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Testvéri kézfogás.
I r t a :  MÁRKUS LÁSZLÓ.

Tizenötesztendő alatt nem egy- 
ízben szállottunk síkra az itteni ki
sebbségi magyarság politikai egy- j 
sége, a két magyar párt egységé
nek megteremtése érdekében és 
számos cikkünkre tudnánk hivat
kozni, amelyekben már évekkel 
ezelőtt nemcsak hogy felvetettük az 
egység gondolatát, de egyenesen 
rámutattunk a fennálló helyzet tart
hatatlanságára és arra a sok-sok 
fonákságra, ami az egységieienség, 
a kétpártuság miatt kisebbségi éle
tünkben szomorúan tapasztalható. 
Tiitakozólag emeltük fel nem egy
szer szavunkat a pártpolitika tul- 
tengése és kerékkötősége miatt, 
főleg kulturális életünkben és min
den erőnkkel arra, oda igyekeztünk, 
hogy amíg egyrészt a két magyar 
párt, — a magyar nemzeti és az 
országos keresztényszocialista pár
tok — testvéri kézfogásával politi
kai egységünket megteremtsük, ad
dig másrészt kulturális, gazdasági 
és szociális téren függetleniíessünk 
a politikai pártoktól, illetve pártpo
litikusoktól.

Több vidéki laptestvérünk is hoz
zánk hasonlómódon cselekedett s 
— érdekes jelenség — csak éppen 
a napisajtó volt az, amely a leg- 
kevésbbé foglalkozott a magyar egy-1 
ség gondolatával.

Az érdekelt két magyar párt kö
zül a magyar nemzeti párt nem 
egyizben hangoztatta az egység, 
az egységes magyar párt szüksé
gességét, sajnos, mindeddig ered
ménytelenül. A két párt közös ve
zérlőbizottságának megalakulásán 
kívül alig történt az egység ügyé
ben valami közeledés, ez a vezér- 
lobizottság sem vált be s csak ép
pen arra volt jó, hogy kifelé a ko
sos vezérlettel az egységes vezetés 
látszatát keltse és megnyugtassa a 
két párt közötti nézeteltérések hire 
hallatára aggódókat. Tárgyalások is 
folytak a pártok között az egy- 
pártuság kérdésében, különöskép
pen azonban mindig eredményte
lenül.

Most azután a magyar nemzeti 
párt Pozsonyban ülésezett elnöki 
tanácsa döntő lépésre szánta el 
magát és január 8-án tartott ülésé
ből a magyar pártok hivatalos lapja, 
a Prágai Magyar Hírlap utján kiált
ványban fordult az egység megte
remtése érdekében Csehszlovákia 
magyarságához.

Elérkeztünk a cselekvés tizenket
tedik órájához! Nem várakozha
tunk tovább! Pártközi szerveink 
működése nem elégíthet ki. A két-

párt-rendszer felörli erőink javát. 
Követeljük az egységes magyar 
párt haladéktalan megalakítását, i 
Ezeket mondja kiáltványában a 
többek között a magyar nemzeti 
párt, felhiván a testvér országos! 
keresztényszocialista pártot a velők 
egyező állásfoglalásra.

Az országos keresztényszocialis
ta párt elnöksége három nap múl
va, Dr. Szüilő Géza és Eszterházy 
János aláírásával válaszolt a ma
gyar nemzeti párt felhívására.

Válaszában az országos keresz
tény szocialista párt elnöksége ki
jelenti, hogy az egység ügyét az 
összehívandó országos végrehajtó 
bizottság és az országos pártveze
tőség elé viszi, már most kijelent
vén, hogy minden olyan törekvést, 
mely az itt élő magyarság közjogi, 
kulturális, gazdasági erejét van hi
vatva előmozdítani, helyesnek tart 
s chez hozzájárul, vagyis világo
san kifejezve: az egypárt gondola
tát elvileg magáévá teszi a párt 
elnöksége.

Ez a válasz, — kifejezetten — 
ideiglenes. A végső válasz nem 
késhet soká. Az országos keresz
tény-szocialista párt elnöksége sür
gősnek jelzett ideiglenes válaszá
ban az egységhez elvileg hozzá
járul, akarnók, szeretnők remélni, 
hogy az egység megteremtésétől a 
párt országos végrehajtó bizottsá
ga s az országos pártvezetőség 
sem idegenkedik, sőt belátva az 
egység fontosságát s igy azt, hogy 
a magyar sors jobbrafordulása a 
minden hátsó gondolat nélküli, 
őszinte testvéri összefogással ér
hető csak el, — a kétpárt-rend- 
szer mielőbbi megszüntetésével a 
íestvérpárttal megalakítja a ma
gyarságot egypártba tömörítő ma
gyar pártot.

Az egység létrehozása immár 
nemzeti ügy. Az egyenes egyuton 
cél felé haladó egység mellett egy
ségesen sorakozik föl az itteni ma
gyarság. A kezdeményezés meg
történt. Ezt elodázni, az itt élő ma
gyarság politikai napirendjéről le
venni nem lehet. Aki ezt megkísé
relné, a magyarság érdeke, jobb
sorsa ellen vétene és elsöpörné őt 
az egységes akarat ereje. Ebben a 
kérdésben személyes érdekek vagy 
egyéb melléktekintetek figyelembe 
nem jöhetnek.

Az aktivizmusról, negativizmus- 
ró! való csacsogások, a sok kártya
keverő fifikái, a múltak hibái, min
den, de minden mellékes most s 
csak egy fontos: az egység.

Az egység megvalósítását aka
rók mellé áll minden faját és nem
zetét szerető kisebbségi magyar, 
akinek — sajnos — aggódva kel
lett évek óta tapasztalnia azt a visz- 
szásságot, egyenetlenkedést, ami! 
az itteni kisebbségi magyarság 
politikai egységlelenségéből, a be 
nem vált kétpártuságból fakadt s 
ennek volt káros következménye, 
nemcsak, de egyenesen létünk alap
jait ingatta meg és fennmaradá
sunkat veszélyeztette.

A kisebbségi sorsban élő magyar
ság számára az egység természeti 
parancs. Ezt a parancsot teljesíteni, 
végrehajtani kell. Nincs kitérés!; 
Aki az egység megteremtésében 
nincs velünk, az ellenünk van! 
Számoljunk ezzel és magyar köte
lességtudással akarjuk és legjobb 
igyekezettel végzett közremunkál- 
kodással mozdítsuk is elő a ma
gyarságnak ezt a felemelően nagy
szerű, sorsának jobbraforduiására 
döntő jelentőségű egységét, a két 
magyar párt erős, szoroskapcsu 
testvéri kézfogását.

A legfelsőbb közig, bíróság mégsem- 
m isitette a helybeli városi tisz tv ise 
lők leépítését kimondó kormánybiz

tosi határozatot.
Ismeretes még a város volt kormány- 

biztosának, Dr. Daxner Vladimirnek azon 
intézkedése, amikor 1931. évben Kapczy 
Tamás városi titkárt, Szőllősy István 
irodavezető főtisztet és Halász József 
városi gazdát takarékossági szükségek
re hivatkozással végkielégitette, illetve 
kényszernyugdijazta. Annak idején ezen 
kormánybiztosi határozat ellen a Köz- 
igazgatási Bírósághoz panasz adatott 
be, mit a Legfelsőbb Közigazgatási Bí
róság múlt év december hó 5-én nyil
vános ülésében tárgyalt és a volt kor
mánybiztos azon határozatát, mellyel a 
fentnevezett tisztviselőket végkielégítés
sel elbocsátotta, illetve két utóbbit 
kényszernyugdijba küldte, alaki hibás 
okokra hivatkozással megsemmisí
tette.

Mindenkinek vannak értékei. 
Vannak az egyes embernek, van
nak a családoknak, vannak a tes
tületeknek, vannak a városoknak, 
vannak a nemzeteknek és vannak 
az államoknak.

