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M ÁRK US LÁSZLÓ

Döcög a város szekere.
I r t a : MÁRKUS LÁSZLÓ.
A városi politikáról itt, Rima gyalásánál, mint ilyen ellentétes po
szombatban, hol fejlődési lehető litikai pártáilásu emberek kerülnek
ségeket önmagától adó egészséges és állanak szembe, nem egyszer a
városi élet, tisztán és kizárólag a! legádázabb harcra készen. Ilyen
város polgárságának érdekeit szol- j körülmények között nem lehet cső
gáló, annak jólétét előmozdító,! dálkozni, ha a tanácsülések vagy
igazi városi politika alig van, Írni képviselőtestületi közgyűlések a
vajmi nehéz. Mert nehéz Írni arról,! szenvedélyek fellángolására vezet
ami nincs s legfeljebb azért fog-1 nek s ahelyett, hogy a város ügyei
ialkozhatunk vele, hogy ami nincs:j simán s ami a fő — a megkívánt
az legyen.
eredménnyel idéztetnének el, gyak
Régi városi életünknek az volt ran egész napszakot igénybevevő
a főhibája, hogy a városi tanács-; szenvedélyes viták, veszekedések
bán s helyesebben a városi kép provokáltalak, amikor a város ér
viselőtestületben soha sem volt élet dekei nagyon könnyen sérelmet
képes ellenzék, ami nélkül egész szenvedhetnek és csak döcögve tud
séges városi élet el sem képzel haladni a város szekere.
E mellett esetleg akadhatnak
hető.
városatyák,
akik nemcsak hogy
Mindig voltak befolyásos, nagy- \
egyáltalán
nem
tudnak szabadulni
hatalmú korifeusok, akik akaratukat
a
pártpolitikai
kötöttségtől,
de sa
a maguk szugesztiv erejével érvé
ját
egyéni
akaratukat
másokra
is
nyesíteni tudták a város vezetésé
ben s az ellen hiába akart volna nem egyszer rá akarják oktroálni
küzdeni a haladás, a modern gon- j s diktátori allűrökkel élve, az el
dolkodás embere, egymaga gyen lenvélemény - nyilvánítás szabadsá
ge volt s olykor fiatalabb létére gát alig tudják majd respektálni
talán nem is mert szembehelyez-j és talán még meg is haragszanak
kedni az őt is pozícióhoz juttató po
ientáttal s lett minden úgy, amint
azt a korifeusok akarták, vagyis:!
minden maradt a régiben.
Újabban mind erőteljesebben fordul a
figyelem az iskolák mellett működő
szülői társulatok felé. Ez alkalomból
A városi képviselőtestület és ta
Fizély Imre, a pozsonyi magyar isko
nács régen nem politikai párt ala
lák szülői társulatai szövetségének el
nöke az alábbi fontos tartalmú elő
pon szerveződött, nem úgy alakult.
adást tartotta erről a kérdésről a po
Ma ennek az ellenkezője áll fenn,
zsonyi rádióban.
hisz már maga a községi válasz
Alig tudom elképzelni, hogy lenne
tás is a politikai pártok jelölése mel Szlovenszkón akár csak egy magyar
lett folyik le: a város képviselőtestü szülő is, — akinek iskolaköteles gyer
lete a politikai pártok jelöltjeiből meke van — hogy ne hallott volna va
alakul. És ebben van a legfőbb lamit az iskolák mellett megalakítható
társulatokról, vagy amint talán
baj és pedig azért, mert a város szülői
más helyen nevezik, szülői tanácsokról,
atyák nem tudnak szabadulni, nem vagy szülői egyesületektől. Nem tudom
tudják magukat mentesiteni a párt- ezt elképzelni, azért, mert nem tétele
politikától, annak kötöttségétől. En zem fel az illetékesekről sem, hogy az
nek következtében hiába lenne 1930. május 19 én kiadott 1516. számú
iskolaügyi miniszteri rendelet értelmében
minden életképes ellenzék: az ne
kísérelték volna meg, ha bármilyen
ügyek elintézésénél a pártpolitikai egyszerű keretek között is, megalkotni
szempont az irányadó. Így esik a szülői társulatot.
