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Társadalmi életünk
a közönyösség  szo m o rú  ké p é t m u 
tatja. Ez a kö zö n yö ssé g , m e lyn e k  
fe rtő jében  m á r-m á r  e lm e rü lü n k , v é 
tek sőt b ű n . N e m  p o lit ik a i kö z ö - 
nyösségrő l b e szé lü n k , m e ly re  m á r 
Solon, a b ö lcs  —  s te ljese n  m é ltán  
—  bün te tés t s za b o tt k i,  hanem  a r
ról a k ö z ö n y ö s s é g rő l, m e ly  m inden  
szépet és jó t  e lp o s v á n y itó  la g y m a 
tagságáva l, te r je n g ő , bű zös  gőzéve l 
k ifa k itja  úg y  az egyén , m in t az 
egész tá rsa d a lo m  le g p o m p á s a b b  
érzéssz ine it és a lá tszó la g o s  n y u 
galom  szü rke  k ö d fá ty o lá t b o r it ja  
a v ilá g fá já s o k  k im e rü lts é g é b e n  e l- ; 
áléit le lk e k re .

T á rs a d a lm i é le tü n k  h é tk ö z n a p ja i! 
s ivá rak , v a s á rn a p ró l, ü n n e p rő l pe 
d ig  o tt, ho l n in cse n  m eg a v a s á r
napi csend g o n d ta la n sá g a  s az em 
beri m e ge lé ged e ttség  ü n n e p i h a n 
gulata, be szé ln i sem  lehet.

M in d e n  té ren  és v o n a lo n  a k ö 
zönyösség, a le g te lje s e b b  n e m tö rő 
döm ség le tt ú rrá  fö lö ttü n k , a k ö z 
élet é rve rése  h a lk u l, a sz iv e k  k o - 
pácsoló h a n g ja , az é le tm e g n y ilv á -  
nulások za ja  e g y re  to m p u l : az Élet 
hangszerén szordinóval játszanak 
az emberek.

A m á ró l-h o ln a p ra  é lésben m e rü l 
ki a g o n d te rh e s  e m b e re k  m inden  
tevékenysége , a m a g o n d já tó l sza
badu lás r itk a  esetén a h o ln a p ra  
kevesen te k in te n e k , a m esszebb  jö-1 
vőve l anná l ke vé sb b é  tö rő d n e k .

A  k ö zö n y , a kö zö m b ö ss é g  t é t - ; 
ienségének, p a tó p á lo ss á g á n a k  m é ly - j 
re k ih a tó  ve sze d e lm é ve l á llu n k  
szem ben s éppen  a k k o r, m ik o r  a 
le g n a g yo b b  é rd e k lő d é s t ke lle n e  t a 
núsítan i a k ö z -, a tá rs a d a lm i é let 
m inden  le g k is e b b  lé le kze tvé te le , 
le g p a rá n y ib b  m e g m o zd u lá sa  irá n t 
s a leg m e ssze b b m e n ő  te v é ke n ysé 
get, m u n k á lk o d á s t ke lle n e  k ife jte n i 
a m a g y a rs á g  lé té t b iz to s itó  kö z - 
és tá rs a d a lm i é le tének m e g te re m 
tésében, a m in d e n  ve szé ly  és tá 
m adás e llen  vé d ő  össze ta rtozand ó - 
ság és e g y e ta k a rá s  s z ik la b á s ty á já 
nak fö lép ítéséb en .

A  m ú lta k  ta p a sz ta la ta , a lé tü n 
ke t ve szé lye z te tő  tá m a d á s  heve 
ébresszen ö n tu d a tra  m in d e n k it.  A z  
a lé ltsá g b ó l fö le s z m é lt kezének ere je  
ve rje  le a k ö zö n y ö ss é g , a vé tke s  
kö zö m b ö ssé g  h a n g fo g ó já t. A  te v é 
keny éle t, a m u n k a  ezer ö rö m e ,: 
g y ö n y ö re  m o s o ly o g jo n  le re á n k . | 
S za b a d ítsu k  k i há t m a g u n k a t a 
sem m i irá n t nem  é rd e k lő d é s  ra 
g á ly k é n t te r je d ő  b e tegségé nek m e g 
sem m isü lésse l fe n ye g e tő  ve szed e l
m é bő l. A z  e g y m á s tse g ité sb e n  ne 
legyünk ö n zőén  szü kkeb lű ek , a z

összetartásban, egy etakarásban kés
lekedők, az emberi jóság és sze
retet gyakorlásában felületesek vagy 
éppen azzal nem törődök. A lé tü n 
ke t b iz to s itó  m in den  m u n k á b ó l v e 
g y ü k  k i ré szü n ke t té to vá zá s  n é lkü l 
s m in den  szé thúzást nö ve lő , össze
ta rtá s t, eg ység e t g ye n g ítő  m e g n y il
vá n u lá ssa l á llju n k  b á tra n  szem ben 
és n.e e n g e d jü k , h o g y  e levenséget, 
szépséget je le n tő  sz in e it a te ljes  
e lfa k u lts á g g a l vá ltsa  fe l tá rs a d a lm i 
é le tün k .

Az Egység fenséges megnyilatkozása 
mellett folyt le, a napilapokban már 
részletesen ismertetett keretben és mó
don, az Egyesült Országos Keresztény
szocialista és Magyar Nemzeti Párt ala
kuló kongresszusa f. hó 21-én Érsek
újváron, mikor is az országos pártszö
vetségi ülésen egyhangúlag megválasz
tattak, az egyesült párt országos elnöké
nek Jaross Andor nemzetgyűlési képvi
selő s országos ügyvezető elnökének 
EszterházyJános nemzetgyűlési képviselő

Az egyesült párt hatvantagu országos 
végrehajtóbizottságának tagjait is egy
hangúan választották meg.

A végrehajtóbizottságnak hivatalból 
tagjai az elnökség tagjai, a mindenkori 
törvényhozók és tartománygyülési kép
viselők, a szakosztályok elnökei, vala
mint a párt főtisztviseiői. A választott 
tagok a következők :

Antal Gyula, Baig Árpád, Bártfay Kál 
mán, Bessenyey György, dr. Bittó Dénes, 
Bujanovics Gyula, Csuha Sándor, Egry 
Ferenc, Fábry Viktor, Fodor Jenő, Förs- 
ter Lajos, Fülöp Zsigmond, Galambos 
Béla, dr. Gothe Árpád, dr. Gyürky Ákos, 
Király József, Köszörű Károly, dr. Lö- 
cherer Géza, Majíhényi László, Nagy 
Nándor, Pápezsik Andor, Papp Mihály, 
dr. Polchy István, Rázgha Károly, dr. 
Rédeky László, dr. Siménfaivy Árpád, 
dr. Simon Menyhért, Söröss Béla, Szabó 
Béla, dr. Sziklay Ferenc, dr. Tomaschek 
László.

Az egyesült párt szakosztályai élére a 
következőket választották meg:

Mezőgazdasági szakosztály: dr. Szi- 
lassy Béla elnök, Bujanovics Gyula 
alelnök.

Ipar- és kereskedelmi szakosztály: 
dr. Kuthy Géza elnök, Helyei Gyula al
elnök.

Közalkalmazotti szakosztály : dr. Ho- 
lota János elnök, Tust László alelnök.

Munkásszakosztály : Kontsek György 
elnök, Vircsik Károly alelnök.

Ifjúsági szakosztály : Bartal Iván elnök, 
dr. Kozma Ferenc alelnök.

Kulturális szakosztály : Schubert Tó
dor elnök, Antal Gyula alelnök.

Jogügyi szakosztály : dr. Kmoskó Bé
la elnök, dr. Laczkó Géza alelnök.

Nemzetiségi szakosztály: Dobránszky 
János elnök, Kreibich Károly alelnök.

Szociális ügyosztály : dr. Neumann 
Tibor elnök, dr. Rédeky László alelnök.

Megalakították az egyesült párt jog
védő irodáját, melynek keleíszlovensz- 
kói vezetője dr. Törköly József szenátor, 
rimaszombati ügyvéd, nyugaíszlovensz- 
kói vezetője pedig. dr. Szilárd Marcell 
pozsonyi ügyvéd.