De vannak általános, egyetemes 
érvényűek is, amelyek az összes 
emberiségnek elévülhetetlen értékei.

Az egyes embernek értékei az ő 
vagyoni, anyagi javain kivül az ő 
testi, lelki kívánságai, jobb, neme
sebb sajátságai: A családoknak
vannak az ősöktől örökölt klenódi- 
umai, szerzett javai, fényes nevük, 
amelyet hosszú évtizedek vagy szá

zadok kitűnő munkájával vívtak ki 
maguknak. A városoknak lehetnek 
birtokaik, szép épületeik, történel
mi vagy művészi értékű monumen
tumaik és lehetnek egyéb sajátos 
szokásaik, amelyekről a várost is
mertté, híressé teszik messze föl
dön. Az államoknak is lehet tisz
teletreméltó múltjuk, lehet kiváló 
alkotmányuk, lehet vagyonuk, le
het nagyszerű rendjük, lehetnek 
példás intézményeik, lehetnek föld
rajzi vagy természeti kincseik, 
amelyek őket keresettekké, gazda
gokká teszik.

A nemzetnek van nyelve, van
nak népi sajátságai, szokásai, van 
kultúrája, amely irodalomban és 
mindenféle művészetben nyilvánul.

Az egész emberiséget érdeklő 
érzékek a jó erkölcs, a lélek bel
ső vallásos élete, amely az embert 
kiemeli és igazi szeretetre, egyete
mes összetartásra bírja. A tudás, 
műveltség, a kultúra is lehet kin
cse az egész emberiségnek épen- 
ugy, mint egyes nemzeteknek, ha 
azok túlnőnek a nemzeti keretek 
egyszerűbb határain.

Minden érték sokat ér arra néz
ve, akié. Neki a birtokosnak ér va
lamit, ér sokat, érhet mindent, le
gyen az a birtokos egyes ember, 
család, város, legyen bár az nem
zet, állam, vagy legyen az embe
rek egész összesége.

Természetes dolog, hogy az ér
téket meg kell becsülnünk. Aki ér
tékeit meg nem becsüli, az nem 
érdemli meg azokat az értékeket. 
Az épen olyan pazarló, tékozló, 
mint aki a pénzét kidobáíja az ab
lakon, mint aki a házát lehagyja 
vedleni, falait, tetejét nem javitja, 
vagy mint az, aki földjeit nem 
szántja, nem trágyázza, hanem 
hagyja rajta a burjánokat növe
kedni.

Az ilyen ember nem érdemli 
meg értékeit: nem érdemli meg 
atyai vagyonát. De nem érdemli 
meg, hogy őt ősei ivadékának, vá
rosa vagy nemzete tagjának ne
vezzék. Ha a szellemi értékeket 
meg nem becsüli és azokat enge
di elkallódni, züllésbe jutni, akkor 
nem méltó a családi névre, a vá
rosi polgárságra, nem méltó arra, 
hogy őt az elhanyagolt nemzet tag
jának, az állam polgárának tekint
sék.

Ha pedig az egyetemes, általá
nos emberi értékeket sem becsüli 
meg, akkor nem méltó arra, hogy 
emberek között legyen a helye. 
Akkor arra szerez érdemeket, hogy 
az emberiség kivesse magából, 
mint haszontalan tagot és egy fok
kal alább: az állatvilágba sorozzák. 
Néha még oda sem való, mert az 
állatok természetes ösztönük szerint
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megszoktak felelni az ő rendelteié-’ 
síiknek. De az elzüllött ember ren
desen az állatnál is alábbvalóvá 
válik.

Ennyire fontos az emberre néz
ve az ő értékeinek megbecsülése. 
Az értékek megbecsülésétől függ 
az ő erkölcsi értéke. Alig van an
nak erkölcsi alapja, aki az 5 érté
keit meg nem becsüli, züllésbe en- 
gedi jutni.

Kötelességünk tehát minden ér
tékünk megbecsülése.

Elsősorban fontos a nemzeti és 
általános emberi értékek megbecsü
lése és azoknak gyarapítása, fej
lesztése.

Minden ember valamely nemzet
hez tartozik és az illető nemzet 
nyelvén, kultúrájában nyilatkoznak 
meg az ő emberi értékei is. Első
sorban álló fontos dolog és senki 
sem veheti rossz néven, ha az em
ber nemzeti nyelvét, kultúráját mű
veli. A magyar ember a magyar 
nyelvet, kultúrát tartja legelsőnek 
és erre áldoz, ezt fejleszti erőivel. 
Ez fontos kötelessége is.

Természetes, hogy minden más 
nemzet nyelvét és kultúráját meg 
kell becsülnünk azután másodsor
ban. Ezt kívánja tőlünk a müveit 
ember elnevezés,^ ha arra méltók 
akarunk lenni. És igy az emberi 
közösség, megértés, szeretet jegyé
ben dolgozhatunk az emberi értékek 
növelésén is. —X —

A rimaszombati magyar köz
könyvtár első éve.

Az 1933. év végén megszervezett köz
ségi magyar közkönyvtár 1934 évi, te
hát első évi működéséről beszámoló je
lentését most terjesztette be a köz
könyvtár-tanács a városi képviselőtes
tülethez. A jelentés a gyermekbetegsé
geken sikeresen átjutott uj intézmény 
jövőjébe vetett rendületlen hittel eltelve 
számol be a közkönyvtár gyarapodásá-

Kesergés.
Valamikor : 
esőben, hóban 
ácsorogtam, fagyoskodtam 
egy kis lányt várva 
s örültem, ha csak 
egy percre is láttam.
Olykor:
ha szottyant a kedvem, 
cigány zenéje mellett 
virrasztottam éjjel, 
s barátaimmal nótázgatva 
sok jó bort lenyeltem.
Ma már:
mindennek vége...
... így megy el tőlünk 
szép lassan minden, 
mig elérünk csendben 
a sír elébe.

Korai ősz.
Ez, jól tudom, a korai ősz szele, 
a tavasz már régen elszaladt, 
a nyár is forrón utána röppent 
s csak az emlék, ami megmaradt.
Úgy érzem, amint jön az ősz, 
jobban üresedik erszényem, szivem,
(a lelkem sem áli egészen fehéren) 
s erősebben őszül a fejem.
Hiába várom, hogy valami megkapna, 
már nem hevülök s már nem vitázok, 
és már csak arra vigyázok ...
... hogy belegyen minden rendesen ta~ 
s várom a meleg takaró alatt, [karva, 
hadd szórja rám a tél a havat.

Virágh László.

A fizetett táncos.
Irta: Maurice Thénard.

Valósággal párducra emlékeztetett 
Devreux Gaston karcsú, elegáns alakja,

ról és látogatottságának szemmel látható 
emelkedéséről, nem mulasztva el rámu
tatni a fejlődés menetét károsan befő 
lyásoló helyiségmizériákra, melynek meg
oldását a városi elöljáróságnak sürgő
sen kellene elvégeznie, hogy a nagy 
hiányt pótló intézmény megfelelően hi
giénikus helyiséghez jusson. A könyv
tár 143 kötetet kitevő könyvállomány
nyal 1934. január 26-án nyílt meg, az 
év folyamán vásárlások révén 611, aján
dékozás folytán pedig 41 darabbal, ösz- 
szesen 795 kötetre emelkedett a könyv
létszám, amelyből 84 oktatótartalmu, 
711 kötet pedig szépirodalmi munka. A 
könyvtár 1934. január 26 tói december 
31-ig 49 héten át volt nyitva és pedig 
október 16-ig hetenkint kétszer, azután 
pedig hetenkint háromszor, tehát 106; 
könyvtári napon át, és pedig d. u. 2—7 
órák között. Az első évben 493-an irat- ■ 
koztak be a könyvtár tagjai közé (2591 
nő és 234 férfi), akiknek soraiban a 
város valamennyi társadalmi rétege és ! 
az összes foglalkozási ágak képviselve 
vannak. — A legnagyobb számot (220) 
mindenesetre a háztartásbeliek érik el, a 
legalacsonyabbat a mérnökök (1), festő
mű vészek(l), földbirtokosok(l), bankárok 
(1) és a napszámosok (1) tartják. Keres
kedők (68), iparosok (67), tanár, tanító és . 
papon (25) kiviil találunk a tagok so
rában köz- és magánhivatalnokot, főis
kolai hallgatót, orvost, ügyvédet, gyógy
szerészt, még újságírót is. Életkor sze
rint is csoportosítja az évi jelentés a 
tagokat s ebből a statisztikából meg
tudjuk, hogy bár az olvasók 57'3%-a 
a 20—40 éves, a 89 évesek is kiveszik 
részüket a magyar szépirodalom élve
zéséből (80—89 éves tag van 3). Az 
első év könyvkölcsönzési forgalma 7758 
darabot tett ki. Érdekes megtudni, hogy 
a közönség érdeklődése mely művek 
felé irányul? A tiz legtöbbet olvasott, 
iiletőleg legtöbbször kikölcsönzött szép 
irodalmi mü a következő volt :

