mai korból.

így egy hottentottát emlit, aki 128 éves 
korában vette el harmadik feleségét: 
egy 47 éves asszonyt.

Amerikában kétségbevonhatatlan ada
tokkal igazolták, hogy John Shell nevű 
ember 1919-ben halt meg 130 éves ko
rában.

Egy nagy londoni újság a legöregebb 
ember után kutatva, Szíriában talált 
egy 139 éves embert, aki jól emléke
zett I. Napóleon császárra, egyptomi 
hadjárata idejében.

Zoro aga Konstantinápolyban 120 éves 
koráig zsákhordó volt a hajók körül. 
Azután portás íett s 156 éves korában 
Amerikába vitték mutogatni s ott az 
utcán autó ütötte el a múlt évben. De 
ettől sem halt meg.

Egy másik törők 167 évig élt. Életé
ben 15-ször házasodott s 67 gyerme
ke született.

Thomas Parr angol paraszt VII. Hen
rik angol király idejében 130 éves ko
rában is maga művelte a földjét. To
vább is dolgozott volna, de a király- 
udvarába fogadta s ott még 22 évig 
élt. Azért halt meg, mert sokat evett 
egy udvari lakomán.

Drakenberg a norvég évkönyvek ada
tai szerint 146 éves korában halt meg.

jenkins Henrik yorkshirei halász 100 
éves korában minden reggel lement a 
tengerpartra úszni és 169 évig élt.

Humboid a nagy természettudós em
líti, hogy Peruban látott egy házaspárt: 
a férfi 143 éves volt, az asszony 117.

Jaworski orvosprofesszor azt irja, hogy 
sokkai több Matuzsálem él a földön, 
mint az emberek általában hinnék. Fran
ciaországban évenként átlag 150 olyan 
ember hal meg, aki öregebb volt száz
évesnél.

A krasznahorkai vár régi képtárában 
látható egy bánsági öreg házaspár képe 
a 18-ik századból : a férfi 178 eszten
dős volt, az asszony 162. Életükben nem 
ettek mást, mint puliszkát tejjel s friss 
forrásvizet ittak.

Különben a hosszuéletü emberek ren
desen igen egyszerű és mértékletes éle
tet élnek.

Bulgáriában sok száz éven fölül élő 
ember akad s ezek a legegyszerűbb 
kerti zöldségekkel élnek s joghurt te
jet isznak.

Vannak vitás adatok bizonyos Saint 
Germain grófról, aki XIV. Lajos király 
udvarában többször megfordult, ott a 
lakomákon csak gyümölcsöt evett s az 
adatok szerint pár száz éves dolgokról 
úgy beszélt, mint aki jelen veit bennük. 
Kinézése akkor 40 évest mutatott. Vol
taire és Bacon tudósok foglalkoztak 
életadataival. De egészen hitelesen nem 
bizonyíthatok.

Ugyanez a gróf egy Írországi grófnőt 
beavatott életmódjába s a hölgy száz 
éves korában is járt táncmulatságokra 
és sokkai fiatalabbnak látszott. Ezt a 
hölgyet baleset érte az utón s úgy halt 
meg száz éven jóval túl.

Ezekből kitűnik, hogy újabb időkben 
is vannak olyan emberek, akik száz év
nél jóvai magasabb kort érnek el. Te
hát az emberi életkor határa meghosz- 
szabbithafó.

Sokan azt kérdik, hegy minek a hosz- 
szu élet ? Mit csináljon az ember az
alatt ?

Ezek nincsenek tisztában az élet cél
jával s azt csak mulatságokban látják, 
amelyekért az életet meg is rövidítik

oktalan módon. Nem látják be, hogy a 
hosszú élet jó erőben az Isten adomá
nya s hosszú éleiben az ember sok jót te
het az embertársak javára, az emberi mű
velődés és kultúra előhaladására. Ez 
pedig megérdemli a hosszú élet munkáját.

H, Jaworski francia orvosprofesszor 
véleménye és kísérletei szerint eljön az 
az idő, amikor az örök fiatalság titka 
kiderül s ő szerinte ez 100 éven belül 
meg fog történni.

Jaworszki professzor fölemlíti Brown 
Seguard, Steinacn és Voronoff kísérle
teit ezen a téren. De ezek nem tudtak 
állandó eredményeket éléi ni.

Jaworski a vér megfiatalításával kí
sérletezik már 9 év óta, Az öreg em
berek ereibe tiszta, jó fiatal véri inji- 
ciál, de egyszerre csak egy-egy ka- 
nálnyit.

így elérte már azt, hogy ,.az érnyo
más csökken, nemi működésük javul, 
emlékezetük megerősödik, a fáradság-
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érzetek eltűnnek, könnyebben tudnak 
dolgozni, külsejük is előnyösen meg
változik. Szóval fiatalok lesznek, köny- 
nyebben járnak, gyorsabban gondolkoz
nak és még az arcuk is megszépül".^

Ezek azt mutatják, hogy az öregség 
nem gyógyíthatatlan betegség többé és 
az emberiségnek az a törekvése, hogy 
fiatalosan és életereje teljében élhessen 
egészen haláláig: a tudomány segítsé
gével kezd megvalósíthatónak látszani..

Ha pedig az ember nem nyomorodik 
el öreg korára, akkor nem lesz kelle 
metien a hosszabb élet. Mert az teszi 
a hosszú életet kellemetlenné, ha az 
ember kénytelen másoknak terhére élni. 
Ha ö tehet másokért, embertársaiért s 
az emberiség nagy problémáinak meg
oldásáért valamit hosszu életén át, akkor 
áldás lesz az ő élete magának is, má
soknak is. Ezért talán érdemes lesz 
küzdeni. Váth.
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k kerületi isirlsaj felmentette a katonai
árulással vádolt Gjörj Margitét.