Képviselőtestületi közgyűlés.
Uj pófadót szavazott meg a városi 

képviselőtestület.
Szerdán délután tartotta meg júniusi 

közgyűlését a városi képviselőtestület, 
dr. Észenyi Gyula városbiró elnöklésé
vel. A tanácskozás napirendelőtti felszó 
lalással kezdődött. Valaszkay Rezső a 
Rimaszabályozás munkálatainak késése 
miatt kért felvilágosításokat a városbi- 
rótól, aki közölte, hogy már két napja 
a helyszínen dolgoznak az országos hi
vatal mérnökei a partmenti 50 méteres 
területsáv kikarózása és a szükséges 
kataszteri térkép elkészítése céljából, 
minden remény meg van tehát, hogy a 
földmunkálatok megkezdésére a jövő 
hónapban már sor kerül. Harsányi fő
jegyző azt is közölte még a városbiró 
válaszának kiegészítéseképpen, hogy az 
első szabályozási szakaszra kiirt pályá
zatban meghozott döntésről szóló irato
kat az országos hivatal soronkivül ter
jesztette föl a földmiveléstigyi minisz
tériumhoz s a kivitellel megbízandó cég 
kijelölése rövidesen megtörténik, úgy, 
hogy júliusban végre megkezdődhet a 
munka. A földmérő munkálatok elvég
zésére 80 ezer korona költséggel most 
adott megbízatást az országos hivatal s 
ez a helyszíni munka mái teljes erővel 
folyik is. A szabályozás munkálatainak 
adminisztratív és technikai előkészüle
tei tehát a legjobb mederben haladnak 
s az a körülmény, hogy a munkaügyi 
minisztérium 168 ezer koronás hozzá
járulást már is engedélyezett a város
nak, jogot ád a legmesszebbmenő opti
mizmusra. Valaszkay Rezső köszönettel 
vette tudomásul a városbiró és főjegyző 
válaszát, kérte azonban a közgyűlést, 
hogy szükség esetén személyes inter
vencióval is igyekezzen a munka meg
kezdését kisürgetni. A közgyűlés a ké
relemnek megfelelően határozott.

Napirend előtt a városbiró indítvá
nyára rendezték az erdővédek failletmé
nyeit, s ugyancsak a városbiró javasla
tára 8000 koronát szavaztak meg a 
szabadkai viztolatást ellátó motor, illet
ve szivattyú beszerzésére, majd néhány 
segélyezési és illetőségi ügy letárgyalá- 
sa után személyzeti ügyekre tértek át. 
Hozzászólás nélkül tudomásul vették a 
járási hivatal három végzését és pedig 
Humay János vizmester szolgálati viszo 
nyának rendezéséről szóló képviselő- 
testületi határozat jóváhagyásáról, vala
mint Brózmann János tüzoltó-kocsive- 
zető és Bredár Lajos tűzoltó nyugdij- 
pótló életbiztosításának hatálytalanítá
sáról.

Einhorn Károlyné felebbezését a víz
mérő óra használati dijának kivetése 
ellen rövid vita után elutasították, majd 
áttértek a szabadkai bérlő bérhátrálék 
ügyének tárgyalására, ami hosszadalmas, 
kimentő vita után dr. Weinberger Re
zső indítványának megfelelően azzal a

határozattal fejeződött be, hogy a köz
gyűlés úgy a főbérlő Bejkovszky, mint 
az albérlő közbirtokosság elleni per 
megindítására felhatalmazást adott a 
tanácsnak, azzal a megszorítással, hogy 
előzőleg 15 napi határidőn belül kísé
relje meg a békés kiegyezést.

A gordiusi csomó bravúros megol
dása után egyhangúlag megszavazta a 
közgyűlés a tanácsnak az államvédelmi 
kölcsön jegyzésére vonatkozó javaslatát 
s eszerint a város a Tátra Banknál el
helyezett erdősítési kaució összegéből 
30000 korona névértékű s különféle ér
tékpapírok értékesítése révén pedig to
vábbi 12500 korona névértékű 4‘5%-os 
államvédelmi kölcsönkötvényt fog je
gyezni.

Ezután tért át a közgyűlés a lassan 
óriáskígyóvá fejlődő s a város bizott
ságait, tisztikarát és képviselőtestületét 
nap-nap mellett foglalkoztató Sztredo- 
ügy tárgyalására. A kormánybiztossági re
zsim e kevés örömöt jelentő „hagyatéká
nak" likvidálása szemmelláthatóan foko
zódó emésztési zavarokat idéz elő a köz
gyűlésben s az egész ügyre az a legjel
lemzőbb, hogy dr. Daxner annakidején 
sokat támadott kormánybiztosi intézke
déseivel olyannyira nem tart rokonságot 
és erkölcsi obligót, hogy a Sztredo- 
ügyekkel kapcsolatos közgyűlési tárgya
lásokon való megjelenést nem érzi kötele
zőnek. Ismeretes, hogy a vilianytelep vé
telárát 40 éves törlesztési tervezet szerint 
vállalta fizetni a Sztredo, amely törleszté
si tervet adókényelmi szempontból kreál
ták meg alkotóik jelenlegi formájában.

A Sztredo most közönséges kölcsön- 
üggyé igyekszik maszkírozni a megál
lapodást és a tavalyi kamatrendeletre 
hivatkozással 3%-os kamatmérséklés el
fogadására akarja kényszeríteni a várost, 
ami egyelőre évi 57.689'20 Ke vesztesé
get jelentene Rimaszombatnak. Nem elég 
tehát, hogy a telep, hálózat és konces- 
sió értéke egyoldalulag lett megszabva 
s a város érdekeivel ellentétben 40 év
re kihitelezve, most még a kamattétel 
körül is a városnak kell áldozatnak 
lennie. A közgyűlés egyhangúlag szem
behelyezkedett a Sztredo lehetetlen ál- 
lásponjával és felhatalmazta a tanácsot, 
hogy szükség esetén peres utón szerez
zen jogorvoslatot. A Sztredo szerződés 
aranybázisa miatti differenciák perlése 
ügyében a közgyűlés nemleges döntést 
hozott, miután a csehszlovák jog nem 
nyújt lehetőséget a perlésre, csakis ide
gen aranyvalutában történt kikötés ese
tén. A Sztredo-intermezzo után a leg
újabb pótadó bevezetését szavazta meg 
a közgyűlés hosszas vita eredményekép
pen. Az országos hivatal ugyanis vissza
küldte a költségvetést azzal az indoko
lással, hogy a használatban lévő helyi
ségek után szedhető városi pótadót nem 
vette kalkulkulációba a város jövedel
meinek összeállításánál, amig tehát ez 
meg nem történik, a költségvetés jóvá 
nem hagyható s az országos szanálási 
alapból segély sem igényelhető. A vitá
ban résztvevők kivétel nélkül a polgár
ság súlyos helyzetére való hivatkozással 
tiltakoztak az ujadónem bevezetése el
len és igyekeztek az adókulcsot, ha már 
azuj pótadó rémét elkerülni nem lehet, 
az elviselhető minimumra leszorítani. A 
városnak mintegy 59000 korona uj bevé
telt jelentő ujadót végül is 21 szavazattal 
12 ellenében a tanács javaslata szerint 
szavazták meg, úgy hogy 1200 korona
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bérösszegig terjedő helyiségek adómen
tesek maradnak s ezen határtól fölfelé 
1—4% lesz az adókulcs. A vonatkozó 
szabályrendelet megszavazásával 1936. 
január 1-től visszamenőleg életbelép az 
uj adó. Tóth Béla városi mérnök nyug
díjaztatás iránti kérelmének egyhangú
lag helyt adott a közgyűlés és 31 évi 
szolgálati idő beszámításával julius 1-től 
évi 28850 korona nyugdíj mellett elren
delte a városi mérnök nyugállományba 
helyezését. A mérnöki teendők ideigle
nes ellátásával Tóth Béla városi mér
nök fiát, Tóth Vilmos okleveles mérnö
köt bízta meg a közgyűlés 3 hónapi 
időtartamra julius 1-től, havi 500 K5 
tisztelettdijjal. Ezután Maros Miklós iro
dafőtiszt fizetési előléptetését vették 
tárgyalás alá s a tanács és pénzügyi 
bizottság javaslatának megfelelően ne
vezettet julius 1-től a VII. fizetési osz
tály első fokozatába léptette elő.

A Széman intézet dologi költségeit 
egyhangúlag megszavazta a közgyűlés, 
kikötve azonban, hogy a kisegítő iskola 
céljaira megfelelő méretű termeket igé
nyel az intézettől.

A közgyűlés a dohánybeváltó melletti 
telekszabályozással kapcsolatos Póczos- 
féle felebbezés elutasításával ért véget.