1. Jókai: A lőcsei fehér asszony 43.
2. Mikszáth : Különös házasság 40.
3. Móra : Ének a búzamezőkről 39.
4. Jókai: Az aranyember 37.
5. Zilahy : Két fogoly 34.
6. Gárdonyi : Az a hatalmas harma

dik 31.
7. Szabó: Tenger és temető 26.
8. Móricz : Kivilágos kivirradtig 24.
9. Galsworthy : Túl mindenen 19.

10. Makkai : Ördögszekér 18. — (A 
számok az igénybevétel számát jelzik.)

Megnyugtató, hogy az érdeklődés

ruganyos járása. Egészen magával ra
gadta az ott szórakozó délamerikai dá
mákat, akik a Pavilion Pigeon parkett
jén szemüket áimatagon forgatva siklot
tak végig vele a jazz-zenekar hangjára. 
Aztán belenyúltak a retiküljökbe és leg- 
bájosabb mosolyuk kíséretében nyújtot
ták át a tánc „tiszteleídiját." És Devre
ux Gaston diszkréten mosolyogva dugta 
be a bankjegyet fehér mellénye zsebébe.

Ponceau ur, a lokál szigorú tulajdo
nosa a terem egyik sarkából kisérte fi
gyelemmel Devreux Gaston minden 
mozdulatát és ha azt látta, hogy vala
melyik J ó  vendéggel" nem azzal a gyen
gédséggel lejt végig a parketten, ahogy 
azt a hölgyek a pénzükért joggal meg
követelhetik, keményen lekapta. Most 
éppen azt figyelte meg Ponceau ur, 
hogy Gaston megkövültén áll a kis asz
talnál, ahova egy tea mellé vissza szo
kott vonulni és elbűvölten bámul egy 
távoli pontra. Ponceau a pillantása nyo
mán megállapította, hogy széditően szép 
és elegáns fiatal hölgyre bámul, aki az 
előbb jött be és egy kis asztalnál ült 
egyedül. És megfigyelte, hogy a csoda
szép idegen hölgy észrevette Gaston né
ma csodálatát és azt bátorító mosoly
gással nyugtázta.

De Gaston ott állt az asztala mellett 
és nem mozdult. Ponceau mögéje som- 
polygott, elhízott öklével a bordái közé 
bökött és súgva igy szólt.

— Mi lesz? Elaludt? Azért fizetem 
magát, hogy a szemét meressze az ilyen 
príma vendégre? Nézze, milyen drága a 
ruhája és milyen brilliáns nyakéke van! 
Kérje fel táncra és azután rendeltesse 
vele a legfinomabb pezsgőt!

Gaston legszívesebben leütötte volna 
a vén lélekuzsorást, de e helyett halkan 
csak ennyit felelt:

— Már indulok... — és felkérte a 
szép idegent.

Gaston úgy érezte tánc közben, mint
ha álmodnék. Ez a nő az előkelő, légies 
jelenség, akiről annyit álmodozott. Aki

homlokterében változatlanul az érték
álló, örökbecsű magyar remekművek 
állanak, szemben a divat által felkapott 
újdonságokkal.

A könyvtár a város törvényes hozzá
járulásából tartja főn magát s ezen a 
címen az első üzletévben 16531'46 Ké. 
bevétele volt, amiből 10634'50 koronát 
fordított könyvek és folyóiratok beszer
zésére, 628 koronát könyvszekrény vá
sárlására, 500 koronát személyi kiadá
sokra és 471 '60 koronát kezelési költ
ségekre. A könyvtárt hat tagú könyvtár
tanács vezeti, amelynek elnöke Báthory 
Andor, pénztárosa Dr. Weinberger Re
zső, könyvtárosa pedig Paál Lajos oki. 
könyvtárnok, tanácstagok pedig Telek 
A. Sándor, Sajban Pál és Adler S. Ernő. 
A könyvtártanács, mely a városi kép
viselőtestület részéről kijelölt, illetve vá
lasztott tagokból lett összeállítva, ala
kuló gyűlését 1933. december 30-án 
tartotta és az 1934. év folyamán 7 al
kalommal ülésezett.

Remélhető, hogy a város magyar tár
sadalmának áldozatkészsége révén Ri
maszombat e minden támogatásra ér
demes kultúrintézménye tovább fog fej
lődni és rövidesen eléri azt a színvo
nalat, amelyen egy városi magyar köz
könyvtárnak lennie kell. — A helyiség
mizéria megoldása egy csapásra segí
teni fog a ma megvalósíthatatlan stá
diumban lévő olvasóterem kérdésen is, 
amit a legfontosabb, legsürgősebb ter
mészetű tennivalók egyikének tartunk.

A  biblia
szerint Isten képmására van te
remtve az ember. A. 10 parancso
lat az „értelmes" embernek azt 
parancsolja, iiogy „Ne ölj." Ez 
hosszú évezredek óta parancs, de 
amióta a világ áll, ez csak Írott 
malaszt maradt. A természetben, 
úgy az állatvilágban, miként a nö
vényvilágban, sőt az ásványvilág' 
bán is az az alaptörvény, hogy a 
gyöngébbet legyőzi az erősebb. A 
természetben az azonos fajú egye
bek is örökös harcban állanak 
egymással. Hogy történtek-e az
előtt kísérletek, hogy az ember le
győzze az örök törvényt, azt nem 
tudjuk, de a legutóbbi világháború

re egész eddigi életében vári. A lány ar
cán pedig meglátszott, hogy ilyesmit 
gondol :

„Milyen nagyszerű férfi... Mindig 
ilyen volt az eszményképem."

— Maga sokat táncolhatott már, hogy 
ilyen remekül táncol? — jegyezte meg 
a lány, csodálattal nézve fel Gaston szép, 
barna arcába.

Gaston mosolygott és hanyagul meg
jegyezte ;

— Oh, elég sokat táncolok.
Azután eszébe jutott a pezsgő és 

megkérdezte a leányt, hogy nem innék-e 
egy pohárral. A főpincér már lesben 
állt s a következő percben ott állt a 
pezsgő a kis asztalon, ahova ketten pi
henni leültek. Gaston kinos érzéssel fi
gyelte a főpincér megszokott szertartá
sos mozdulatait, mikor a poharakat meg
töltötte. Tudta, hogy ez a sok móka 
mind kifejezésre fog jutni a végén a 
számla ijesztő végösszegében. Máskor 
ez hidegen hagyta, de ezzel a nővel 
szemben a lokál szokásos „palifogását" 
szentségtörésnek érezte. Egymás szemé
be mélyedt a nézésük. Beszélgettek... 
boldogan... nem is tudták, hogy mit, de 
Gaston vigyázott arra, hogy a pezsgő 
ne fogyjon gyorsan. Pedig a háttérből 
Ponceau mester kétségbeesett optikai 
jelekkel igyekezett eszébe juttatni, hogy 
minél nagyobb fogyasztás kierőszakolá
sa a feladata a fizeett táncos urnák...