Szerdán tárgyalta a rimaszombati ke
rületi bíróság Foukai tanácsa a katonai 
árulással vádolt Győry Margit rimaszom
bati lakos bűnügyét, akit tudvalévőén a 
helybeli áüamrendcrség műit év október 
30-án előzetes házkutatás után letartóz
tatott s aki azóta vizsgálati fogságban 
ült. A tárgyaláson, mely az ítélet kihir
detését kivéve, mindvégig zárt volt, a 
vádlottat dr. Gsnczfried Ernő helybeli 
ügyvéd védte, az államügyészség képvi
seletében pedig Studihrach ügyész volt 

I jelen. A tanúkihallgatások egész nap tar
tottak és az ítélet kihirdetésére este 
háromnegyedhatkor került sor, amikor 
is Foukai tanácselnök a főképpen roko
nokból és ismerősökből összeverbuvá
lódott kis számú közönség előtt — már 
nyilvános tárgyaláson — kihirdette a bí
róság Ítéletét, amely bizonyítékok hiá
nyában teljesen felmentő volt. A kerü

leti bíróság az Ítéletben az azonnali 
szabadlábra helyezést is elrendelte. Az 
ítélet ellen az államügyészség képviselője 
fellebbezést jelentett be, azonban a 
szabadlábra helyezés miatt nem élt ki
fogással s igy Győry Margitot, közel öt 
hónapi fogvatartás után, hat órakor ki- 
bocsájtották a kerületi bíróság foghá
zából.

Itt említjük meg, hogy a kémkedési 
afférral kapcsolatban ugyan csak letar
tóztatott és jelenleg vizsgálati fogságban 
lévő Sípos József és Pitía Rudolf ellen 
katonai árulás cimén ugyancsak vádira
tot adott be az államügyészség s a vád
iratot csütörtökön már közölték is mind
kettőjükkel. Miután a vádiratra vonat
kozólag kifogás nem tétetett, minden 
valószínűség szerint ügyükben rövide
sen szintén kitűzik a főtárgyalást.

Kis vers Utánad.
Hozzám az élet nagyon mostoha : 
meg sem csókolhattalak soha.

Nekem csak a várás volt kiosztott sorsom 
és mindig dög-halakat húzott ki a horgom.

Bizodaimas hittel egyre csak reméltem, 
de csupa szenvedés volt minden, mit megéltem.

Úgy mentél el tőlem, tisztán, ragyogón, 
mint egy angyal, kit őriz az isteni trón.

Tán könnyelmű voltam, hogy elengedtelek, 
azért tettem, mert nagyon szerettelek.

Vágh Tamás.

O Q O O O O O O O O O O O O O

H ÍR E K
Csevegjen valamit,

kedves Jólértesült, bizonyára tud valamit, 
amit mi még nem tudunk. Valami frisset, 
újat, érdekeset.

— Csalódnak, ez egyszer nagyon csa
lódnak, kedves Hölgyeim, mert frisset az 
időjáráson, újai a ruhakereskedések ta
vaszi kirakatain és érdekeset a napi dob
szón kívül, — bizony igen, — aligha 
tudok. Ez nem jelenti azt, mintha jólér- 
tesültségem, hódolva a szokásnak, csődöt 
mondott volna. Á, nem. Egyszerűen: nem 
történik semmi sem azonkívül, ami vélet
lenül mégis megtörténik. Egy-két skót-vicc. 
Egy kis pletyka. Egy pár korzó eset. 
No meg dívái hírek, innen onnan befutó 
divat jelentések, ami...

— Ami minket fölötte érdekel. Haltjuk 
csak, halljuk, maga nagykópé.

— Jó, legyen. Hát igen. Amerikából,
közelebbi meghatározással: Csikágóból
hozta a kábel a hirt, a szenzációs di- 
vaiujdonságot, hogy...

— Hogy ? Beszéljen, beszéljen.
— Hogy a szoknya helyett a nőknél 

is nadrág lesz a divat. Amolyan lörök- 
bugyogcs nadrág. De ez még semmi.

— Hallja, lehet ennél különösebb újí
tás is?

— Mit, hogy lehet. Lesz. Sőt már meg 
is van. Meg.

— És ? ? ?
O O O O O O O O O - O O O O O O a O O O O O O O O O O C í  O O O O

Veronánál sá rp z te  meg magit egy
rimaszomüali adűtisztviseíff felesige.
A fiatal asszon y családi okok miatt már 
hatszor kísérelt m eg öngyilkosságot.

Varga Béla rimaszombati adóhivatali 
tisztviselő huszonhat éves neje szerdán 

I este veronálpasztillákkai megmérgezte 
magát s dacára annak, hogy tettének 
felfedezése után azonnal orvosi kezelés 
alá vették, a rendkívül erős hatású és 
nagy mennyiségben beszedett méreg 
szervezetébe annyira felszívódott már, 
hogy másnap délben, anélkül, hogy egy 
pillanatra is eszmélethez jutott volna, 
kiszenvedeíí. Az öngyilkos fiatalasszony 
hátrahagyott levelében családi okokkal 
motiválta tettét.

Mint a vizsgálat megállapította, Var- 
gáné a férje részére orvosilag előirt 
Diai- aitatőszerbői heteken át mintegy 
huszonhárom pasztillát észrevétlenül el
dugott és szerdán este, amikor Varga 
Béla a városban tartózkodott, mind a 
huszonhárom pasztillát bevette. Amikor 
a férj késő éjjel hazajött, a hálószobá
ban alvó kis három éves fiacskája felijedt 
álmából és sírni kezdett, a sirásra azon
ban az asszony meg sem mozdult s mi

kor Varga Béla kOltögetni akarta, meg
döbbenéssel konstatálta, hogy felesége 
habzó szájjal görcsökben vonaglik az 
ágyban. Hirtelen orvosért küldtek, az 
orvos, minden erőfeszítése azonban hiá
bavalónak bizonyult, mert a már halá
los mértékben felszívódott méreggel 
szemben semmit sem lehetett tenni és 
csütörtök délben a szerencsétlen fiatal- 
asszony kiszenvedett.

A tisztviselői körökben közismert 
Varga Béláné öngyilkossága városszerte 
nagy részvétet kelteit s családja iránt 
általános részvét nyilvánul meg. Mint 
értesülünk, az életunt asszony már hat- 
izben kísérelt meg öngyilkosságot, eddig 
azonban egyik kísérlete sem volt veszé
lyes, mig most a sok kísérletezés után 
végül is sikerült végérvényesen szakí
tania földi szenvedéseivel.

Az államügyészség, tekintettel arra, 
hogy nyilvánvaló öngyilkosságról van 
szó, az eltemetéshez akadály nélkül hoz
zájárult.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

A lakbéremelés szabá
lyozása március hé 1-től.