Belratások. A helybeli állami elemi 
leány- és fiúiskolában a beiratások az 
1936—37-ik iskolai tanévre junius hó 
27. és 30-ik napjain lesznek mindig 
délelőtt 8—12 és délután 2—4 órakor. 
Az első osztályba beiratkozó gyermekek 
szülei gyermekük anyakönyvi kivonatát 
mutassák be. — Szeptember havában 
beiratás nem lesz.

a Dobsina - poprádi vasútvonal 
kiépítése érdekében.

„Zörgessetek és megnyittatik Néktek" 
idézte bölcsen a bibliából Poprád tisz
teletreméltó polgármestere, a középszlo- 
venszkói nemzetgazdasági megye nem
zetgyűlési-, országos képviselőtestületi 
tagok, az érdekelt járások, városok ipar- 
vállalatok és testületek részvétele mel
lett, a f. évi junius hó 21-én, vasárnap 
délelőtt, a Dobsina-poprádi vasút kiépí
tése érdekében Rozsnyón megtartott 
manifesztációs nagggyülésen.

Dr. Bartáky rozsnyói járásfőnök meg
nyitja a gyűlést, meleg szavakkal üdvö
zölte a megjelenteket, ezután Ing. Ja- 
novsky rozsnyói polgármester vázolta a 
vasútépítés nagy fontosságát, majd Ing. 
Ruffinyi Aladár, Dobsina polgármestere, 
a terv szervezője és lelkes propagátora 
magyarul ismertette a roanifesztáció or
szágos érdekeket reprezentáló rendkívüli 
jelentőségét.

Visszatekint a múlt század nyolcva
nas éveibe, mikor a terv először fel
merült és később is foglalkoztak az 
üggyel, majd részletes kimutatást közöl 
nemzetgazdasági szempontból, milyen 
óriási előnyöket nyújtana az uj közleke
dési lehetőség nyugati irányban és kü
lönösen az áruforgalom lebonyolítása 
mennyivel versenyképesebb volna díjté
telekben kifejezve. Létérdeket jelent a 
kérdés mielőbbi megoldása, mert ez 
esetben újra fellendülhet az ipar, ke
reskedelem, üzembe jönnének az elné
mult bányák, ismét füstölnének a gyá
rak kihűlt kéményei, a nép, az állam 
alkotó szerve, mely gondterhesen néz a 
bizonytalan jövő elé, munkát kapna és 
megélhetést tudna biztosítani magának.

Turista szempontból hozzáférhetőbbé 
lennének téve az idegenek részére Gömör 
és Szepes csodás természeti kincsei.

A többi szónokok hangsúlyozták a 
vasútvonal halaszthatlan szükségességét 
és megígérték a támogatásukat.

Nagy hatást váltott ki Varga Imre 
szenátor, poprádi polgármester német 
nyelven elmondott beszéde, aki 29 köz
ség, mintegy 30000 lélek nevében tol
mácsolta az egész Poprád vidékének 
azon forró óhaját, hogy a Dobsina-pop
rádi vasútvonal mielőbb ki legyen építve.

Csaplovics főtitkár ezután felolvasta a 
manifesztációs gyűlés határozatát, me
lyet lelkes közfelkiáltással, zajos éljen
zéssel egyhangúlag fogadott el mindenki.

A gyűlés példás rendben, ellenvetés 
nélkül, teljes zavarmentes, egységes me
derben zajlott le, mely fényes bizonyí
téka annak, hogy kivétel nélkül minden
ki egyformán mélyen át tudja érezni az 
ügy rendkívüli jelentőségét.

B esze lp tés m  u t a l  leánnyal.
Akkor találkoztam vele utoljára, mi

kor mint kész vegyészmérnök került ki 
az egyetemről s lázas izgalommal várta 
a megpályázott állást. Csodálkoztam 
rajta, hogy olyan komolyan kívánja, 
akarja, mikor minden módja megvan 
hozzá, hogy szépen, gondtalanul élhesse 
fiatalságát otthon, semmi kényszerítő 
körülmény nincs, amely szükségessé 
tenné, hogy dolgozzék, hogy keressen.

Akkor ezt mondta :
— Nem azért tanultam, hogy a diplo

mámat szekrénybe rejtsem vagy berá- 
mázva faldisznek akasszam, hanem hogy 
elindulhassak a magam utján, végezzem 
azt a munkát, amire hivatást érzek, 
hogy kipróbáljam gyakorlatban a ké
pességeimet, hogy tisztába jöjjek ma
gammal s megtudjam mennyit érek mint 
ember. Semmi kedvem nincs hozzá, 
hogy éljem azt az üres, hajszolt társa
dalmi életet, aminek eredménye és vég
célja a legjobb esetben az, hogy férjhez 
megyek.

Mielőtt élettársat választanék, meg
akarom ismerni magamat. Kiformálni az 
Ízlésemet, a világszemléletemet. Most 
még semmit sem tudok, semmit sem 
ismerek. Eddig csak tanultam, nem volt 
időm rá, hogy úgy igazán magammal 
foglalkozzam. Káosz van bennem. Ezért 
kell várnom. Ki kell forrnom, meg kel) 
állapodnom, hogy a saját, — lehet, hogy 
megváltozott — lényem szerint építsem 
ki a jövőmet.

Megdöbbentően komoly megnyilatko
zás egy fiatal lánytól. Igazat kellett neki 
adnom.

Most azután négy év után találkoz
tam vele újra s érthető érdeklődéssel 
vártam, hová fejlődött, mivé alakította 
az élet, az idő.

Már a megjelenése elárulta, hogy a 
káoszból egy öntudatos, komoly ember 
formálódott.

A ruhája egyszerű, finom tónusu szín
ben és formában minden fölösleges caf- 
rang nélkül. Divatos, de halk és disz- 
tingvált s úgy simul hozzá karcsú alak
jához mint elválaszthatatlan tartozéka 
egész lényének.

Beszélgettünk.
Nem volt semmi disszonancia a meg

jelenése és a között amit elmondott. A 
szavaiban mélység volt, tudás, intelli
gencia és lélek.

A magától jövő kölcsönös banális 
kérdések után beszélt magáról. A mun
kájáról, a tapasztalatairól, meglátásairól.

— Dolgozom. Sokat és szívesen. A 
szakmámnak minden ágán végigmegyek, 
tanulok szüntelen. Mindig uj meg uj 
távlatok nyílnak meg előttem. Minden 
érdekel, leköt és szórakoztat. Egészen 
bele tudok merülni a munkámba s min
den uj megismerés élményt jelent. Nagy 
a munkámmal járó felelősség, sokszor 
fárasztó, de mindig öröm és megnyug
vás. Ezen keresztül és ezáltal jutok 
mindig közelebb ahoz, hogy megismer
jem magamat.

— A fizetésed ?
— Nem sok, de megélek belőle. Ott

honról minden hónapban kapok bizo
nyos összeget, de azt mindig félrete
szem, hogy a szabadságom alatt utaz
hassam. Voltam Olaszországban, a múlt 
nyáron Konstantinápolyban. Csak négy 
napot tudtam ott tölteni s az nagyon 
kevés ahoz, hogy mindent megnézhes
sen az ember.

Ez a város nagyon vonz s legkö
zelebb megint elmegyek oda, hogy a 
gyorsan elvonuló homályos képeket 
megrögzitsem, kimélyitsem. Érdekel az 
idegenszerűsége. Ami európai benne, az 
erőszakolt, külső máz, már lényegében, 
bent, a mi mögötte van, az még mindig 
kelet, csodálatos titkokkal teli múlt. Az 
uj Törökország forradalmisága olyan 
valami, mintha az ember másnak a ru
háját venné magára, amit nem rá szab
tak. Az uj eszmék csak a külsőn lát
szanak meg, lélekben, lényegben nem 
formálták át sem az embert, sem a 
belső életet. És ez a kettősség, az ellen
téteknek ez a nagyvonalúsága teszi ér
dekessé és titokzatossá. Mindenben és 
mindenen ez a szédületes lendület. 
Nincs semmi átmenet, sem formában, 
sem stílusban, sem a külső élet semmi
féle megnyilvánulásában. Még egyszer 
elmegyek. Mélyebben szeretnék bele
nézni abba a világba, mely az artiszti- 
kus modern, rohanó jelen mögött van.

1 Mennyi szépség! csoda és kincs, amit

mind — látszólag — muzeális értékké 
vénitett a kor. Úgy él bennem az em
lék, mint egy bizonytalan, széthulló szép 
álom, amit valósággá szeretnék süriteni 
és rögzíteni.