meg, hogy egy-egy bagatell kérdés
A szülői társulatok célja az említett
órák hosszáig tartó, meddő vitahar miniszteri rendelet szerint a következő:
cot idéz fel, mikor is nem egy közér 1. Segítségére sietni az iskolának olyan
hogy a szülő, tanító és tanít
dekű ügy esik a pártpolitika áldo irányban,
vány között egészséges kapcsolat léte
zatául. A város, a város közönsé süljön. 2. A tantestület tagjaival a tár
gének érdeke szem elől vész, a sadalmi és családi nevelés kérdéseiről
hangsúly csaknem mindenben a tanácskozni. Az előadások keretein be
pártpolitika — és nem pedig a he lül lehetőséget nyújtani egyes közérde
kérdések, nevelési problémák meg
lyes várospolitika — érdekeire he kű
vitatására. 3. Ifjúsági segitöszerveket
lyeződik. A városatyák nem mint alkotni, amelyek tanszerekkel, könyvek
a város érdekvédelmét szolgáló, kel, ruhával látják el az arra szoruló
annak fejlődését, polgárainak jólétét tanuló ifjúságot. Szociális, egészségügyi
előmozdítani hivatott megbízottak, és gyermekek nyaralását, üdülését szol
intézményeket létesíteni és azokat
hanem mint az egyes politikai pár gáló
fenntartani. Segítségére lenni az iskolá
tok exponensei ülnek le a zöld nak azzal is, hogy iskolai konyhákat
posztós asztal elé s az ügyek tár létesítsenek, játszó- és olvasó-szobákat
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azért, ha valaki esetleg nem volna
velük egy véleményen. Sőt még
talán majd ijesztőleg meg is fenye
gethetik, retorzió kilátásba helye
zésével befolyásolhatják, ha éppen
úgy esik. Mindez nem lehetetlen
ség, ez a pártpolitikától fűtött szen
vedélyek tüzében bizony-bizony
könnyen megtörténhet.
Éppen ezért a városi ügyek in
tézésében, általában az egész vá
rosi életben uj korszaknak kell be
következnie, helyes városi politikát
kell folytatni, ha azt akarják, hogy
ne döcögjön a város szekere.
A helyes városi politika pedig
az, amely mindenkor és minden
ben a pártpolitika teljes kizárásá
val, tisztán és kizárólag a város
polgárságának vitális érdekeit tart
ja szem előtt. Erre, a város fejlesz
tésére, haladására, a polgárság jó
létének megteremtésére, terheinek
apasztására s arra kell a fősulyt
helyeznie minden városatyának,
hogy a múltak hibáinak kiküszö
bölésével helyes mederbe tereites
sék a városi ügyek folyása s szeb
bé, egészségesebb életűvé és virág
zóbbá tétessék ez a jobbsorsra ér
demes rimaparti kisváros.

Az iikolft melleit m i i szil ői társulatok célja és feMatai.
rendezzenek be, sőt az iskola mellett
még műhelyeket is állatsanak fel. Le
hetővé tenni a távol lak-ó gyermekek
részére az iskolába való szállítást, vagy
az iskolába járás megkönnyítését, Sőt
az iskola elhagyásával az onnét kilépő
gyermekek elhelyezéséről is gondos
kodni.
Ezen feladatok megvalósítása a szülői
társulatok célja. S ezen feladatok meg
valósítására nyújt nekünk segítő kezet
a miniszteri rendelet. A rendelet maga
nem Írja elő kötelezően a szülő-társu
latok megalakítását, csak tanácsolja.
Feladattá mi tesszük a magunk részére.
Ha lehetőség van adva, hogy segítsünk
iskoláinkon, segítsünk gyermekeinken,
úgy annak lehetőségén kapva kell kap
nunk és semmit sem szabad elmulasz
tanunk.
De lássuk csak, milyenek is ezek a
feladatok !? Az első tekintetre is már
megállapíthatjuk, hogy kétfélék. Peda
gógiai és szociális feladatok. Hogyan is
hangzik a pedagógiai feladat? Segítsé
gére sietni az iskolának oly irányban,
hogy a szülő, tanító és tanítvány között
egészséges kapcsolat létesüljön, tartsa
nak a szülők a tantestület tagjaival
megbeszéléseket közérdekű nevelési
problémákról stb.