Igen sokan abban a téves hitben 
vannak, hogy f. évi március hó 1 - töl a 
lakbérek általánosan emelhetők. Ez a 
felfogás téves, mert a múlt év február
26-ról kelt 166. számú lakbértörvény 
csak kétféle béremelést enged meg: 1. 
Azoknál az üzlethelyiségeknél, amelyek 
nem részei a lakásnak, az alapbér 90%-al 
emelheiő. Alapbér alatt értjük az 1914. 
augusztus hó 1-től vagy később fizetett 
bért. Ez a rendelkezés vonatkozik a már 
1924. május 1. előtt bérbevett közepes 
üzlet helyiségekre. Ha azonban a bérlet 
1924. május 1. után jött létre, akkor az 
emelés csak 80%-a lehet az alapbérnek.
2. Ha a bérlet nagyobb üzlethelyisé
gekre vonatkozik, úgy az emelés hasonló

körülmények mellett 160%-a lehet az 
alapbérnek. 3. A háztulajdonos lakásbér
leteknél jogosítva van az alapbér eme
lésére, legfeljebb 240%-ig, ha a bérlő 
a legutolsó törvényes előírások óta több 
mint 45.000 korona évi jövedelem után 
van meg adóztatva. Ha a bérlőnek több 
mint három gyermeke van, az emelés 
nem haladhatja tűi a 215%-ot, ha pe
dig négy vagy több gyermeke van, ak
kor az emelés legfeljebb 190://0 lehet. A 
lakásoknál mindegy, hogy kis vagy na
gyobb lakásokra vonatkozik-e a bérlet. 
Az emelés csak akkor jogérvényes, ha a 
tulajdonos azt idején követelte. Negyed
éves bérleteknél, amelyeknél a bér már 
március végéig ki lett fizetve, az eme
lést csak 1930. április 3-tői érvényesít
heti a tulajdonos. Ugyan ez érvényes 
megfelelő árányban a havi bérleteknél is.

— És pedig, hogy a közel jövő női 
divatja: zöldre festett szemöldök, platina
szőke haj, ezüstözött szempiiia és ara
nyozott fülcimpa.

— Platina, ezüst, arany ?
— Igen: festve, mert másként már a 

hozományokban sem szerepeinek e fém 
nemesek.

— Talán: nemes fémek?
— Tökéletesen mindegy. Ma a nemes- 

j ség nem gili. Nincs. De hallják csak to
vább a divatot.

— Még egyéb újítás is van ?
— Nüná, majd nincs! A körmök is di

vatoznak. Ezeket a ruhának a színével 
egybehangzóan fogják zománcozni. Ha 
tehát a ruha lilaszinü, a köröm is lila- 
szinü kell, hogy legyen...

— No még csak az hiányzott nekünk!
—- Mit maguknak, kedves Hölgyeim ?

De nekünk, nekünk férfiaknak!!!
(

Esküvő, Gömöri Emmi és Sengler 
György f. hó 21-én esküsznek egymás
nak örök hűséget a rozsnyói ág. h. ev. 
templomban.

Eljegyzés. Weisz Natália Jacovce (Ta- 
poléany) és Kiéin Jenő Klenovec jegye
sek. (M. k. é. h.)

Kinevezés. A belügyminiszter Német 
Lajos rimaszombati jegyzőgyakornokot 
toilnok-gyakornokká nevezte ki.

Leikészi hírek. Szikorszky István vár- 
gedei segédlelkész a guszonai plébánia 
adminisztrálásával bízatott meg. Balázs 
Mihály losonci káplánt Forgácsfalvára, 
Síeld! Antalt Divénybe és Puskás An
drást Losoncra helyezték át.

Halálozások. Győry Gyula,\olt kalapos 
iparos 79 éves korában a helybeli sze- 
gényekintézetében f. hó 16-án meghalt. 
Az egykor jobb napokat látott öreg ipa
ros ember hoiüestét f. hó 18 án helyez
ték örök pihenőre.

Bahéry József nyug. elemi iskolai igaz
gató, az arany érdemkereszt és a „Pro 
Eclesia et Pontifice" arany kereszt tu
lajdonosa, voit susányi, majd pohorellai 
lakos, 87 éves korában folyó hó 12 én 
meghalt.

SZEPLŐ,
MÁJFOLT

Bőrtisztitó
k e n ő c s ö k

GLASERNAL.
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Lelkigyakorlatok. A helybeli róm. 
kaíh. hitbuzgaimi egyesületek dr. Sán 
dór János esperes plébános ügybuzgc- 
sága folytán folyó hó 26, 27, 28-án lel
ki gyakorlatokat tartanak. A szentbeszé- 
dekeí dr. Ferencsik János pápai kamarás, 
a központi róm. kaíh. Iroda igazgatója 
tartja és pedig délelőtt 9 és este 6 óra
kor. A lelkigyakorlatok 25-én este 6 
órakor kezdőduek.

Meghívó. A helybeli Csszl. Vöröske
reszt egyesület í. hó 24-én d. u. 6 óra
kor tartja rendes közgyűlését a város
házán, melyre tagjait ezúton meghívja.

Szülői értekezlet. A helybeli reálgim
názium mellett működő szülői értekez
let f. hó 22 én (vasárnap) d. e. 11 óra
kor rendes taggyűlést tart. Kívánatos, 
hogy a szülők s érdeklődő iskola-ba
rátok mennél nagyobb számban jelenje
nek meg. Műsora : Sichert Károly gyár- 
igazgitó s Fábián Vilmos tanár elő
adása, uj érettségi szabályzat ismertetése.

Felhívás a Kárpátegyesfileti tagok
hoz. A Kárpátegyesület elnöksége ezú
ton kéri fel a helybeli csoport rendes 
és ifjúsági tagjait, hogy tagsági igazol
ványukat az eztvi eilenőrzőszeivény ki
váltásává! sürgősen érvényesíteni szí
veskedjenek, miután a központtal az el
számolást a jövő hét folyamán meg kell 
ejteni. A tagsági igazolványok érvénye
sítése, illetve a tagsági dijak befizetése 
Keresik Lászlónál eszköziendő a 
Szoyka-íéie áruházban.

Tűzoltó tanfolyam. Az Önk. Tűz.
Egyesület Parancsnoksága közli, hogy a 
tavasz beálltával uj tűzoltói kiképző tan
folyam kezdődik. — Ezúton hívja fel a 
tűzoltó egyesület a rimaszombati ifjúsá
got, hogy a jelenleg üresedésben lévő 
10 önkéntes tűzoltó helyre jelentkezze
nek, akik a nemes célt szolgálni óhajt
ják. Jelentkezni lehet az őrszobán.