— No és Itália?
— Itália? Egy darab Európa. Nincs 

benne semmi különösen érdekes, sem
mi titokzatos. Róma ugyanaz, ami Lon
don, Páris, Prága vagy Budapest. Régi 
nagyságának romjai épségükben is ro- 
romok már, uj, idegen hangokat vernek 
vissza a régi falak, melyek mögött a 
múlt kisértetei is elpihentek már. Ami 
műkincsben emlékeknek megmaradt, 
annyira messze esik tőlünk, hogy nem 
tudjuk megérteni, értékelni. Ez nem ha
gyott bennem mélyebb nyomokat.

— Szórakozol?
— Oh, igen. Sokat járok színházba, 

moziba, operába, koncertekre, tárlatokra, 
sőt, — néha táncolok is, legtöbbször 
meggyőződés nélkül. Az újabb magyar 
darabokat Bécsben nézem meg, színmű 
veket, vígjátékokat. Operetett sohasem 
nézek meg, sajnálom az időmet elvesz
tegetni vele. Szeretem a klasszikusokat. 
Mindig uj szépségeket, értékeket és 
életigazságokat találok bennük, amelyek 
még mindig nem évültek el s talán 
örökérvényesek. Imádom az operát. Min
den világhirességet meghallgatok, ha al
kalmam van rá. Hallottam Saljapint. 
Tökéletes művész. Nemcsak énekel, de 
úgy játszik, mint talán senki más. Lát
tam nem rég egy nagyon érdekes elő
adást ; a legújabb kísérlet. Színház és 
mozi együtt, egyszerre. A film korlátlan 
lehetőségeivel kiegészíti, erősiti és mé
lyíti a játékot. A kivitele is érdekes, de 
a probléma, amiből a darab felépül, még 
érdesebb s mindig időszerű. A serdülő 
fiatalság lelkivilágát, ebben a korban a 
szülő és gyermek egymáshoz való vi
szonyát fejtegeti, boncolgatja. Általában 
milyen félve nyúlnak ehez a kérdéshez! 
Pedig milyen fontos, egész életre kiha
tó momentum, hogy a gyermek és em
beri kor határán több megértéssel, tü
relemmel segítsék át a bizonytalanság
ban tévelygő fiatalokat. Kényelmesebb 
dolog pl. a tanulásban hanyatló fiúra 
rásütni a rosszaság, a hálátlanság bé
lyegét— aki maga sem tudja miért rossz, 
— mint türelemmel és megértéssel ki
várni a forrongás végét. Segítség és el
néző szeretet helyett szidalmakkal illet
ni. Ez okozza a szakadékokat, melyek a 
szülő és gyermek között támadnak s 
egyre mélyülnek az idővel, amikor a 
gyermek élni kezdi a maga egyéni éle
tét. Lassan, okosan és óvatosan meg 
kell ismertetni az élet titkos utait, hogy 
megrázkódtatások nélkül jusson át a 
túlsó partra s tudatosan kerülhesse ki 
a veszedelmeket, sokszor tragédiákat. 
Mindenkinek meg kellene azt nézni, 
hogy átélje benne a maga fiatalságát 
és sok fölösleges, súlyos szenvedéstől 
mentse meg az uj generációt. Felkészült
ség nélkül engedni ki az életbe a gyer
meket, végre csak kényelmi szempont.

— Mit olvasol ?
— Mindent, sokat. Ha valaki nagyon 

dicsér egy könyvet, megveszem. Van 
úgy, hogy megbánom, de megveszem, 
mert nem szeretem a kölcsönkönyveket. 
Nem ismerek nagyobb örömet, mint el
sőnek olvasni egy könyvet. Van valami 
különös varázs abban, hogy azt én ol
vasom elsőnek. Nem kötöm magam ne
vekhez. ízlés, felfogás és hangulat dolga 
mi? mikor? és hogy köt le. Sokszor 
egy ismeretlen iró könyvében több gon
dolatot találok, mint világhirességek 
munkáiban. Én úgy látom, hogy a be
futottak egy-két világsikert ért munká
juk után elbizakodottakká lesznek, ma
gasról nézik az olvasót s apró pénzt 
szórnak szét. Azt gondolják, elég jó 
márka a név s értéknek is elég. Lehet
nek díszei a könyvszekrénynek, de nem 
jelentenek vitánfelüli értéket. Vagy pa
zarlóan öntötték bele minden gondola
tukat és érzelmüket egy-két munkába s 
a többibe csak töredék jutott.

— Hogy ítéled meg a nemzetiségi 
kérdést?

— Na, ez elég aktuális. Annyit imák 
és beszélnek róla, mint egy epidémiku- 
san fellépő betegségről. En a magam 
részéről elintézettnek érzem ezt a kér
dést. Szlovák vagyok. Az őseimtől örö
költem s a múlt nem jelent számomra 
zavart vagy nyugtalanságot. Ebben a 
szellemben nevelődtem s rám nézve ez 
nem jelent problémát. Öntudatos ben
nem a nemzeti érzés, de a saját ügyem

nek tekintem. Benne van a véremben, 
a tudatomban s ezt az érzést áthan
golni annyit jelentene, mint megtagadni 
magamat. A sovinizmus a gyengék fegy
vere. A kiben meggyőződés és hit a 
nemzeti érzés, annak nincs szüksége 
arra, hogy a sötétben énekeljen. Én 
nem tudom sem nemzetiség, sem vallás, 
sem születés szerint osztályozni az em
bert, szégyelném magam, ha nem igy 
lenne. Csak embert ismerek, akit lelki 
és szellemi értékei szerint Ítélek és ér
tékelek. Sem nagyság, sem gyarlóság 
nincs nemzetiséghez vagy osztályhoz 
kötve. A kiválasztódás mindig mindenütt 
megvolt s csak a történelem lendítette 
egyiket magasba s nyomta el a mási
kat. Nem tudom megérteni, hogy a mai 
nagyvonalú élet, tág látókör, könnyű és 
gyors érintkezés mellett ilyen kérdése
ken boruljon fel a népek békéje, meg
értése. Kicsivé zsugorodott a világ. 
Olyan közel jutottunk egymáshoz s a 
távolságokat áthidalni még sem lehet. 
A hibák és tévedések csak egyedek 
bűnein, érdekén, önzésén és rövidlátá
sán nőnek tragédiákká, melyekben egy
formán vérzik a világok népe.

— Ilyen világszemlélet mellett, hogy 
vagy a vallással ?

— Vallásosan neveltek, de a gyer
mekkori vallásosság misztikumát elmos
sa az idő és gondolat. Voltak kételyeim 
— kinek nincsenek? — tisztázni kellett 
magamban ezt a kérdést. És magam 
építettem fel az én saját vallásomat, 
mely öntudatos, világos, tiszta és meg
ingathatatlan. — Az én hitem alapja a 
Krisztusi szeretet. Nem tudom, miért 
gondolják sokan, hogy a vallásossághoz 
középkori sötétség kell s a kulturáltság 
kizárja a hitet? Ellenkezőleg. Az igazi 
mély hit csak kultúrán épülhet fel, mely 
kételyek, ingadozások nélkül állja ki a 
legkeményebb próbát is. A vallás, a hit 
mindenkinek legbensőbb magánügye s 
mindenkinek joga van ahoz, amennyi
ben fogadja vagy nem fogadja el fele- 
kezetének dogmáit. Csak a forma lehet 
más, a lényeg egy, mely az összetarto
zás kiirthatatlan érzésével tereli egy 
akolba a közös nyájat. Csak a tiszta, 
öntudatos hit ad erkölcsi alapot, mely 
nélkül felborulna a világ.

— A passziód? Vágyaid?
— Vágyaim? Szeretnék elmenni Ja

pánba, Kínába. A nagy távolságok és 
nagy ellentétek mágikus erővel vonza
nak s minden mögött ott a megismerés 
ösztönző vágya. — Passzióm? Népmű
vészeti dolgokat gyűjtök, hogyha egy
szer otthonom lesz, legyen ami meg
hitté teszi, — s talán még álmodozni 
is tudok majd s elmerengni a múlton, 
amit én már nem ismertem. Kimeríthe
tetlen szépségek vannak ezekben a 
munkákban ! Mennyi ötlet ! gondolat és 
mélység s mennyire összefügg, össze
olvad minden vonal, minden szép a 
föld népének életével. Főkép a régi 
dolgokat szeretem, melyeket még nem 
mételyezett meg az álkultúra.

— Ezek szerint mégis gondolsz arra, 
hogy férjhez menj ?

— Még ráérek 1 Lehet, hogy váratla
nul tör rám, de mindenesetre találnom 
kell hozzá valakit, aki világnézetben, 
ízlésben egy velem. Harmonikus életet 
szeretnék s olyan embert, akiért szíve
sen otthagynám ezt a munkát, amit sze
retek.