Végűi a főpincér látva, hogy nincs 
újabb rendelés, ezüst tálcán hozta a 
számlát és átnyújtotta — a lánynak, 
amint az itt szokás, ha a fizetett táncos 
a gavallérja. De Gaston dühösen elkap
ta a tálcán fekvő számlát, elővette a zse
béből utolsó pénzét, egy ezerfrankos 
bankjegyet és átadta a föpincérnek, aki 
szinte eldőlt a meglepetéstől. Gaston pe
dig, miután zsebretette a visszajáró 
pénzt, kikiséríe a lányt a ruhatárba, fel
adta rá drága bundáját, és a bucsuzás- 
nál meghívta másnapra ebédre egy elő
kelő étterembe. Ennyi még telt a pezs-

kiváltotta a Népszövetséget s Vasin- 
kollos, a Népszövetség elnöke ki
mondotta, hogy Genf a háborút 
megengedhetetlennek tartja. Minden 
jóakaratu ember örömmel üdvö
zölte a Népszövetséget.

Ennek az intézménynek a győ
zelmétől vártuk azt, hogy az em
ber le fogja győzni az örök tör
vényt és folytatja a harcot minden 
irányban, de megszünteti a harcot 
a saját fajtájával szemben. Ez meg
felelt volna annak a vallási tör
vénynek, hogy az Isten mindent 
az emberiség igájába hajtott, de 
előírta az 5-ik parancsolatot is, 
hogy ne ölj. Mióta a véka alatt 
tartott népszövetségi alapokmány 
egyes szakaszai nyilvánosságra ke
rültek, kiderült, hogy a Népszövet
ség egy sziklára esett mag, mely 
nem fog kikelni.

De ha igy van, minek a Nép- 
szövetség ? Minek seregük a világ 
minden részéről az a sok komoly 
ember Genfbe ? Nem az a szo
morú a dologban, hogy megbukott 
a kísérlet, legyőzni a természetet, 
hanem az, hogy a sok hűhónak az 
eredménye a népszövetségi alap
okmány lett, mely fából vaskarika. 
Abban a pillanatban fel kellett vol
na önmagát oszlatni a Népszövet
ségnek, mikor csak az alapok
mányt tudta produkálni.

Ma már senki sem remél sem
mit a Népszövetségtől és nem vár 
tőle semmit se.

A szankció ? No igen Ez vala
mi volna, ha nem futna parallel a 
britt orosz!ánnal. Úgy néz ki az 
egész ügy, hogy háborút csak az 
viselhet, akinek a Népszövetség 
kegyesen megengedi. Úgy néz ki 
a dolog, hogy itt arról van szó, 
hogy a kis államok legyenek szó
fogadók, majd gondoskodik róluk 
a Népszövetség.

gő kifizetése után megmaradt pénzből. 
Hogy azután mi lesz, azzal most nem 
törődött, őrülten szerelmes volt és bol
dogan érezte, hogy a lány is szereti. 
Amig együtt vannak — gondolta magá
ban —, boldogok lesznek s azután jöj
jön aminek jönni kell. „Ez a nő bizo
nyára valami gazdag, előkelő lány, aki 
azzal azután ki is lép a nyomorúságos 
fizetett táncos életéből."

A másnapi ebéd remek volt. ügy érez
ték magukat egymás társaságában, mint
ha évek óta ismernék egymást. Amikor 
végre menniök kellett és egy tükörfo
lyosón át elindultak a ruhatár felé, Gas
ton hirtelen megállt és rekedt hangon, 
szinte remegve igy szólt:

— Ez volt életem legboldogabb két 
órája. Ne haragudjon, hogy képtelen 
voltam ellenállni a kisértésnek, hogy 
magával együtt lehessek. De én igazán 
szeretem. Magának nem tudok, nem 
akarok hazudni...

A lány rémülettől tágra nyílt szem
mel bámult rá és ijedten mondta :

— Nem értem...
— Én nem tartozom a maga világá

ba... Fizetett táncos vagyok. A frakko
mat, a nyakkendőmet, a mosolyomat 
megfizeti a lokál gazdája... és a tán
cosnőim.

— ... fizetett táncos? — mondta a 
lány elámulva — pedig azt hittem, 
hogy...

— Azt hitte, hogy a maga köréhez 
tartozó úr vagyok — vágott közbe ke
serűen Gaston —, de ez régvolt, ma...

A lány elkacagta magát és a férfi 
nyakába ugrott.

— Jaj, de boldog vagyok 1... — kiál
totta.— Akkor maga nem haragudhatik 
rám... Én tudniillik Saint Clair grófnő 
komornája vagyok... és minden ruhám 
az övé. Londonban van s egyszer én is 
meg akartam kísérelni, hogy milyen ér
zés nagy dámának lenni.
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Meghívó.
A Szlovenszkói Magyar Kullur- 

Egyleí (SzMKE) rimaszombati ke
rületi szervezete f. hó 19-én, va
sárnap délelőtt 11 órakor a város
háza nagytermében tartja alakuló 
közgyűlését, melyre városunk min
den kulturbarátját ezennel meg
hívja az

Előkészítő Bizottság.

Szegény embert az ág is húzza,
tartja a közmondás s hogy mennyire; 

igaz ez, e héten láttam bizonyítva.
Földhözragadt, az Élet munkájában 

kidolgozott-testű, szinte páriaként tengő ; 
dó hegyvidéki házaspár, onnét a zabot \ 
is alig termő irtványokról, éveken át fii- \ 
lért fillérre rakosgat, magától mindent 
megtagad, csakhogy összegyűjtse árát a 
tehénkének, amire oly nagy szükségük j 
van a szegény embereknek: tejelésre, mun-! 
kára egyaránt. Vagyon a tehénke, érté- \ 
kés vagyon. Tejjel, túróval, vajjal látja \ 
el a szegény ember kamráját s igában 
erejével segit a gazdának.

Hosszú évek alatt a tehénára összera
kódik. Boldogan siet vásárra a szegény 
ember és a felesége.

Ezer és párszáz koronáért kapnak is 
tehenet. Az alvidéki eladóval áldomást is 
isznak, amint az illik is.

Hazafelé ballagva örömmel legeltetik 
szemüket a jószágon. Simogatják, gyor
sabb haladásra csak szóval nógatják.

Odahaza nagyanyó és a hat gyerek 
hangoskodó boldogsággal fogadják a 
megérkezetteket. Rozoga ház düledező 
istállójába kerül a tehénke.

Napok múlva szomorúság költözködik 
a szegény emberék fából összetákolt há
zikójába: nem eszik a tehénke. Egy hét
re a vásár után ki is leheli páráját.

.4 szegény emberék fiskálishoz fordul
nak. Pörlik az eladót, mert hogy hát be
teg jószágot adott el. A marhalevélen, a 
pakszuson Péter Pál X. községi lakos 
neve szerepel eladóként. Bíróságra idézik 
a feleket. Két napi járóföldnyi távolság
ból gyalogosan megérkeznek szegény em 
herék is. Megkezdődik és folyik a tár
gyalás.

Péter Pál tagadja, hogy ő a felperes
nek eladta volna a tehenet. A szegény 
vevők is idegenül néznek Péter Pálra: 
ez az ember tényleg nem az ö emberük, 
ettől ők nem vették a tehénkét. Más em
ber volt az. De hát ki? Péter Pál bizo
nyára tudja, de nem mondja meg s foly
ton csak azt hajtogatja, hogy hát ö nem 
adta el. A marhalevél, felsőbirósági dönt
vény szerint, az eladó személyére nézve 
nem bir bizonyíték erejével s igy a bíró
ság a szegény embert keresetével eluta
sítja.