Kiszenvedett a korláíi bányasze-
rencséííenség áldozata. Még e hó ele
in történi, hogy Vass József 26 éves 

bányamunkás, aki a koríáti bazaltbánya 
alkalmazottja volt, kőfejtés közben le
zuhant munkahelyéről és olyan súlyos 
belső sérüléseket szenvedett, hogy esz
méletlen állapotban szállították be a 
rimaszombati közkórházba. A kórház or
vosainak minden erőfeszítése ellenére 
a súlyosan sérült bányamunkás közel 
két heti szenvedés után a napokban 
meghalt. A halálos kimenetelű szeren
csétlenség ügyében a vizsgálóbíró már 
lefolytatta a vizsgálatot, melynek során 
megállapítást nyert, hogy a katasztrófát 
a szerencsétlenül járt bányamunkás vi
gyázatlansága idézte elő.

Az önkéntes tüzoítóíesíüleí vacso
rája. A város polgárságának tűz- és 
vagyonbiztonsága érdekében lankadatlan 
buzgalommal, lelkiismeretesen munkál
kodó önkéntes tűzoltó egyesület működő 
tagjai az elnökség, parancsnokság s a 
választmány tagjainak részvételével éven
ként rendezni szokott vacsorájukat f. hó 
14-én este tartották meg a Polgári Kör 
nagytermében. A kiváló testületi szel- 
íemben vezeteti és bajtársi egyetértés
ben működő derék tűzoltók fehérasztaii 
összejövetele kedélyes hangulatban folyt 
ie s azt több leíkeshaugu pohárkö
szöntő fűszerezte. A minden tekintetben 
kitünően sikerűit vacsorán elhangzott 
toasztok s az ez alkalommal is megnyil
vánult testületi szellem azt igazolják, 
hogy az önkéntes tüzohó egyesület ve
zetése Kovács László dr. elnök, Vozáry 
Samu alelnök, Plentzner Frigyes főpa
rancsnok és Mándy Antal ügyvezető pa
rancsnok kezében jó helyen van, ami 
mindeneseire biztosítékul szolgál az 
egyesület további célirányos haladására 
és fejlődésére.

Ipartársulati közlemény. Az ipartár- 
suiat szabó, asztalos és lábbelikészitő 
iparos tagjai részére szaktanfolyamot 
szándékszik rendezni és ezenkívül min
denki részére kalkulációs és könyviteli 
kurzust is. — Feihivatnak tehát az ipar- 
társulat tagjai, hogy akik ezen a tanfo
lyamon részt akarnak venni, hogy f. hó
28-ig az ipartársulat irodájában bejelen
teni szíveskedjenek —- A résztvevőknek 
csupán felvételi dijat kell fizetni, ami 
kb. béiyegköitségekkel együtt 25 kor. 
tesz ki, a többi költséget az ipartársu
lat és az állami iparfejlesztő intézet fe
dezi. — Jelentkezhet minden 21—45 év 
közötti önálló iparos vagy segéd, mig a 
könyvviteli és kalkulációs tanfolyamra 
bárki.

Vallásos ünnepély
a hősök emlékműve javára.

A rimaszombati ref. „Leánykör" folyó 
hó 29-én, Virágvasárnap délután 5 óra
kor a ref. templomban vallásos ünne
pélyt tart, melyre minden érdeklődőt 
szeretettel meghív.

Műsor:
1. Gyülekezeti ének : 6. és 85. dics. 

1—2. verse.
2. Imádkozik és bibliamagyarázatot 

tar:: Péter Mihály ref. püspök.
3. Beethoven: „Vezeklés". Énekli : Ma- 

tolcsy Magda, orgonán kíséri: Lackner 
László.

4. Archangeio Coreili: „Sonáta". Elő
adja gordonkán: Gregorovicz Henrik, 
orgonán kiséri: Lackner László.

5. Pál László : „Virágvasárnapra". Sza
valja: Szabó Sári.

6. Oláh Károly: „Buzgó hálákkal emel
kednek..." Énekli: a „Leánykor" ének

kara, Szűcs György ref. kántor orgona 
kísérete mellett.

7. Henry Purcel: „Air". Előadja gor
donkán : Gregorovicz Henrik, orgonán 
kiséri Lackner László.

8. Szólót énekei : Bellágh Barna rozs- 
nyói ref. s. lelkész. Orgonán kiséri: Lac- 
ner László.

9. Reviczky Gyula: „Tartsatok bűn- 
bánatot". Szavalja : Kiss Mária.

10. MainczerJózsef: „Lelkem keres..." 
Énekli: a „Leánykor" énekkara Szűcs 
György ref. kántor orgona kísérete mel
lett.

11. Gyülekezeti ének: 85. dics. 3 - 4 .  
verse.

Önkéntes adományokat fele részben 
a „Hősök emlékszobra" és fele részben 
a „Leánykor" segélyezési alapja javára 
köszönettel fogadunk.

Közgyűlés. A Rimaszombati 'Polgári | 
Olvasókör 1931. évi március hó 29-én 
(vasárnap) délután 3 órakor tartja saját 
helyiségének nagytermében évi rendes 
közgyűlését, melyre a tagokat tisztelettel 
ez utón is meghívja az Elnökség.

A RIMASZOMBATI BANK, előbb Rin:aszorn- 
baíi Takarékpénztár kedvező feltételek mellett 
elfogad betéteket, leszámítol váltókat és teljesít 
minden bankszakmába vágó megbízást.

Váltóhamisításért letartóztattak egy 
falusi asztalost. A losonci Földes-bank
ban ez év januárjában Pál Ferenc 35 
éves egyházasbásíi asztalosmester egy 
ötezer koronás váltót számitoltaíott ie, 
amelyen elfogadói minőségben Básthy 
Károly jómódú gazdálkodó neve szere
pelt. A sikeren felbuzdulva, Pál Ferenc 
Kárpáíhy Miklós ajnácskői fakereskedő
nél is elhelyezett egy Básthy féle 3716 
koronás váltót, amelynek ellenértékével 
a kereskedőnél fennálló tartozását egyen
lítette ki. Lejártakor mindkét váltóró! 
kisült, hogy Básthy Károly aláirása ha
mis s a károsult bank a félrevezetett 
fakereskedővel egyetemben feljelentést 
tett Pál Ferenc ellen, akit a napokban 
váltóhamisítás miatt a csendőrség le is 
tartóztatott és átadott a rimaszombat: 
kerületi bíróságnak.