— Az nehéz lesz. Otthagynád az ál
lásodat?

— Természetesen ! Erős bennem a 
szociális érzés. Nincs jogom ahhoz, hogy 
valakitől elvegyem a munka és kenyér- 
kereset lehetőségét. — Minden munka 
egész embert kiván ! Azt hiszem, a ház
tartásomat is olyan ambícióval és sze
retettel fogom vezetni, mint a milyennel 
most vegyészkedem. Semmi munkát 
nem kicsinylek le. Minden munka ál
dás és adomány, amit hittel végzünk. 
Még ráérek ! Nem érzem tehernek a 
lányságomat, a kisértések nem jutnak 
közel hozzám, mindig megtartom azt a 
távolságot, a mely szükséges ahoz, hogy 
női méltóságomat megőrizhessem. Nem 
a Világért! Oh, nem! Magamért és a 
jövőmért.

Felállt. Karcsú alakja megnőtt, felma
gasodott. Fekete szemében foszforesz- 
kálva szikrázott a lámpa visszfénye s 
öntudatos emberi méltósága úgy borí
totta be, mint egy biborpalást. Ha.
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A  mi madarunk.
Miért ne mondanám, hogy a miénk, 

mikor a mi háztájunkon lakik, hol 
mindnyájan nagyon szeretjük. Nagy bol
dogságunkra a tavalyi görénykártétel 
után, mikor összes fiait elveszítette, 
megint eljött hozzánk s most a falra 
v e z e t e t t  szölőgalyak közt épített fészket. 
Hogy mi a neve, azt én határoztam 
meg viseletéből. Légykapónak hívom. 
Ugyanis a legyeket, repülő rovarokat 
oly gyors és biztos repüléssel kapkodja, 
hogy ha csakugyan van ilyen nevű ma
dár, akkor ennek annak kell lennie. De 
hogy még bizonyosabb legyek a neve 
felől, megkérdeztem egy természettudós 
ismerősömet, ki azonban inkább elmé
leti, mint gyakorlati ember s igy felelt: 
A légykapó hosszúkás testű, alul fehé
res, felül szürkés, csendes madár, szárny- 
tollai hosszúak s hegyben végződnek ; 
csőre háromszögű, farka hosszúkás és 
billegő; rovarevő, — de különben ma
gát a madarat én nem ismerem.

Nohát annál jobban ismerjük mi s 
meg is hagyjuk a nevét légykapónak. 
Egyébként pedig úgy hívjuk : a mi ma
darunk. Valóban csendes, kevés szavú, 
szelíd madár. Mikor lombosodni kezd
tek a fák, meg a szőlő, már rég itt volt 
a párjával. Nesztelen, sajátságos röp 
ködésükről mindjárt rájuk ismertem. 
Ide-oda szálldogálva mindössze két szó
tagot hallatnak: szü, meg cse. Sokáig 
azt hittem, ezt a két szótagot egy ma
dár adja ki ; de aztán rájöttem egy este 
felé, hogy ezt a kevés beszédet is meg
osztják egymás közt. Az első felét egyik, 
a másikat a másik mondja, de az utób
bi hang oly hirtelen következik az első
re, hogy önkéntelen csak egyetlen ma
dár hangjának vélné az ember. Mint
hogy a két madár egy Ízben két, egy
mástól távolabb eső fán ült, amelyik fa 
alatt én álltam, arról hangzott a rövid cse 
szócska, ekkor jöttem rá, hogy a hang 
nem egy, hanem két madáré s hogy 
valószínűen az lehet a nőcske, amelyiké 
az utolsó szó.

Mikor aztán kész lett a jól össze
enyvezett fészek, a napnak minden 
órájában gyönyörködtünk életfolyásuk
ban, arra gondolva, milyen nagy bol
dogság lesz, ha majd a fiókák kikelnek 
s nyárára várt unokáinkkal együtt né
zegethetjük, hogyan hordják a fáradha
tatlan gondos szülék a sok légypecse
nyét a mindig éhes apróságnak. Eleinte 
lassúnak látszott a fészekélet előhala- 
dása; de egyszercsak kikelt benne 
négy kis madár s ezek oly rohamosan 
fejlődtek, hogy már lassítani szerettük 
volna a dolgot, mert félős volt, hogy 
unokáink lekésik a látnivalói, ha a kis 
madarak szárnyrakelnek s itt hagynak 
bennünket hálátlanul.

A kikelt fiókák élelmezését öröm volt 
nézni. A két öreg madár a rózsakarók 
hegyén, vagy az ereszcsatorna szélén 
üldögélt hangtalanul. Jobbra, balra né
zegettek. Ők a repülő rovarokat, mi 
meg őket figyeltük. Ha jött egy rovar, 
azt messziről észrevették, egy pillanat 
s már a csőrükben volt ; előbb megpi
hentek vele, a szájukban kissé megszo
rongatták, majd kevés nyállal simává, 
csúszóssá kenték, a másik pillanatban 
már a kitátott sárga szájacskák valame
lyikében tűnt az el. Bámulatosan gyö
nyörködtető az a légtorna, mivel a zsák
mányt, jött légyen az bármely irányból, 
biztosan elkapják. Néha csaknem háttal 
'efelé fordulva fogták el, de mégis egyen
súlyban maradtak. S az volt tőlük ked 
vés, hogy nemcsak nem féltek tőlünk, 
de nem is törődtek velünk, nézőkkel, 
pedig négyen-öten is közelükben vol
tunk órákig. Néha-néha megcsattanó 
szárnyukkal szinte hozzánksúrolódva 
folytatták vágtatásukat s nem látszottak 
soha arra gondolni, hogy ösztönszerü

munkájuk mily igazi tiszta örömet nyújt 
annak, aki nézi. Valamint arra se lát
szottak gondolni, mikor fiókáik szárnyra 
keltek s egy napig a kertünkben ta
nyázva még, majd világgá szálltak, hogy 
milyen bánatot okoztak ezzel nekünk, 
kik a kedves látvány élvezését unoká
inkkal óhajtottuk megosztani.

A madarak hát elmentek. Helyettük 
eljöttek a kis unokák s most bennük 
gyönyörködve, felvetődik lelkemben a 
kérdés : gondolnak-e ezek a porontyok 
csak egyszer is arra, mit okoznak ne
künk azzal, hogy vannak, azzal, hogy 
kedvességük, csacsogásuk, evésük, sírá
suk, kacagásuk, alvásuk mi gyönyörű
séget okoz nekünk ?

Vagy ők is csak ösztönből, tudat nél
kül teszik, amit tesznek s velünk nem 
törődnek, akárcsak a kis madarak?...

—yp—

Emlékezés.
Pisztoly durrant, 
a visszhangja 
harcra zúgta 
a világot.
Vér patakzott, 
hullák hegyén, 
vad röhej közt 
Halál táncolt.

Zengett a menny, 
rengett a Föld, 
mire minden 
összedőlött.
S a világon  
a Rombolás 
tivornyázott, 
vadul dőzsölt.

És azóta  
mindhiába 
kering a Föld 
szüntelenü l:
A megfáradt 
em beriség  
ünnepnapot 
is búban ül.

Izgalomban 
dobognak a 
m egklnozott 
emberszlvek : 
Életharcban 
küzdők lelke 
m egnyugvásért 
sír, kesereg.

Ünnepi szolgálat a postán. 1936. 
junius 29-én és julius 6-án a posta, 
távirda és telefonszolgálat mint ünnep
nap lesz megtartva.— Pénzfelvételi osz
tályoknál 8—11 óráig, levél és csomag 
8—12 óráig, telefon és távirda 8—19 
óráig tart szolgálatot.

Esküvő. Okolicsányi Edith és Balogh 
Elemér járási számvevő ezúton tudatják, 
hogy f. hó 27-én d. u. 5 órakor tartják 
esküvőjüket a helybeli ág. evangélikus 
templomban.

Doktorrá avatás. Braun Zoltánt a 
pozsonyi Komenszky-egyetem jogi fa
kultásán folyó hó 26 án az összes jog- 
és államtudományok dotorává avatták.

Tanítói vizsga. Jávorszky Sándor, 
Jávorszky László polgártársunk fia, folyó 
hó 17-én kitüntetéssel tette le a tanítói 
vizsgát Pozsonyban.

Kamii Antos, dentist, Rim. Sobota 
julius hóban csak 8—12-ig rendel.

Szakszerű 
rakett húrozás 

és javítás

KERCSIK
szakuzletében.