Az Ítélet hallatára holtra sápad a sze
gény ember és élete párja. Az ítéleti bé 
lyeg árát sem tudják lefizetni, helyettük 
az ügyvédbojtár cselekszi ezt.

A boldogtalan, szerencsétlen, földhöz
ragadt szegény emberpár bambán támo
lyog ki a bíróság épületéből s könnyes
szemmel egymásra tekintve igy szól a 
szegényember ványadt feleségéhez: Most 
azután mehetünk a víznek.

És a nagy sóhajok között öngyilkos
ságra gondoló szegényemberek lehorgasz- 
lott fejjel, bánatos lélekkel, étien, szomjan 
bandukolnak hazafelé, a téli fagyos or
szágúton. ..

Játékok,
t téli sport

cikkek

j KERCSIK-nél
Egyházhir. Láng József murányi plé

bános pápai kamarássá neveztetett ki.
Samu István ref. leikész búcsúzta

tása. Balogi lelkésznek megválasztott 
Samu István ref. leikész tiszteletére f. 
hó 13-án az iparoskörben bucsuvacso- 
rát rendeztek, amelyen a távozó lelkész 
tisztelői úgyszólván ieijes számban meg
jelentek. Dr. Zehery István egyházme
gyei főgondnok, dr. Eszenyi Gyula egy
házközségi főgondnok és Varga Imre 
vezető lelkész búcsúztatták a távozó 
lelkészt, aki megható beszédben vett 
búcsút volt híveitől. — A mindvégig 
kellemes hangulatban eltöltött bucsuest

a reggeli órákban fejeződött be. Más
nap felvirágozott négyesfogaton, bandé
riummal vitték Samu Istvánt uj állomás
helyére.

Meghalt Rimaszombat legidősebb 
embere. Komlósy András nyugalmazott 
bírósági kőnyomdász, városunk legidő
sebb tisztes polgára, 98 éves korában 
folyó hó 11-én örökálomra szenderült. 
A munkáséletü férfiú holttestének te
metése nagy részvét mellett f. hó 13-án 
ment végbe. Halálát hat gyermeke, kö
zöttük Komlósy István nyug. városi 
tisztviselő, unokái, dédunokái s kiter
jedt rokonsága gyászolják.

Kárpátegyesületi sítúrák. A kárpát
egyesület síosztálya január 18—19 én 
rendezi meg sítúráját a kassai Lajos- 
menház környékére, január 24—26-án 
három napos síkirándulás van tervbe 
véve a Lengyel-Tátrába, febr. 15—16 án 
a Nyugati-Tátra (Csorbató), febr. 29— 
március 1-én kétnapos gyömbéri-túra, 
március 7—8 án Királyhegyi síkirándu- 
dulás szerepel a programon és végül 
március 28—29-én Kriván-Fátra sítúra. 
Közelebbi információkkal szolgál a kár
pátegyesület rimavölgyi osztálya (Ben- 
kovits Gyula titkár Rimaszombat, Fe- 
renczi-uica 2. szám.)

Műsoros estély a Polgárikörben. A 
Polgárikor február 1-én tartja farsangi 
műsoros estélyét. Előadásra kerül a 
„Százhuszas tempó" vígjáték 3 felvo
násban. A darab Budapesten 300 elő
adást ért el. Reméljük, hogy a Polgári
kör műkedvelő gárdájának előadása sem 
fog a pesti mögött maradni, amit a plaká
tokról ítélve, a régi és jó kipróbált ne
vek garantálnak.

A MIRJAM zsidó leányegylet folyó 
hó 18-án, szombaton este fél 9 órai 
kezdettel a Tátra szálló nagytermében 
műsoros tea-estélyt rendez. A technika 
legújabb vívmánya, televíziós rádió be
mutatása lesz műsoron, változatos és 
mindvégig ötletes programmal.

Műkedvelői előadás. A Kath. Olvasó- 
egylet műkedvelői február 15-én este 
8 órai kezdettel színre hozzák Szenes 
Bélának „A buta ember" cimü 3 felvo- 
násos vigjáíékát, melynek végeztével 
táncmulatság következik. — Szeretettel 
hiv meg mindenkit ez utón is a

rendező• bizottság.
Megfeieböezték a helybeli szlovák 

evangélikusok a közgyűlés határoza
tát Többizben részletesen megemlékez
tünk a helybeli evangélikus egyház ke
belében lejátszódó eseményekről. Be
számoltunk arról is, hogy az egyházi 
közgyűlés a presbitérium javaslatát fo
gadta el és kimondotta, hogy szlovákul 
tudó segédlelkészt alkalmaz, viszont az 
önálló szlovák másodlelkészi állás rend
szeresítésére irányuló szlovák indítványt 
elvetette. A közgyűlés határozatát a ki
sebbségben maradt szlovák egyháztagok 
megfelebbezték azon a cimen, hogy ők 
görcsösen rakaszkodnak az önálló szlo
vák másodlelkészi állás rendszeresítésé
hez, másrészt pedig — szerintük — a 
közgyűlésen „rendzavarás“ történt, ezen 
okoknál fogva kérik a közgyűlés hatá
rozatát megsemmisíteni. — Hanes Hugó 
rimakokovai esperes már meg is kapta 
a felebbezést. Ami az állítólagos „rend
zavarást" illeti, erről csak azok tudnak, 
akik a felebbezést csinálták, mert való
jában az egész egyházi közgyűlés, ele
jétől — végig a legnagyobb nyugalom
ban és rendben folyt le, amelyért a köz
gyűlést bezáró Fényes Sándor másod
felügyelő külön is köszönetét fejezte ki 
a közgyűlésen jelenvoltaknak. Mint ér
dekes esetei említjük meg, hogy a feleb- 
bezők között van Hanes Emil helybeli 
járásfőnök is, aki Hanes Hugó kokovai 
ev. esperes testvére. Ezek után a hely
beli evangélikus hivek érthető kíván
csisággal néznek a fellebbezés sorsa elé.

Eredeti népszinműbemutató Leke- 
nyén. Nagy eseménye volt az elmúlt 
napokban Lekenye község magyarjai- 

j nak : az iskola színpadán bemutatták a 
i lekenyei műkedvelők a rimaszombati 

születésű ottani református igazgató ta
nítónak : Cs i z y  Ká l má n  neves gö- 
möri dalköltőnek 3 felvonásos eredeti 
énekes népszínművét, melynek cime: 
„így is szeretlek !“ Tárgya egy falusi 
szerelmi történet, melyen a világháború 
vihara sodor keresztül. A tehetségesen, 
hatásosan megirt darabban a lekenyei 
műkedvelők java szerepelt, városi szín
vonalon mozgó sikerült alakításokkal. 
A darab két előadásban került szinre, 
mindkét alkalommal zsúfolt ház előtt.

Városunkból és annak környékéről töb
ben vettek részt az előadáson. A darab 
dalait máris átvette a falu népe s uton- 
utfélen énekli. — A fiatal szerzőnek ez 
nem az első szép sikere, dalkompozi- 
cióival sokszor dijakat nyert, igy lég 
utóbb is a „Rádió Újság" magyar nóta
pályázatán 2000 pályázó között. Hang
játékait, iskolarádióelőadásait is gyak
ran élvezi a magyar rádiózó közönség. 
— Csizy Kálmánnak nagy szerepe volt 
a lekenyei SzMKE-fiók előkészítésében 
is, amely fiók azóta Schwirián János 
evang. igazgatótanitó elnökletével meg 
is alakult.

Bevezetik a lakosság nyilvántartá
sát. A szlovenszkói járási hivatalok a 
belügyminisztérium rendelkezése értel
mében a csendőrség segítségével most 
kezdték meg a földművelő lakosság 
nyilvántartásának elkészítését. A nyil
vántartásokat fokozatosan vezetik be s 
remélik, hogy a lakosság teljes katasz
tere február hó végére elkészül. Ezzel 
az intézkedéssel bevezetik a kötelező 
jelentkezést, ami a történelmi országok
ban már régóta megvan. Természetes, 
hogy ez a nyilvántartás lényegesen 
megjavítja a közbiztonsági viszonyokat.