I TATRA BANKA I
1 B e té te k . |

Elpáholta a mezőőrt. Szabó Jánosné 
balogpádáíi lakost a múlt nyáron tilos
ban fogta meg a községi mezőőr s fel
jelentése alapjan rnezőrendőri kihágásért 
tíz koronára megbüntették. A harcias 
menyecske igazságtalannak találta a 
büntetést s másnap rálesett a hivatalos 
körútját végző mezőőrre és minden be
vezetés nélkül nekiesett a gyanútlan 
embernek, véresre karmolva és harapva, 
ahol csak hozzáérhetett. A csúfosan in- 
zulíált községi alkalmazott feljelentésére 
hatósági közeg elleni erőszak címén el
járás indult az önbiráskodó menyecske 
ellen, akit most a rimaszombati kerü
leti bíróság Foukal tanácsa a vádbeli 
cselekményért három heti fogházra és 
100 korona pénzbírságra el is Ítélt, azon
ban az ítélet végrehajtását az enyhítő 
szakasz alkalmazásával két évre fel 
függesztette.

Hatósági közlemények. A prágai 
nemzetközi mintavásárra szóló és 33%-os 
vasúti s egyéb kedvezményekre jogosító 
igazolványok kaphatók a városháza 10. 
számú szobájában.

A folyó évi vizdijkivetési lajstrom f. 
hó 20 tói április 5 ig közszemlére ki 
van téve a városi adóügyosztálynál (vá - 
rosháza 8. sz. szoba.) Ezen határidőn 
belül az esetleges észrevételek a város 
kormánybiztosának hivatalánál írásban 
beadhatók.

Figyelmeztetnek a lakosok, hogy a til
tott területeken, különösen a káposzta
földek közül, bent a városban a kis Ri
mából és a szabadkai hid felől a dele
iéről a homok szedés szigorúan tilos. 
Homokszedési bárcákat Kovács Lajos 
és Antalfy kapusoknál lehet váltani és 
pedig minden behozott szekér után. A 
homokot bárca nélkül eltulajdonitók el
len büntető feljelentés lesz téve. Az uj 
homokszedési rendről felvilágosítással 
szolgál pénteken és szombaton a város 
gazdasági hivatala.

j A továbbszolgáló altisztek elhelye
zése.  A kassai hadosztályparancsnokság 
’;közii: Nemrégiben kerültek nyilvános
ságra a továbbszolgáló altisztek köz- 
szolgálatban való elhelyezéséről szóló 
adatok. Az őrmesteri továbbképző isko
lába és a katona: akadémiába felvett 
hallgatókkal együtt 483 továbbszolgáló 
altiszt nyeri elhelyezési. Ha ehhez a 
számhoz hozzáadjuk az 1929-es ered
ményi, azaz 422 elhelyezett altiszt szá
mát, akkor 905 azon fiatalemberek száma, 
akik eddig egy életre szóló exisíenciát 

j nyertek az áital, hogy akiiv katonai 
j szolgálatukon kívül egy bizonyos ideig 
szolgáltak és evvel is segítettek meg
oldani az instruktorok égető kérdését a 
hadseregben. Dacára annak, hogy a 
továbbszolgáló altisztekről szóló 1927. 
évben keit törvény bizonyos hiányt mu
tat ki, sikerült a nemzetvédelmi minisz
tériumnak küiömböző resszortokkai való 
egyetértés alapján igen nagy sikereket 
az elhelyezés terén elérni. Az ilyen meg
egyezés eddig csak a beíügy, pénzügy 
és igazságügy minisztériummal volt, ma 
azonban tárgyalás folyik a posta és 
táviróminisztériummal, továbbá a vasút, 
földművelés, közmunkák, iskolaügyi és 
egészségügyi minisztériummal is. liy 
módon továbbra is nagyobb rnenyiságü 
heiy van a továbbszolgáló altisztek ré
szére rezerválva. Mindezek oly munka
beosztással vannak kapcsolatban, ame
lyek nem kívánják meg a különös fizi

kai épséget, mint pld. a csendőrségnél 
vagy a rendőrségnél. Nincs tehát mitől 
félni, hogy azok az altisztek, akik a to
vább szoígálásra jelentkeznek, nem ré
szesülnek az állami szolgálatban való 
elhelyezés előnyéből.

Bíróság előtt végződött a passzus
vizsgálat. Ádám Aladár 24 éves gömör- 
péíerfaíai gazdálkodó múlt év május 
ötödikén a határmeníi Gesztete község
ből Rimasimonyi felé tartott szekerével, 
amikor az utón a határszéli vámőrség 
egyik járőre tartóztatta fel. A fináncok 
a szekér rakományát akarták átvizsgálni 
s ezenfelül a lovak passzusai iránt is 
erősen érdeklődtek, mert abban az idő
ben éppen egy lócsempészés ügyben 
nyomoztak. A gazda méltatlankodva til
takozott a pénzügyőrök molesztálása 
miatt s mikor a szép szó nem használt, 
ostorral közéjük csapott és igyekezett 
faképnél hagyni a hivatalos kötelessé
güket teljesítő hatósági közegeket. Az 
egyik finánc észrevette a szökési szán
dékot, a iovak elé ugrott és megaka
dályozta az elinalásban az ostorral erő
szakoskodó gazdát, akit végül is leiga- 
zoltatiak s miután szekérrakományát is, 
meg a lovak passzusait is rendben ta
lálták. hatósági közeg elleni erőszak cí
mén jelentették fel a csendőrségen. A 
kerületi bíróság most vonta felelősségre 
Ádám Aladárt s a vádbeli cselekmény 
elkövetése miatt két hónapi fogházra és 
200 korona pénzbírságra ítélték s az 
ítélet végrehajtását nem függesztették 
fel. Az elitéit felebbezést jelentett be.

A Roykó féie világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt kapható!

Kinő APQLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, m árcius 2S-én és 22-én 
„Metro“ nagy film! A modern kinem atográfia k i
váló alkotása. Három férfi szenvedélyes szerelmi 

drám ája és harca egy nőén  :

A  csó k
F őszerepben : Grete Garbó, Conrad Nagel.

Kedden és szerdán, m árcius 24 és 25-én gyönyörű 
nagy film. Egy em ber tragédiája, am eiy nagy fáj

dalommal vég ző d ik :

A Sz. B e r ta la n  szerzetese
Csütörtökön, m árcius 26-án első Indián nagy film, 

am ely az egész világon nagy sikert arato tt:
_ A  ■sröizös g e n t le m a n

Főszerepren : Richard Dix, G ladys Belmont.