Orvosi hir. Kabina József dr. rima- 
szombati áll. körorvos f. é. julius 1—21- 
ig rendes évi szabadságát tölti, mely 
idő alatt nem rendel, julius 22-töl kezd
ve tovább folytatja rendelését.

Negyvenéves érettségi találkozó. A 
rimaszombati volt egy. prot. főgimná
ziumban 1896-ban érettségizettek negy
ven éves találkozójukat Budapesten, a 
Margitszigeten folyó junius hó 29-én 
tartják meg.

Félszázados érettségi találkozó. A
rozsnyói volt régi ág. hitv. ev. főgim
náziumban 1886-ik évben érettségizet
tek, akik közül értesülésünk szerint már 
csak Dusza János pelsőci ref. lelkész, 
Kármán István nyug. ev. lelkész, Scholtz 
Pál nyug. körjegyző, Dr. Simonyi Ernő 
nyug. egyet. m. tanár, Szontagh Andor 
nyug. erdőtanácsos és Vajda István ny. 
pénzügyi tisztviselő vannak életben, f. 
hó 29-én tartják ötven éves találkozó
jukat Rozsnyón.

Halálozás. Filrjess István földbirtokos 
munkás életének 66-ik évében f. hó 
24-én városunkban meghalt. Elhunytával 
egy szeretteiért munkálkodó tevékeny 
ember költözött az örök pihenés honá
ba. Megfáradt testét f. hó 26-án nagy 
részvét mellett temették. Halálát özve
gye, szül. Körtvélyessy Hermina, gyer
mekei : Fürjess Albina férj. Mojzes Ká- 
rolyné, Fürjess Mária férj. Darkó Ist
vánná családjaikkal és rokonai gyászol
ják.

KATHOLIKUS IMA KÖNYVEK mindenféle 
kivitelben kaphatók a Literatura könyvke
reskedésben Jánosi ucca 6.
Az állami elemi magyar fiú- és leány

iskolák folyó hó 28 án, vasánap 
tartják szokásos majálisukat a 
Szabadkai erdőben.

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

Egész Gömör-Kishontot határvidékké 
nyilvánították. Az államvédelmi törvény 
f. hó 23-án megjelent első végrehajtási 
rendelete értelmében Csehországban 55, 
Morvaországban 22, Szlovenszkóban 48, 
Kárpátalján pedig 12 politikai járást 
határvidékké nyilvánitottak. A rozsnyói, 
nagyrőcei, tornaijai, feledi és rimaszom
bati járások, — tehát a régi egész Gö- 
mör-Kishont megye összes járásai ha
tárvidékké lettek nyilvánítva. — A már 
életbelépett rendelet intézkedéseit a na
pilapok részletesen ismertették. A lakos
ságnak saját érdekében fontos, hogy 
ezen intézkedésről magának tájékozódást 
szerezzen.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak a k. rokonainknak, jó baráta

inknak és jó ismerőseinknek, kik felejthetet
len, kedves jó fiunk elhalálozása alkalmából 
a végtisztességtételen jelen voltak, s úgy 
személyes mint részvétsoraikkal felkerestek s 
ez által kimondhatatlan nagy fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, ez utón mondunk tisz
teletteljes, hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1936. junius 24.
Komlósy István és családja.

A „Noé bárkája" Rimaszombatban.
A Noé bárkája név alatt működő po
zsonyi színházi együttes szlovenszkói 
turnéja során kedden, junius 30-án lá
togat el Rimaszombatba, ahol ugyanaz 
nap este fél 9 órai kezdettel a Tátra 
szálló nagytermében tartja meg nagy 
érdeklődéssel várt bemutatkozó előadá
sát a rimaszombati járási magyar köz- 
művelődési testület égisze alatt. — Je
gyek elővételben a rimaszombati nagy
tőzsdében kaphatók.

Országos vásár Rimaszombatban. 
Julius hó 13-án, (hétfőn) országos vásár 
lesz Rimaszombatban, melyre minden
féle hasznos állat — eladás céljából — 
felhajtható.

Kinő ÍPOLLO m ozgó
Szombaton és vasárnap, junius 27-28-án 
nagy szenzációs kalandor film finom tör

ténettel, nagyszerű játékkal:
Santa Cruz hajótöröttjei.

1. Meyendorf, H. Speelmann, V. Inkisinov.

Hétfőn, junius 29-én nagyszerű énekes és 
zenés film Alexandra Ziliani híres éne

kessel. Nagy siker :
A szerelem  királynője.

Paul Hörbiger, Carola Hőhn.
Szerdán, julius 1-én gyönyörű német víg

játék. Kacagás :
Te vagy a szivem  vágya.

Lucie Englisch, Ralp, Roberts, J. Riemann.

Csütörtökön, julius 2-án az izgalmak film
je ! Titokzatos detektív dráma 1 Két órás 

rejtély fog el mindenkit:
Ember, akit nem lehet letartóztatni.

Ezekből állapítsa meg, hogy mi a 
hosszú élet titka. . .  A világsajtó azzal 
a kérdéssel foglalkozik, hogy mi lehet 
a hosszú élet titka. A különféle lapok
ban közzétett válaszok közül az érde
kesebbek a következők : Rickner Sala
mon (St. Paul, Nebraska állam), aki 
nemrég ülte meg 115-ik születésnapját: 
„Annyit eszem, iszom, amennyi belém 
fér és annyit pipázom, amennyi jólesik."
— Little Izsák (Benton, Illois állam), 
101. születésnapján ezt mondta: „Min
dig éhesen kelek fel az asztaltól, sze
szes italhoz, dohányhoz soha életemben 
nem nyúltam." — Grace Hoskin Mária 
(Exeter, Anglia), aki 100 éves korában 
maga végzi a háztartási munkáját: „A 
százévesek titka: mértékletesség étel
ben és italban egyaránt. Együnk és 
igyunk jól és gondosan, de ne túlsókat."
— Jeane Bírd (liverpoli) 101 éves nő 
igy nyilatkozott: „Lassan élj, tovább 
élsz. A mai élet lázas irama, a kapko
dás és a sietség öli meg idő előtt az 
embereket,

Megszökött, de rövidesen kézreke- 
rült fogoly. A csendőrség az elmúlt 
héten letartóztatta s a tornaijai járásbí
róság fogházába szállította Kardos La
jos notórius lócsempészt. A letartózta
tott lócsempész a foglyok rendes sétája 
alkalmával kiugrott a sorból, átvetette 
magát a kerítésen és megszökött. Szö
kési kísérlete azonban nem sikerült, 
mert a csendőrség még a szökés nap
ján kézre keritette és visszaszállította a 
fogházba.

Filmszínház. Folyó hó 27. és 28-án 
bemutatásra kerül „Santa Cruz hajó
töröttjei" cimü kalandos film. Borinszky 
hírhedt újságíró szövetkezik Ghazaroval 
egy nagy vállalatra, mely Santa Cruz 
szigetén lenne létesítendő. A társaság
ban, mely gyanús elemekből áll, bele
vonják Strenwels kapitányt nejével, kik 
csak későn jöttek rá a csalásra és kény
telenek voltak az elhagyott szigeten 
szabadulásukra gondolni.

Folyó hó 29-én „A szerelem király
nője cimü énekes és zenés film kerül 
szinve. Mario operaénekes autóbaleset 
révén egy kis városkába kerül, ehol egy 
cserbenhagyott szinésztruppra akad. — 
Senki sem hiszi el, hogy ő az igazi 
Mario. Az operaénekes megszereti Jea- 
nette énekesnőt, de a körülmények úgy 
hozzák magukkal, hogy ismét elválnak. 
Mario kétségbe van esve, hogy szerel
mét nem találja, de Pierre révén ismét 
rendbe jönnek az ügyek. Főszereplők: 
Alessandro Ziliani, Carola Höhn, Hör
biger Pál.

Julius 1-én lepergésre kerül a „Te 
vagy a szivem vágya" c. német vigjáték. 
Gyorsvonaton kötött futó ismeretség

Meglepetést és Örömet nyújtok Önnek!!!
A  14 n ap os n y á r i R E K L Á M  k iá r u s ítá s  a la t t , m e ly

JUDÍllS hú 30-án k ezd ő d ik  é s  ta r t  JUÜUS llÚ 14"ÚÍ(Ji
Ezen 14 napos reklám-kiárusitás alatt minden 
raktáron levő Divatáru- és Fürdő-cikkekből

10, 20 és 30°|o á r e n g e d m é n y t  ad ok .