LEVÉLPAPÍROK, töltőtollak, szépirodalmi 
könyvek, irodai cikkek nagy választékban 
a LITERATURA könyvkereskedésbe kaphatók

öngyilkos vasutas. Folyó hó 12-én 
az esti órákban Lopejszky János, 32 éves 
nyugdíjas vasutas, tiszolczí lakos alapo
san illuminált állapotban beállított egyik 
rimaszombati rendőr ismerősének laká
sára és éjjeli szállást kért. Megenged
ték neki, hogy az éjszakát ott tölthesse 
és a konyhában adtak neki helyet. — 
Reggelre kelve a házbeliek, amikor ki
mentek a konyhába, ott találták ágyá
ban holtan a vendéget, aki a nála levő 
revolverrel szivén lőtte magát és azon
nal meghalt. A lövést a háziak közül 
senki sem hallotta. — Hogy miért kö
vette el a nyugdíjas vasutas az öngyil
kosságot, nem tudni, mert semmiféle 
irást vagy levelet nem hagyott hátra.— 
Holttestét hazaszállították Tiszolcra és 
ott temették el.

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

Sikkasztó községi biró. Góbis Jó
zsef ácsmester, Méhi község bírája a 
beszedett községi pénzekből mintegy 
1460 koronát elsikkasztott és saját cél
jaira használt fel. A csendőrség feljelen
tésére a helybeli kerületi bíróság Vá- 
gássy-tanácsa folyó hó 15-én tárgyalta 
a sikkasztó községi biró ügyét s elitél
te 6 hónapi fogházra, azonban az Ítélet 
végrehajtását 5 évi időtartamra felfüg
gesztette.

Tejrazzia. Folyó hó 15-én váratlanul 
tejrazziát tartottak városunkban. Értesü
lésünk szerint több hamisított és vizes 
tejet találtak az ellenőrző közegek, mely
nek tulajdonosait súlyos büntetéssel fog
ják sújtani.

Elitéltek egy csalót. Laurincz János 
többszörösen elitéit rab tizenkettedik 
bűncselekménye ügyében Ítélkezett fo
lyó hó 15-én a helybeli kerületi bíróság. 
Laurincz tizenegy büntette miatt több 
évi büntetését most tölti le a lipótvári 
fegyházban. — A tizenkettedik büntette 
egy csalási eset volt, amikor Molnár 
Rózsa nevű asszonytól azzal csalt ki 
100 koronát, hogy ha ezt neki előre ki
fizeti, részére 15.000 Ke kölcsönt fog 
szerezni. Molnár Rózsa hitt a csalónak, 
átadta a 100 koronát, amivel az ellógott 
és eszeágában sem volt a kölcsönt meg
szerezni. Molnár Rózsa feljelentésére a 
kerületi bíróság most újabb 6 hónapi 
fogházra Ítélte el jogerősen a többszö
rösen bünteteti előéletű csalót.

Filmszínház. Foiyó hó 18. és 19-én 
világhírű angol film „Csak nekem da
lolj" cimen kerül előadásra, melyben a 
fenomenális énekművésznő Grace Moore 
játsza a főszerepet. Mary mindenképen 
operaénekesnő szeretne lenni és Monte- 
verdi tanítványa lesz, aki azonban ke
serű csalódásai miatt kiköti, hogy Mary- 
nak nem szabad belészeretnie, különben 
vége karriérjének. E körülményt Lalié 
énekesnő a maga részére szeretné ki
használni, de hiába. Mary távozik mes
terétől s meglepő fordulat után ismét 
találkoznak fényes siker közepette.

Folyó hó 22-én „A két jómadár" c. 
filmbohózat kerül vetítésre. Stan Laurel 
és Olivér Hardy e darabban felülmúl
ják önmagukat s állandó derűt keltenek

Kinő A P O llO  m ozgó
Szombaton és vasárnap, jan. 18-19-én 
angol nagyszabású alkotás, amely után 

rajong a közönség :
Csak nekem dalolj.

Kedden, jan. 21-én gyönyörű csehül be
szélő film :

Az idegen vadászterület.
Szerdán, január 22-én angol film kacagta
tó burleszk shov az ismert komikusokkal. 

Nevető orkán :
A két jómadár.

Csütörtökön, jan. 23-án német szenzációs 
film, mesebeli kiálltás lebilincselő törté

netekkel :
Az ördögi szerelem .

ötletes csínyeikkel s tréfáikkal, melyek 
miatt sokszor meggyül a bajuk, de min
dig sikerül ezek alól kibújni.

Folyó hó 23-án „Az ördögi szerelem" 
c. film lepergésére kerül a sor, mely 
telve van a távol keleti szigetélet idil
likus misztikumaival. A bűvös palack 
állandóan cserél gazdát, de nem hoz 
szerencsét, csak Kokna, a sziget szép
sége tud a varázslattal szembe szállni. 
Lenyűgöző szép jelenetek és pazar fel
vételek teszik pompássá az eseménye
ket, melyekben Nagy Kató, Brigitte Hor- 
ney és Albin Skoda játszák a főszere
peket.

Változik a szekunda. Az iskolaügyi 
minisztérium különféle reformokat ké
szített elő, melyeket pár napon belül 
publikálnak. — A középiskolai reform- 
bizottság uj iskolai szabályzatot dolgo
zott ki a tanulók fegyelmezésére és a 
tanárok hatáskörére, mely az eddig ér
vényben levő régi iskolai szabályzatot 
a modern pedagógia alapján dolgozta 
át. — Érdekes változást vezetnek be az 
osztályozás terén is. A középiskolákban 
— a tanítóképzők kivételével — a diá
kok előmenetelét négy jeggyel osztá
lyozták, melyek közül legrosszabb volt 
a „négyes", a legendás szekunda. — Az 
uj rendelet szerint a jövőben öt szám
jeggyel fognak osztályozni, tehát a sze
kunda nem „négyes", hanem „ötös" lesz. 
Az uj osztályozást az 1936—37-es is
kolai évben fogják bevezetni. — Érde
kes intézkedést rendel el az uj iskola- 
reform a diákok vizsgáztatására vonat
kozóan is, mely a jövőben diákonként 
individuális lesz, a tanuló képességé
nek, hajlamának és felfogóképességének 
elbírálása szerint.

A levélpostakűldemények méretei.
1936. junius hó 1-től lépnek életbe az 
uj előírások, melyek a levelek, nyomtat
ványok, üzleti papírok, áruminták és 
kapcsolt küldemények maximális és mi
nimális méreteik szabályozzák. Ezek a 
következők : lapos küldeményeknél (le
veleknél) a hosszúság, szélesség és ma
gasság méreteinek összege nem lehet 
90 cm-nél nagyobb s emellett a hosszú
ság nem lehet több, mint 60 cm. Lapos 
küldemények nem lehetnek kisebbek, 
mint 10X7 cm. A tekercsben csomagolt 
küldeményeknél a hosszúság és vastag
ság kétszeresének összege nem lehet 
több, mint 100 cm s a tekercs hossza 
nem lehet több, mint 80 cm. A tekercs
ben foglalt küldemény hossza nem le
het 10 cm-néi rövidebb és vastagsága 
2 cm-nél kisebb. — A levelezőlapok 
nem lehetnek 15X10 cm-nél nagyobbak 
és 10X7 cm-nél kisebbek.