!  V O Z Á R Y ,  R im a s z o m b a t !f  7 ♦
|  F e s t . T is z t it .  M os. $
% Gyászruhák 24 óra alatt fes- * t íeínek. %
|  Jutányos árak! “Ig g f |

Bolti tűz. Múlt szombat este röviddel 
az üzletzárás után a járókelők arra lei
tek figyelmesek, hogy Hercz Jenő pa~ 
pirkereskedésének redőnye mögül füst 
szivárog. A nyomban értesített tűzoltó
ság percek alatt a helyszínen termett, 
mire azonban az üzlet vasredőcyét fel
nyitni sikerült, az üzieí berendezése már 
lángban állott s csak mintegy negyed
óráig tartó megfeszített munka után si
került a tüzet lokalizálni. A lefolytatott 
vizsgálat szerint a tűz valószinüleg a 
kályha körül keletkezett. A kár jelenté
keny, biztosítás réyén azonban nagy- 
részben megtérül.

Öt év múlva került horogra egy
betörő. Még 1927-ben történt, hogy An- 
taiik Katarina gerlicei parasztasszony 
lakásán annak távollétében betörők jár
tak és az egyik szekrényből, ahol a ma
gános nő megtakarított pénzét tartogatta, 
6400 koronát elemeitek a helyzettel ala
posan ismerős látogatók. A károsult fel
jelentésére a csendőrség azonnal széles
körű nyomozást Indított és alapos gya- 
nuokok alapján Cubo András (sojár) 28 
éves gazdasági munkást gyanította meg 
a betörés elkövetésével, Cubonak azon
ban az eset után rövidesen hült helye 
lett s bár a kerületi bíróság körözőle
velet is adott ki ellene, a legszorgosabb 
kutatás urán sem sikerült nyomára jutni. 
Ez év januárjában a kassaujfalusi csen- 
üőrséghez feljelentés érkezeit, hogy Len
gyel Mihály nevű gazdánál álnév alatt 
már évek óía alkalmazásban áll az ötéve 
országosan körözött betörő s mikor a 
csendőrök vallatóra fogták, beismerte, 
hogy valóban azonos a keresett Cubo

TÁTRA BANKA
D o llá r o k , p e n g ő k .

Andrással és a terhére róti bűncselek
mény elkövetését sem tagadta, csupán 
annak összegszerűsége ellen voltak ki
fogásai. A kassaujfalusi csendőrségíői a 
rimaszombati kerületi biróság fogházába 
kisérték az öt év múlva horogra került 
betörőt, ahol a Foukal tanács a napok
ban Ítélkezett felette és betöréses lo
pásért négy hónapi fogházra ítélte. Cubo 
András megnyugodott a kerületi biróság 
ítéletében és egykedvűen vonult vissza 
fogházi lakosztályába az itéletkíhirdetés 
után.

Ön k étségbe van esve  sok gyo»  
m orsava miatt? Igyon előírá
sosan  Baldóci Á sv á n y v ize t!
Miért ajánlja mindenki a Forsíer-

zongorát? Mert csodás hangú, ismétlő- 
rendszerű zongorái és pianinói világ
hírűek és mert rendkívül csekély havi 
részletre is kaphatók. — Gyári lerakat: 
Rábeiy Miklós könyvkereskedésében.
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Elítéltek egy gondatlan anyát. Plas- 
kovics Mária 28 éves gicei földműves 
asszony a napokban gondatlanságból 
okozott emberöléssel vádolva került a 
kerületi bíróság elé. A szerencsétlen 
asszony ez év február 14-én, amikor 
nagymosással volt elfoglalva és férje a 
gazdaság körül dolgozott, öt apró gyer
mekének is a konyhában adott helyet, 
egy őrizetlen pillanatban azonban a 
négy éves Ferenc székrekapaszkodva a 
a lúgos fazékhoz jutott és alaposan fel
hörpintett a maró folyadékból. A lúg 
súlyos belső sérüléseket ejtett a kis 
gyermeken, aki mielőtt még orvosi se
gítség érkezhetett volna, kiszenvedett. A 
bíróság az anyát vonta felelősségre az 
aprógyermek halálárt s a most megtar
tott főtárgyaláson a kerületi bíróság 
gondatlanságból okozott emberölésért 
két hónapi fogházra ítélte, az enyhítő 
körülmények figyelembevételével azon
ban két évre az Ítélet végrehajtását fel
függesztette.

MOZI. Folyó hó 21 és 22-én „A csók“ 
c. Metro-film kerül színre Greta Garbó
val a főszerepben. Guarry Irénnek sokat 
kell szenvednie férje féltékenysége miatt 
s amidőn őt egy ártatlan helyzetben ta
lálja, felesége lelövi. A bírói tárgyaláson 
találkozik régi tisztelőjével, kit annak 
idején elutasított s ennak révén megól- 
dódik az egész helyzet. A filmen végig 
vonul az esemény minden tragikuma.

Folyó hó 24. és 25-én a „Szent Ber
talan szerzetese" c. nagy Wolfram-film 
kerül vetítésre, mely a Királytó minden 
misztikumával s a havasok fenséges 
magasságában lejátszódó eseményeivel 
mély hatást gyakorol s különösen egy 
szép tehetséggel megáldott ifjú gyötrel
meit rajzolja megkapóan. Főszereplők: 
Charles Kayser, Grit Haide, Harald Gielen.

Folyó hó 26-án következik „A vörös 
gentleman" c. Paramount-film, mely a 
navajo és pueblo indiánok életének szí
nes és változatos epizódjait tárja elénk 
s melyben egy ifjú indián a „gyors nyi!" 
hü jellemképe hatásosan ábrázolódik. A 
mindvégig izgalmas film főszereplői Ri- 
chard Dix és Gladys Belmont.
o o o o o o o o o o o o o o o

Színház.
A város kifakult képe ujraszinesedett, 

az egyhangúságba halkult csendet friss 
hangok elevenitik, a hétköznapok lan
gyos lomhaságába élénkséget injekció
zott a Művészet varázstó orvosa: a Szlo- 
venszkói Magyar Színtársulat pótsze
zonját f. hó 17-én megkezdte Rimaszom
batban.

Azlván Sándor, a művészember-direktor 
vezetése alatt álló művészgárdát megértő 
szeretettel fogadta városunk áldozatkész
séges közönsége s ez a ragaszkodó, 
megértő és megbecsülő szeretet impo
záns módon nyert kifejezést a megnyitó 
előadáson, amikor az első előadásoknál 
szokatlanul szépszámban bejött publi
kum zugó tapsorkánnal fogadta szivéhez 
simult kedvenceit, leikéhez bujt szeret
teit.