Használja ki Ön is ezen rendkívüli vásárlási alkalmat és nyaralása meg
kezdése előtt a 14 napos reklám árúsitás tartama alatt vásároljon:
Női és férfi pyjamákat. — Női és férfi különleges fehér
neműeket. — Női blúzokat, pongyolákat. — Egész divatos 
női, férfi és gyerm ek fürdő-trikókat, frottír-köpenyeket, 
nyakkendőket és mindenféle női, férfi divatáru cikkeket

F Ű Z Y  R U D O L F - c é g n é l  Rim.-Sobota
(S  B  O R -le r a k a t)

Kirakataim ritka dús választékkal szo lgá ln ak !!! Saját érdekében keressen fe l!!
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mely máris félreértésekkel kezdődik. 
Egész sor vidám jelenetet vált ki Frei- 
enberg fürdőhelyen, hol választási kam
pány folyik a polgármesteri álláséri. 
Dr. Winternitz, dr. Ferber és Nina tán
cosnő boronálják össze a komplikált 
helyzetsket. Főszereplők: Lucie Englisch, 
Ralp Roberts, Hans Riemann.

Julius 2-án „A letartózhatatlan em
ber* cimü detektivdráma fejezi be a 
nagy heti műsort. Cselekményei végig 
feszült érdeklődésre tartanak számot s 
izgalmas epizódok váltják fel egymást 
gyors változatokban, melyek egy talál
mány körül forognak.

Amitől óvakodni kell!
Amit mindenkinek tudni kellene.

Szinte nap-nap mellett találunk a na
pi- és szaklapokban figyelmeztető, út
mutató és oktató közleményeket arról, 
hogy mikor kell az adóvallomásokat be
nyújtani, miképen lehet a különböző be
tegségeket elkerülni, milyen életmódot 
kell folytatni magas kor elérése céljából, 
hogyan kell a veteményeket a rovarok, 
okozta károktól megvédeni, hogyan le
het legelőnyösebben utazni, hol lehet 
olcsón nyaralni, hol tartatnak a külön
féle sportversenyek és milyen eredmény
nyel végződtek, azonban eddig senkinek 
sem jutott eszébe a közönséget felvilá
gosítani arról, hogy miként kerülheti el 
a börtönbejutás veszélyét oly cselek
mény vagy mulasztás miatt, amelyeknek 
büntethetőségét a laikus nem ismeri.

Az u. n. közönséges bűncselekmények, 
mint pl. az emberölés, lopás, csalás 
gyújtogatás stb. mibenlétéről mindenki
nek van tudomása és igy azoktól óva
kodni nem nehéz, de vannak az állam 
védelméről szóló törvényben meghatá
rozott bűncselekmények, melyeknek 
tényálladéki elemeivel megismerkedni 
nincs módjában a nagyközönségnek, mi
vel ezen bűnesetek jobbára a nyilvá
nosság kizárásával tárgyaltatnak és 
azoknak hírlapi vagy más módon való 
ismertetése büntetés terhe alatt tiltva 
van.

A nyilvánosság csak arról szerez tu
domást, hogy a vádlott katonai árulás 
vagy büntetendő vállalkozás megakadá-j 
lyozásának vagy feljelentésének elmu
lasztása miatti bűntettben bűnösnek lett 
kimondva és súlyos börtönbüntetésre 
elitélve, de milyen alkotó elemekből ál
lanak ezen bűncselekmények, az közlés 
tárgyát nem képezheti és igy a közön
ség nem lehet tájékozva az iránt, hogy 
mit nem szabad cselekedni, illetve el
mulasztani az állam védelme szempont
jából.

Maga a törvény a katonai árulás fo
galmának meghatározásánál oly általá
nosságban mozog, hogy annak tudása 
mellett is a legnagyobb óvatosságra 
van szükség e bűncselekmény gyanújá
nak elkerülése végett. A törvény szerint 
ugyanis bűntettet követ el az, aki hivat- 
lan személynek oly tényt, oly intézke
dést vagy tárgyat árul el, vagy e célból 
kikémlel, amelyeknek a köztársaság vé
delme érdekében titokban kellene ma
radni. Sehol nem találunk azonban meg
bízható felvilágosítást az iránt, hogy ki 
tekintendő hívatlan személynek és me
lyek azok a tények, intézkedések és tár
gyak, melyeknek az állam védelme ér
dekében titokban kell maradniok. E te
kintetben a bíróság első sorban a ka
tonai szakértők véleményéhez van köt
ve, ez pedig minden a hadügy körébe 
eső tényt, intézkedést és tárgyat titok
ban tartandónak minősít.

Ebből okszerűen folyik és nem elég
gé nyomatékosan tanácsolható az, hogy 
senkivel sem szabad semmiféle katonai 
dologról beszélni, mivel nem tudhatjuk, 
ki a hívatlan személy és minő dolog
nak kell titokban maradnia.

Tájékoztatásul és miheztartás végett 
rámutatunk néhány oly adatra, melyek
nek közlése kimeríti a katonai árulás 
tényálladékát. Az egyes községekben ál
lomásozó katonaság száma, milyen fegy
vernemhez való tartozása, milyen a fegy
verzete és felszerelése, hol végzi gya
korlatait, mennyi a bevonult újoncok és 
tartalékosok száma, milyen az élelme
zése és hangulata, kik a tisztek és ho
gyan bánnak a legénységgel stb. Ilyen 
adatoknak hívatlan személlyel való köz
lése a katonai árulás enyhébb nemét 
képezi és (? hónaptól 3 évig terjedhető 
börtönnel büntetendő, mig ha ezek az

adatok valamely idegen hatalomnak el
árultalak, vagy e célból kikémleltetnek, 
sokkal súlyosabb büntetéssel sújtandó 
(3—5 évig, sőt 5—20 évig terjedhető 
fegyház) a tettes.

Nem kevésbé fontos annak tudása, 
hogy a fent vázolt bűncselekmények 
megakadályozása és feljelentése minden
kinek kötelességét képezi és ennek el
mulasztása szintén bűntettet alkot, miért 
is az, aki ilynemű vállalkozás készülé
séről vagy katonai titok közléséről tu 
domást szerez, haladéktalanul tartozik 
azt az illetékes hatóságnak (rendőrség, 
ügyészség) feljelenteni, nehogy maga is 
bajba kerüljön.

Különösen a nemzetiséglakta határvi
déken indokolt a fokozottabb óvatosság 
és már az iskolákban kell a fiatalságot 
a katonai árulás mibenlétére és azokra 
a súlyos következményekre figyelmeztet
ni, melyeket ezen bűncselekmény el
követése maga után von. Dr. G. J.

V o l t a k  id ő k ,
amikor a dolgok szinte előrelátha
tóan, kiszámíthatóan folytak biztos 
medrükben. Számítási hibák ugyan 
előfordultak, ami némi eltérést vont 
maga után, de a nagy változáso
kat eredményező fordulatok csak 
igen ritka esemény számba mentek. 
A kellemetlen, váratlan események 
még kevésbbé fenyegették az inté 
ző köröket és azok regisztrálóit, az 
újságírókat.

A változott idők ebbe is bele
szólnak. Mert nincs többé uborka- 
szezon. Nem lehet abban a hitben 
elvonulni hetek, hónapokra hogy 
valamely döntő fontosságú dolgok 
kialakulása messze van még. Hogy 
a normális érési folyamathoz sok 
idő kell még. Hiszen minden nap 
méhe könnyen világra hozhatja torz 
szülöttét. Állandóan résen kell te
hát lenni, hogy a csúf jövevény 
meg ne izmosodhasson.

Holott a pihenés sokkal indokol
tabb, szükségszerűbb lenne, mint 
bármikor ezelőtt. Mert a megfeszí
tett munkától a ránkszakadt ezer
nyi bajjal való kínlódástól elhasz- 
náltabbak a ma emberének idegei. 
Hiába minden vágy a béke, a nyu
galom után. Hogy a még súlyosabb 
baj a kert alatt jár, erre bizonyság 
az is, hogy a fegyver és lőszer
gyárak lázas tempóban dolgoznak.

Szüksége volna az emberiségnek 
az elmúlt évek szörnyű megpróbál
tatásai után egy nyugodt, zajtalan 
eszmeérlelő időszakra. Idegessége
ink, kapkodásaink, acsarkodásaink, 
mind a túlfeszített testi és szellemi 
élet tünetei.

A magunkra erőltetett hajsza pil
lanatokra sem lankad ütemében. 
Pedig az egészséges magzat ki
hordására is időre van szükség, a 
természet jól beosztott rendje sze
rint.

A gondolat kitermelése, kiérlelé
se sem nélkülözheti a magunkba 
vonuláshoz a magunkbamélyedés- 
hez szükséges nyugalmat.