Kérelem a nemes szivekhez. Glem- 
busz János szlovák nemzetiségű munkás 
a legutóbbi napokig a heti élelmiszer 
jegyekből tartotta fenn családját. — Va
laki a szociálisbizottság tagjai közül 
megirigyelte a szegény munkásember 
heti 20 koronás élelmiszer jegyét, vagy 
talán más okból a bizottság álial meg
vonatta azt, azzal az indokolással, hogy 
Glembusz a templomok ajtaiban is kol
dul s igy nincs igénye a munkanélkü
lieket megillető biokra. Lelke rajta ! A 
szerencsétlen szlovák ember, aki család
jával egy ólban lakik s a legnagyobb 
nyomorban sínylődik képtelen, gondos
kodni hat gyermekéről. — A nyomorba 
jutott szlovák család megmentése érde
kében ezúton fordulunk a nemes és kö
nyörületes szivekhez segítségért és kér
jük a pénzbeli és természetbeli adomá
nyokat Glembuszék lakására (Losonci 
u. 17. szám Barta költélgyártó udvará
ban) eljuttatni.
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Életbelépett a kamatláb leszál
lításáról szóló kormányrendelet.

A hivatalos lap legutóbbi számában 
közzétették azokat a rendeleteket, ame- 
lye a legmagasabb kamairói és a belső 
államadósság kamatozásának leszállítá
sáról szólnak, valamint azokat a gazda
sági vonatkozású rendeleteket és hirdet
ményeket, amelyeket a legutóbbi minisz
tertanács ülésén dolgoztak ki 1936. ja
nuár elsejei hatállyal. Eszerint a pénz
intézeti betétek legmagasabb kamatlá
bát Szlovenszkó területén a következő
képpen állapították meg :

1. A felmondáshoz nem kötött betét
könyveknél, mégpedig az országos hitel- 
intézetek és prágai takarékpénztárak 
fiókjainál legfeljebb 3 százalék, azoknál 
a kereskedelmi bankfiókoknál, amelyek
nek központja a történelmi országokban 
van, legfeljebb 3 és egynegyed százalék, 
végül minden más pénzintézetnél és 
fióknál legfeljebb 3 és fél százalék. Le
galább egy havi felmondási időnél a 
prágai takarékpénztárak fiókjaira 3 és 
egy negyedszázalékos kamatláb vonat
kozik.

2. Felmondáshoz nem kötött folyó
számlabetéteknél a prágai takarékpénz
tári fiókok és az országos hitelintézeti 
fiókok betétkamatlába legfeljebb 2 és 
egynegyedszázaléic, a hitelszövetkezetek
nél 2 és háromnegyedszázalék, azoknál a 
kereskedelmi bankoknál, amelyeknek fő
üzeme a történelmi országokban van 2 
és félszázalék, a Szlovenszkón székelő 
intézeteknél 2 és háromnegyedszázalék, 
a többi történelmi országban székelő 
pénzintézetek fiókjainál 2 és félszázalék, 
a szlovenszkói székhellyel biró többi 
pénzintézeteknél 2 és háromnegyedszá
zalék, magánbankházaknál pedig negyed
százalékkal nagyobb. Legalább egyhavi 
felmondás mellett félszázalékkal, lega
lább háromhavi felmondásnál pedig há
romnegyedszázalékkal emelkedik a fo
lyószámla betétkamatlába. A néppénzin
tézetek kamatlábai a következők : Az 
országos intézeteknél 2 és háromnyol- 
cadszázalék, a szövetkezeteknél 3 és 
háromnyolcadszázalék, a kereskedelmi 
bankoknál és egyéb a történelmi orszá
gokban székelő intézeteknél felmondás 
nélkül 2 és hétnyolcadszázalék.

3. A felmondáshoz nem kötött pénz
tári utalványok betétkamatlába Szlo
venszkón a következőképen alakul : az 
országos intézeteknél 2 és félszázalék, a I 
történelmi országokban székelő egyéb! 
intézetek fiókjainál 2 és háromnegyed-! 
százalék, a szlovenszkói székhellyel bi
ró intézeteknél 3 százalék. Felmondás! 
kikötése esetén a kamatláb fél- és ná- j 
romnegyedszázalékkal emelkedik.

A hitelkamatláb Szlovenszkó területén j 
a következőképen alakul : 1. A néppénz- j 
intézeteknél hosszúlejáratú és államilag j 
garantált jelzálogkölcsönöknél legfeljebb! 
5 és félszázalék, a történelmi országok- j 
bán székelő takarékpénztárak fiókjainál 
legfeljebb 4 és háromnegyedszázalék, 
községi és talajjavitási kölcsönöknél 5 
és félszázalék, a történelmi országokbe- 
li takarékpénztárak fiókjainál 5 és egy- J 
negyedszázalék, lombardkölcsönöknél az 
árvabiztonsági papírok esetében 5 és 
háromnegyedszázaiék, folyószámlákon 6 
és félszázalék (szlovenszkói székhellyel 
biró takarékpénztáraknál 6 és egyne
gyed, a történelmi országokbeii hasonló 
intézeteknél pedig 6 százalék). Folytató
lagos követeléseknél 6 és háromnegyed
százalék, a szlovenszkói takarékpénztá
raknál egynegyedszázalékkal, a történel
mi országokbeii takarékpénztáraknál pe
dig félszázalékkal kevesebb.

2. Az országos hitelintézeteknél a ke
reskedelmi váltók leszámítolási hitelka
matlába legfeljebb félszázalék, pénzügyi 
váltóknál legfeljebb egy és egynegyed
százalékkal magasabb a Nemzeti Bank 
leszámítolási kamatlábánál, községi köl 
csönöknél 5 és egynegyed, építési elő
legeknél 5 és fél, jelzálogkölcsönöknél 5 
és háromnegyed, talajjavitási és útépíté
si kölcsönöknél (az állami és önkor
mányzati kölcsönökön kívül) 5 és há
romnegyedszázalék, ipari kölcsönöknél 5 
és háromnegyedszázalék, az építkezési 
mozgalomról szóló törvény értelmében 
nyújtott jelzálogkölcsönöknél 5 százalék, 
exporthiteleknél 5 és háromnegyedszá
zaiék, három évi biztonságú lombardér- 
tékpapiroknál félszázalékkal magasabb

a Nemzeti Bank leszámítolási kamatlá
bánál.

3. Szlovenszkói kereskedelmi bankok
nál a legmagasabb kamatláb az állami 
garanciával biztosított hiteleknél 5 és 
félszázalék, a Nemzeti Banknál leszámí
tolható váltóknál 1 és egynegyed (a 
váltó összege és lejárata szerint), a Nem
zeti Banknál le nem számítolható váltók 
kamatlába 3—3 háromnegyed százalék
kal magasabb a Nemzeti Bank leszámí
tolási kamatlábánál. Lombardkölcsönök
nél 1 és egynegyedszázalékkal magasabb 
kamatláb a Nemzeti Bank lombardka- 
matlábánál, mig egyéb hiteleknél a leg
magasabb kamatláb 7 és egynegyedszá
zalék lehet. A kormányrendelet megálla
pítja, hogy milyen mellékilletékeket le
het felszámítani a nyújtott kölcsönöknél 
és súlyos büntetéseket állapit meg a 
rendelet kijátszásának eseteire.

Adóhátralékosokra nem vonatkozik a 
kam atm érséklés?

A kereskedelmi szervezeti központok 
ismételten kérték a pénzügyi kormányt, 
hogy

szállíttassa le az adók késedel
mi kamatját.

A pénzügyminisztérium azonban a ké
rést nem teljesítette.

Az ügyet az általános kamat- 
mérséklés most ismét idősze
rűvé tette, s ezért újabb bead
ványt intéztek a pénzügymi

nisztériumhoz.
A beadvány hivatkozik az általános ka
matleszállításra és abbeli véleményének 
ad kifejezést, hogy

a mai kamatviszonyok mellett 
a késedelmi kamat sem marad
hat a 7 százalékos színvonalon.

A kamatmérséklés előtti időben a pénz
ügyminisztérium a késedelmi kamatot 
azzal a megokolással nem szállította le, 
hogy

az alacsony kamatlábra való 
tekintettel az adófizetők nem 
vennének igénybe idegen hi
telt, hanem inkább várnának 

az adófizetéssel.
Ez a megokoiás ma már nem állhat fenn. 