Az eddig megnyilvánult érdeklődésből 
a kényszerült pótszezont sikeresnek jó
solhatjuk. A műsoron a legfrissebb új
donságok szerepelnek s a két hét alatt 
bemutatásra kerülő darabok minden te
kintetben alkalmasak a közönség igé
nyeinek kieiégitésére, a megérdemelt 
pártolás, lelkes támogatás megnyilatkoz- 
tatására.

Folyó hó 23-án, hétfőn, a Rádbizom 
a feleségemet c. vígjátékban és f. hó 24-én, 
kedden, a Gyönge nemben Lázár Mária 
és Justh Gyula, a budapesti Magyar 
színház művészei vendégszerepeinek. 
Mindkét vendégművész a magyar szín
művészet mestere. Lázár Mária ma elismer
ten a legszebb magyar színésznő, kiváló 
müvészerő, Justh Gyula pedig felejthe
tetlen régi kedves ismerősünk, aki foly
ton felfelé Ívelő pályáján művészetével 
a magyar főváros legelső színpadain 
igazi nagy sikereket arat és máris az 
elsők között említik nevét. Mindkét est 
bizonyára felelejtbetetlen élmény lesz 
a zsúfolt házakat alkotó közönségnek.

Az e heti előadások a teljes siker je
gyében folytak le. A „Lengyelvér" gaz
dag zenei értékével élvezetes estét nyúj
tott. Kovács Kató, Molnár Aranka, Szi- 
gethy Irén, Jeney, Várady, Mihályi, Far
kas tőlük megszokott művészettel ol
dották meg feladatukat, a zene szépsé
geit Fischer Károly mesteri dirigálásával 
a zenekar pompásan érzékeltette.

Szerdán, Szomory Dezső nagyhatású 
színmüvében, „Takáts Alice“-ban csütör
tökön az „Okos mamá"-banés pénteken 
a „Töltőtoll“-ban a prózai és operettegyüt
tes mutatta be nagysikerrel újból játékmű
vészetét, a prózai ensemble ismételten fé
nyes bizonyságot szolgáltatva arról, hogy 
Iván Sándortársulata vérbeli művészekből 
áll, akik minden alkalommal hivatásuk 
magaslatán állanak s a szlovenszkói 
magyar szinikultura művelésére és fej 
Iesztésére képesek és érdemesek.

„Takáts Alice" szerda esti előadása 
emlékezetbe rögződő diadalmas művészi 
teljesítmény volt, a prózai ensemblét 
nyilt színen is a teljes elismerés vas
tapsaival honorálta a közönség életes 
alakításáért s Bojár Lily, Vécsey Ilona, 
Turóczy, Bálint, Farkas, Sarlai, Szántó, 
Balogh s a többi szereplők is művészi 
pályájuk egyik legszebb és legnagyobb 
sikere gyanánt könyvelhetik el ezt a 
forró estét.

Szombaton, „Nőtlen férj," vasárnap d. 
u. fél 4 órai kezdettel „Lengyelvér", este 
„Nőtlen férj" megy.
O O O O O O O O O O O O O O O

S P O R T .
A Csszl. Magyar Testnevelő Szövetség 

folyó hó 29-én délelőtt fél 9 órai kez
dettel tartja meg országos igazgató ta
nácsi ülését Pozsonyban, a Magyar Lab
darugó Szövetség Duna-ucca 60. szám 
alatti tanácstermében. Ugyanezen napon 
délelőtt fél 11 órakor jelzett helyen tartja 
a Szövetség folyó évi rendes közgyű
lését.

Ugyanezen napon délután 3 órakor 
jelzett helyen tartja tisztújító közgyűlé
sét a Csszl. Magyar Aíhletikai Szövetség.

Ugyanezen napon délután fél 4 óra
kor jelzett helyen tartja alakuló közgyű
lését a Csszl. Magyar Úszó Szövetség.

Ugyanezen napon délután 4 órakor 
jelzett helyen tartja tisztújító közgyűlé
sét a Csszl. Magyar Canadian Jéghoc- 
key Szövetség.

Ugyanezen napon déluán 5 órakor 
jelzett helyen tartja alakuló közgyűlését 
a Csszl. Magyar Asztal- Tennisz Szö
vetség.

Football.
RPOS és RME ipolysági, illetve lo

sonci vendégjátéka a kedvezőtlen idő
járás miatt történt lemondások folytán 
elmaradt.

Ping-Pong.
A RPOS—LAFC klubközi ping-pong 

verseny a LAFC versenyzőinek fölényes 
9:2 arányú győzelmével végződött. A 
LAFC győzelme nem volt váratlan, a na
gyobb játék s főleg versenyrutint nem 
tudta kiegyenlíteni a RPOS versenyzők 
stílusbeli fölénye. A LAFC játékosok a 
legtöbb versenyszámot könnyen nyerték, 
mindamellett a megjelent szépszámú 
közönség érdekes és élvezetes játékban 
gyönyörködhetett.

Remélhetőleg ezt a versenyt több ha
sonló fogja követni, hogy ping-pongo- 
zóinknak alkalmuk legyen rutinjukat 
fejleszteni.
O O O O O O O O O O O O O O O

NYI LTTÉR.* )

Nyilatkozat.
„Az Élet" c. bratislavai hetilapban 

megjelent „Nyilt levél Járossy Mihály 
ev. lelkészhez..." támadásra érdemle
gesen felelni méltóságomon alulinak tar
tom. Ismerem azt a stílust, nem Ieziil- 
lött fiam tollából származik, hiszen ő 
képtelen egy tizsoros levélkét tisztesé- 
gesen megfogalmazni. Aki engem és a 
nőm személyét valójában ismeri, az érzi 
és tudja, hogy a fentnevezett irás nem 
lehet a tényeknek megfelelő, hanem ele
jétől végig minden szavában ferdítés, 
rágalom. Aki pedig kételkedik, az for
duljon információért a rimavská-sobotai 
gyámhatósághoz, rendőrbiztossághoz és 
a főgimnáziumi igazgatósághoz, avagy 
forduljon azokhoz, akiket balsorsuk a 
lezüllött fiúval összehozott s akiknek pa
naszlevelei kezeim közt vannak, minden 
érdeklődőnek szívesen előmutatom azo
kat. Fiam nevelésébe módom befolyni 
nem volt s ez okból ismételten kijelen
tem, hogy az ő tetteiért sem erkölcsi, 
sem anyagi felelősséget nem vállalok. 
Hogy mi célból Íródott a „Nyilt levél", 
azt annak utolsó néhány mondata eléggé 
illusztrálja, ám a pádári parociiiális jö

vedelem s minden u. n. „milliós" (!) va- 
gyonom egy hóra sem volna elegendő 
a drága fiú kedvteléseinek fedezésére. 
Egy ily kiváló személyiség által meg
indított „lavina" nekem legkevésbé sem 
árthat; a megpróbáltatásokat pedig mint 
eddig, úgy ezután is keresztyéni hittel 
és türelemmel hordozom.