Sok éve már annak, hogy csak 
ötleteket tudunk kitermelni, ame
lyek a fáradt agyvelő elővillanó 
szikrái. Pedig mély gondolatokra, 
vezéreszmékre éhes a világ, ame
lyek a nagy tettekhez vezetnek.

Mondjanak bármit, mi legalább 
bizonyos időre visszakivánjuk a 
békés idők biztos nyugalmát Mert 
enélkül a meggyötört agy csak be
teg szülöttet hozhat a világra. És 
a fáradt, meghajszolt emberiség 
csak félmegoldásokra képes, hol
ott rendkivül nagy tettekre van 
szükség, hogy végre megnyíljon a 
jobb holnap felé vezető ut.

Uj törvényjavaslat 
a m unkaközvetítésről,

Jelentettük annakidején, hogy a mun
kaközvetítésről törvény készül. A nép 
jóléti minisztérium kidolgozta a terve
zetet, mely szerint minden politikai já
rásban járási munkahivatalokat szervez
nek. A hivatalt egy elnökből és 6—12 
tagból álló tanács fogja vezetni.

A tagokat a népjóléti minisztérium 
nevezi ki és pedig felerészben a szak- 
szervezeti központok indítványára, fele
részben pedig a munkaadók indítvá
nyára.

A munkástagok kinevezése a szak- 
szervezetek tagjainak számarányában 
fog történnni. Az alkalmazottak megbí
zottai közül legalább egynek magasabb 
rangú hivatalnoknak kell lennie. A já
rási hivatalok mellett működő munka
hivatalokhoz hasonlóan az országos hi
vatalok kebelében is azonos összetételű 
országos munkahivatalokat állítanak fel. 
Az eddigi járási és országos munkaköz
vetítő hivatalok hivatalnokait az uj hi
vatalok átveszik.

A munkaadók és a munkaigénylők 
között a járási hivatal fog díjtalanul 
közvetíteni s a hivatal a közvetítést 
senkivel szemben nem tagadhatja meg. 
Ennek az intézkedésnek ellentmond a 
15. paragrafus, mely szerint a járási 
munkahivatal a sztrájk vagy kizárási 
eljárás folytán megüresedett helyekre 
nem közvetít. Úgyszintén a járási hiva
talnak kötelessége minden sztrájkot ki
hirdetni és erre a körülményre figyel
meztetni a munkakeresőket.

Ha valamilyen megüresedett hely van, 
annak betöltésénél elsősorban az állami 
eszközökből támogatott egyének (genfi 
rendszer) jönnek számításba, csak má
sodsorban a többtagú családok fenntar
tói. Emellett azonban tekintettel kell 
lenni arra, hogy ki van már régebben 
munka nélkül. A javaslat szerint tekin
tettel kell lenni a fiatalkorú munkanél
küliekre is.

A javaslat 12. §-a szerint a járási 
munkahivatal nem utal munkást olyan 
üzemhez, ahol nem tartják be a kollek
tív szerződést s ahol alacsonyabb bért 
fizetnek. Egyébként a hivatalnak a bé
rek szabályozására nincs befolyása. A 
munkaadók minden megüresedett helyet 
azonnal kötelesek bejelenteni.

A munkaadónak joga van a bejelen
téstől számított három napon belül az 
állást saját hatáskörében betölteni s ezt 
a körülményt szintén be kel! jelentenie. 
Ha ezzel a jogával nem él, úgy a meg
üresedett helyre a járási munkahivatal 
közvetít alkalmazottat. Igen fontos a 17. 
paragrafusban foglalt előírás, amely a 
nagyszámú munkanélkülivel rendelkező 
politikai járásokról tesz említést.

Ezekben a járásokban a munkahiva
tal a megüresedett állást három napon 
belül betöltheti. E legutóbbi javaslat 
szerint, ha a munkaadónak egy alkal
mazottra van szüksége, úgy a hivatal
nál három közül választhat.

Ha több alkalmazottra van szüksége, 
úgy kélszer annyi alkalmazott közül 
választhat. A munkás (a hivatalnok) a 
felajánlott helyet köteles elfogadni. A 
járási munkahivatal munkakijelölése el
len úgy a munkaadónak, mint a mun
kásnak joga van panasszal fordulni a 
döntőbírósághoz, mely három nap alatt 
köteles határozni.

A járási munkahivatalok dologi ki
adásait a járás, a személyi kiadásokat 
pedig az állam fedezi. A jövőben senki 
sem kaphat iparszerü munkaközvetítés
re koncessziót. Amennyiben ilyen kon
cessziók vannak, birtokosának halálával 
érvényüket vesztik.

Igen fontos a 25. §. intézkedése, mely 
szerint az a munkanélküli, aki távolab
bi járásban kap alkalmazást, ingyen 
utazásra tarthat igényt. Ha a munkás
nak költöznie kell, úgy holmijainak 
szállítására féláru kedvezményt kap.

A törvénytervezet nem tesz különb
séget szövetkezetek, politikai pártok, 
titkárságok, ügyvédek, gyógyszerészek, 
orvosok, szerkesztőségek és gazdaságok 
között.

Egyaránt kötelező az iparosra és a 
kereskedőre is.

Aki a törvényt áthágja és a járási 
munkahivatal döntése előtt alkalmazot

tat vesz fel, 10 ezer koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel sújtható, amely behajt
hatatlanság esetén egy hónapig terjedő 
fogházra változtatható. Ismételt kihágás 
esetén a vétkes mindig fogházbüntetés
sel sújtandó. Az Ítéletet nem a bíróság, 
hanem maga a járási munkahivataí 
hozza meg.

Munkaközvetítés a rádión keresz
tül. Jelentős újítást valósit meg a po
zsonyi rádió állomás magyar műsorán 
a Rádiójourná! igazgatósága, amikor a 
jövő héttől kezdve rendszeresen közölni 
fogja a munkapiac híreit. Ezentúl min
den kedden és pénteken délben 13 óra 
40 perckor leadja a szlovenszkói és 
kárpátaljai munkaközvetítő intézmények 
közléseit, ami által lehetővé teszi, hogy 
a csehszlovákiai magyarság legszélesebb 
rétegei is információt szerezzenek a kí
nálkozó munkaalkalmakról. A munka
piac híreinek rendszeres magyarnyelvű 
közlésével a csehszlovákiai magyar rá
dió valóban a kisebbségi magyarság 
szociális érdekeinek szolgálatába sze
gődik.

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

Slovan—Pelsőci SC 8:1. — Lejátszva 
az elmúlt vasárnap Pelsőcön. A Slovan 
szép teljesítménye a középkerület ne
gyedik helyezettje ellen.

Slovan—Pelsőci SC. 3:1. — A Slo
van az itthoni revansmérközésen is 
megérdemelten győzött, bár már nem 
oly imponáló gólaránnyal mint Pelsőcön.

Vasárnap a Slovan a Rozsnyói SC. 
csapatával játszik itthon barátságos 
mérkőzést. A mérkőzésnek revans jel
lege van, mivel pár héttel ezelőtt a 
Slovan érzékeny vereséget szenvedett a 
rozsnyói csapattól.

Péter—Pál napján a RÁC nemzet
közi mérkőzést rendez egy miskolczi, 
túlnyomórészt az „Attila" játékosaiból 
álló csapat ellen. A miskolczi csapatban 
többek között Bán, Sziklai, Ádám stb. 
kitűnő játékosok is szerepelni fognak, 
továbbá Grossmann és Davidovics volt 
RPS játékosok s igy a nagy játékerőt 
képviselő vendégcsapat szereplése érté
kes sporteseményt igér. A RÁC teljes 
csapatával áll ki a mérkőzésre.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

P r ím a , r ö v i d  k ereszth ú ro s

z o n g o r a
bérbeadó. — C ím : a kiadóban.

Rimaszombatban, Masaryk-tér 12 sz. 
alatt kiadó egy

Felvilágosítást a d : VERES IGNÁCZ 
vaskereskedő-cég Rimaszombatban.

K ia d ó  la k á s .
Rimaszombat—tamásfali evang. 

egyház a Losonczi-ucca 37. sz. 
alatti házban levő 4 szoba, fürdő
szoba, konyha és kamarából álló

emeleti lakást
bérbe adja. — Érdeklődőknek a 
lelkészt hivatal ad felvilágosítást.

Eladd háztelkek.
A város belterületén több kisebb- 

nagyobb építési telek eladó. 
Cim: e lap kiadóhivatalában.

Rimaszombat, 1936. Nyomatott R ábely  K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