Ma logikátlan, hogy az állam 
a hivatalos kamatlábat jóval 
meghaladó kamatlábhoz ragasz

kodjék,
amikor ugyanakkor törvényt hoz a ka
mat általános mérséklése érdekében.

A tapasztalat azt bizonyítja, hogy 
éppen a magas kamat követ
keztében a hátráiékok összege 
annyira fölszaporodik, hogy 
meghaladja az adófizető telje
sítőképességének határait s igy 
a gazdasági romlás egyik elő

idézőjévé válik.
A beadvány a következőképpen vég

ződik : „Tekintettel arra, hogy a törvé
nyes kamat és az adóhátrálékok kése
delmi kamatja közötti különbözet tart
hatatlanul nagy,

a késedelmi kamatot legalább 
2 százalékkal le kell szállítani 
és a kamatmérséklésnek mi

előbb meg kell történnie."

S P O R T .
A középkerület közgyűlése.

Múlt vasárnap tartották meg Loson
con a középkerület rendes évi közgyűlé
sét, melyen a szokásos közgyűlési napi
rend letárgyalása után sorra került az 
uj vezetőség megválasztása és a szék
hely megállapítása. A székhely továbbra 
is Losoncon marad. — Az uj vezetőség 
pedig a következő : Elnök : dr. Tomesz 
András, társelnök: Weisz Sámuel, al- 
elnökök : Szabados János, Cséman Ist
ván, előadó : dr. Mazár Sándor, kér. ka
pitány : Tary Lajos, pénztáros: Mark- 
stein László, jegyző: Mojzes György, 
ellenőr: Chrenko Sándor, választmány: 
Berendy György FTC, Lehoczky János 
TMSC, Reinitz Miklós TSC, Vincur Já
nos füleki Vasas SC, Soós Károly Lo- 
sonckisfalusi Vasas SC, dr. Friedmann 
László RTC, póttagok: Brüll Aladár 
LAFC, Mizsur János LMTE, Hocholzer 
Gyula Losonckisfalusi Vasas SC, intéző

bizottság : Jager János FTC, Marosi Mi
hály RÁC, Matyó ASC, Török RME, 
póttagok : Brieger Zoltán LAFC, Búzás 
János Losonckisfalusi Vasas SC, ifj. bi
zottság: kér. kapitány: Kalmár János 
FTC, Schaffer Géza LAFC, Benyoviis 
Lajos RTC, Marosi Mihály RÁC, pari
tásos bizottság: Benyovits Lajos RTC, 
Berendy György FTC, kerületi megbí
zott : Azor Géza (Pozsony).

Felelős szerk esztő : R á b e l y  K á r o ly ,

Nyomdásztanonoz
azonnali belépéssel felvétetik. 
Három középiskolai végzettség 
és szlovák-magyar nyelvtudás 
megkiváníatik. Csak helybeliek 

jelentkezzenek
KLEI N GÉZA könyvnyomdájában

Rimaszombat.

Az „ELEGANT“ áruházban
(Gömöri-u. 12. sz.)

Késmárki lenárúk. Nagy válasz
ték férfi és női fehérneműben. 

Szvetterek. Harisnyák. Kofferek. 
J á té k o k  k iá r u s ítá sa .

♦ ♦

| Műkoszorúk j
|  szebbnél-szebbek |
j nagy választékban j
|  jutányos áron kaphatók: |
I z a w a d z k y I
|  tem e tk e zé s i v á lla la tá n á l |
t RIMASZOMBAT. i♦ *

Jánosi-u tca 87, sz. alatti sarokházban 
kiadó

egy üzlethelyiség;.
Bővebbet Losonczi-ulca 3. sz. alatt.

A  legszebb
élővlrág-koszorúk,

cserepes és 
vágott virágok
a legolcsóbban beszerezhetők:

B O T T LIÍ SÁNDOR
műkeríésznél

R I M A S Z O M B A T .

Hölgyeim! Ha jó fűzőt akarnak, 
látogassák meg

T H U R Z Ó N É
fűzőspecialistát Dr. Reinitz fogorvos ur 

házában (Rózsa-utca 28. sz.) 
Február 15-éig 10% engedményben 
részesülnek! — Ugyanitt különleges 
fehérneműt mérték szerint csináltathat. 

Utazónő felvétetik.

Már nem okozhat gondot a 
féa y k ép eze-g ép

beszerzése, mert CINÉ KODAK 
filmező és egyéb foto-gépek

a legkényelmesebb havi részletre 
kaphatók a

M ^ O R j i r o g É r i á b a D .

Elveszett
egy uj barna női börkeztyiinek a fele. 
Mivel a félkeztyünek hasznát senki nem 
veheti, a becsületes megtaláló szolgál
tassa be a „Gömör" kiadóhivatalába.

Egy Tűr Mathias gyártmányú

hegedű eladó.
Megtekinthető a Grosinger czég kira

katában.

I Urak figyelmébe! \
^ HANK ANDOR úri szabó készít  ̂

elegáns öltönyöket Ke 29í-től feljebb, ^ 
^  elegáns íélikabátot Ke 360-tó! feljebb. ^  
W Fagon-rtilitika. . . Ke )30-tól. — El- A 
v fogad minden e szakmába vágó mun- a 
í kát, úgymint fordítóst, tisztítást, javi- 
r  tást, műstoppolást a legszolidabb áron. *  
^  ®  Meghívásra vidékre is kiutazok. £  ^ 
^  Tisztelettel A

£ H A N K  A N D O R  ^
^ úri szabó. ^
£ Rimaszombat, Szijjáríó-u. 77. sz. ^

É p ít é s i
pályázati hirdetmény.

A drazicei-perjései evang. egy
ház elnöksége az épifendő uj isko
lára költségvetési pályázatot hirdet. 
Részletes felvilágosítást ad Lepo- 
risz László ev. ig. tanitó Drazicén- 
Perjésén: posta: Vysny-Blh, okr, 
Feledince. — Ugyanott a tervrajz 
is megtekinthető. — A költségve
téseket nem dijjazzuk. Az egyházi 
közgyűlés a költségvetések közül 
tetszés szerint választ. Pályázati 
határidő március 20. — A költség- 
vetések a következő cimre külden
dők : — Ág. h. ev. lelkészi hiva
tal : Padarovce poéta: Vyény-Blh. 
Bándy György Czirbesz József

ev. lelkész. egyh. felügyelő.
ingSEH

Az építeni szándékozón, é. Közönség szives figyelmébe!
Tisztelettel értesítjük a n. é. Közönséget, hogy a helybeli és rima- 

tamásfalai épitővállaikozók bevonásával

„ R I M Á V Á "
cég alatt épitőszövelkezetet alapítottunk, amely működését máris meg
kezdte s a legversenyképesebb árak mellett vállalkozik minden építő- 
munka elvégzésére, legyen az bármiféle javítás, átalakítás, tervezés, avagy 
földszintes, illetőleg emeletes lakóházak épitése. — A szövetkezet célja 
netn a kartellirozás, hanem ellenkezőleg : az építkezéseknek minél olcsób
bá tétele, mit megbízható és szolid munka mellett a versenyképesség 
fokozásával óhajt elérni. Tervezést, költségvetést mindenkor a legkészsé
gesebben díjtalanul nyújtunk. — Programmunk, mint helybeli vállalkozók
nak az, hogy itt élhessünk és dolgozhassunk s munkánk eredményeit itt 
bocsáthassuk a n. é. Közönség rendelkezésére.

Kérjük a nagyérdemű Közönség szives támogatását és vagyunk
Rimaszombat, 1935. december hó 31.

szolgálataikra mindenkor készen :
„ E I 1 A V A “

épitő szövetkezet k. f. Rimaszombat.
Iroda: Tompa-tér 7. sz.
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