Egy utolsó szóm van még az eltéve- 
lyedetthez. Hagyja el a korhelység és 
szélhámoskodás bűnös útját s én az 
ellenem elkövetett nagy vétkeit meg
bocsátom. Az iskola ugyan rég bezárult 
előtte, tanuláshoz hajlama, kedve nem 
volt, de válasszon magának valami mes
terséget és én, habár nem is rendelke
zem „70.000 Ke évi jövedelemmel" és 
„milliomos" sem vagyok, mégis szerény 
anyagi erőmhöz képest és a saját be
látásom ^szerinti mértékben, de csak 
mint rendes istenfélő embert, mig a célt 
eléri, segíteni hajlandó vagyok. Korhely- 
kedésre, lumpolgatásokra pénzem nincs.

Pádár, 1931. márc. 16.
Járossy Mihály, ev. lelkész.

*)E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele
lősséget - a Szerkesztő.

A szerkesztésért és kiadásért fe le lő s :

2 0  é v e s  s z a k ta p a sz ta la t .  
„ T a tr a  4 s p e c ia lis ta .

Az összes gyártmányú autók részleges 
és generáljavitását: traktor, benzinmo
tor, ipari és mezőgazdasági gépek, tüzi- 
fecskendők, kútszivattyuk javítását, laka
tos szakba vágó munkákat szakszerűen 

eszközli : S E R E S  és  D U D A
autó és gépjavító műhelye TORNAL’A.

(Central garage.) 2 52

Henger csiszolás, könyök tengely egali
zálás, autogén heggesztés. S. K. F. golyós 
csapágyak, Matador Englebert snenk. — 
Autó- és Fordson alkatrészek raktáron.

R áb ely  K ároly laptulajdonos.

Jó házból való i n t e l l i g e n s
német kisasszony

állást keres gyermekek mellé, mint 
nevelőnő. Hegedű tanítást is vállal.

A Szijjártó-u. 
89. számú ia- 

“ kőházra vo
natkozó közrehirdetett március 31-iki ár
verési határnap bizonytalan időre el lett 
halasztva. 1.

>\ BOR dumpini hatása l a Tokár-vendéglőben:
1 lit. asztali bor 10 Ke volt 15 Ke
1 tf Kadarka „ 11 ff ff 15 „
1 ff Badacsonyi 15 ff ff 20 „
1 ff Leányka 15 ff ff 20 „ >

>Folyó hó 21-én este, azaz szombat este 
d i s z n ó t o r o s  v a c s o r a  reggelig tartó 
táncmulatsággal. Hurka, kolbász, rumos 
tea fánkkal 8 K. Színház utánra is rezer
válható a vacsora. — A n. é. közönség 
szives pártfogását kérve, maradtam

teljes tisztelettel *
Tokár vendéglő. I  

• v w w w v v v w v v #

Építkezési telkek
vásárolhatók 
rendes áron.
Bővebb felvilágosítással Ma
joros József építőmester szol
gál Rimaszombatjánosi-uíca 
61. szám alatt. — Ugyanott 
egy ú jo n n a n  épülő, félig 
kész, már tetőzet alatt lévő
3 s z o b á s  h á z
is eladó julius 15-iki beköl- 
tözködhetéssel.

O C C A S I O .
Olcsóság Kovács-áruházban
R I M A S Z O M B A T .

10000 méter vaicdi angol chiffon, 
Madapoiay és vászon a Herrockses 
Crenodson & Co. Líd. Manchesteri 
gyártmánya. Méterenkint 4‘90 Ke.

Vidékre mintát kívánságra küldök.

Építkezési telkek
Rimaszombatban, a város leg
magasabb részén, ideális dél

keleti fronttal 6 *

olcsón kaphatók.
Részletes felvilágosítás:

PITTA VILMOSNÁL, (Széchy-utca 1.)

Eladó családi 1 3 
házak.

A rimaszombati Lakás- és épitőszö- 
vetkezet eiad több 2 - 3 - 4  szobás 
családi házat. Minden háznál fürdő
szoba, pince, kert A házak 35 évig 
adómentesek. Szükséges készpénz a 
ház árának 25°/0-a, a többi lakbér 
alakjában törlesztődik. Vétel esetén 
a ház azonnal elfoglalható. Közelebbi 
felvilágosítás a szövetkezet vezető
ségénél.- Nyár-u. 120! ossz. sz.)

A „Délibáb" cimii budapesti szín
házi hetilap, valamint 

A „Rádióélet" című rádióujság 
számonkint is kapható:

Rábely Miklós
könyv- és papirkereskedésében 

Rimaszombat.
A „Prágai Magyar Hírlap" rimaszom

bati elárusítója. — Ugyanott előfize
tések és hirdetések is átvétetnek.

Üzlet áthelyezés. a nagyérdemű kSzSnsé' 
szűcs és szőrmeáru üzletemet

a Masaryk-tér 25. sz. alól áthelyeztem a városháza uj épületének középső 
üzlethelyiségébe, ahol nagy választékban tartok külföldről importált SZŐRME
ÁRUKAT, azokat saját műhelyemben dolgozom fel s ezáltal abban a kellemes 
helyzetben vagyok, hogy a legfinomabb és legszebb minőségben lényegesen ol
csóbb árban tudom az igen tisztelt megrendelőimet kiszolgálni. — Férfi és női 
szőrmebélésekböl dús választék. T isztelettel: LICHTIG szücsmester.

fiRUHAFESTES! TISZTÍTÁS! I
S e ly e m  é s  s z ö v e t  n ő i r u h á k , fé r f i  

ö ltö n y ö k , f e lö ltő k  s tb  s tb . f e s 
té s e , t i s z t í t á s  k iz á r ó la g  

v e g y i le g ,  g a l lé r o k , in -
S z a k s z e r i  munka! ^ t e h e r r e  tü k ö r -  

fé n n y e l. ooG y o r s  szállítás!

1—26

MORK
M a sa r y k -té r  9 . sz .

Rimaszombat, 1931. Nyomatott R á b e ly  K á ro ly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