Hogy a rendeletnek ezt az első sar
kalatos pontját megérthessük, tudnunk
kell, hogy milyen is legyen a szülői
ház, az otthon és az iskola közötti vi
szony, amire a rendelet, mint egészsé
ges kapcsolatra hivatkozik.
Erre a legegyszerűbb, a legtermészesebb felelet az, hogy a viszony jó, meg
értő bizalmas legyen. Ezzel azonban
nem mondottunk semmit, mert először

is arra kell rávilágítanunk, hogy tulaj
donképpen miben is rejlik a jó és meg
értő viszony?
Gyermekeink idejük legnagyobb részét
otthon, s egy másik nagyobb részét az
iskolában töltik el. Már magából ebből
a tényből kiindulva kell ezt a két té
nyezőt, az otthont és az iskolát tekin
tenünk a nevelés szempontjából a két
legfontosabb tényezőnek. Nagy tévedés
tehát a szülők nagy részének az a fel
fogása, hogy a nevelés kizárólag az is
kola feladata. Téves, mert a nevelés
nem tisztán tanítás, egy tananyag fel
ölelését jelenti, hanem a nevelés minden
tekintetben előkészítés a jövő életre. Ez
pedig nem csak ismeretek elhelyezését,
felhalmozását jelenti a gyermeknél, nem
csak azt, hogy szabályokkal, rendele
tekkel, törvényekkel ismertessük meg a
gyermeket, de jelenti az azt is, hogy
lehetővé tegyük neki ismereteinek he
lyes felhasználásával ezen szabályok,
törvények szerint élni is. A gyermek
nek a lelkét kell elsősorban megmen
tenünk, azt kell egészséges állapotban
megtartanunk, a gyermeknek a jellemét
kell kifejlesztenünk, szilárddá, ellenálló
vá tennünk.
Ennek a munkának az elvégzésére
pedig csak a nevelésre hivatott ténye
zők két legfontosabbja, a szülői ház és
az iskola képesek. Helytelen volna tehát
az iskola, esetleges olyan felfogása is,hogy
a nevelés nehéz és felelősségteljes felada
tát az iskolai oktatás kivételével vegye
csak magára a szülői ház. Nem és nem !
Ezért szükséges az otthon és az is
kola között a közeledés, az egymással
való gyakori érintkezés, s ennek folyta
tása és eredményeként a közös munka
a gyermek helyes nevelése, megmen
tése érdekében. Ott azonban, ahol a
család és az iskola idegenek egymás
nak, ott nehéz a közeledés s még kevésbbé lehet szó, az eredményes mun
kához feltétlen szükséges nagyon fontos
tényezőről, a bizalomról. S ha az otthon
és az iskola nem nézi egymás munká
ját kölcsönös bizalommal, akkor ott
még fél-munkáról sem lehet szó. S ha
valahol nem engedhető meg a fél-mun
ka, úgy a nevelés az, mert itt a fél
munka nemcsak káros, de már átkos is
lehet.
Végre fel kell eszmélnie minden
magyar szülőnek, hogy gyermeke
neveléséhez a legfőbb segítő, ki
egészítő munkát csakis az iskolá
ban találhatja meg. A magyar ta
nító feladata nemcsak az ismereretek nyújtása, hanem kiegészítése
a szülői ház nevelésének, ellensú
lyozása a sok más nevelőtényező
káros befolyásának.
Most ezután ezt a bizalmon alapuló
közeledést, együttmunkálkodást mi se
gíti elő, mi ad annak tartalmat? Az
egymás kölcsönös megismerése első
sorban. Látogassa meg a szülő az ő
gyermeke tanítóját, tanárját. Érezzék
magukat egy közös célkitűzésben egyeknek. Tárja fel a szülő őszintén a taní
tónak vagy tanárnak mindazt, ami a
szivén fekszik. Ne hallgasson el semmit
gyermekének hibájából, gyöngéjéből, se
gítse hozzá a pedagógust ahhoz, hogy
gyermekét alaposan kiismerje, megis
merje. Ne lásson a pedagógus megold
hatatlan, érthetetlen problémákat maga
előtt a gyermeket illetőleg. Látogasson
el a tanító, a tanár is a szülői házba,
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keressen, nyerjen bepillantást a gyer
mek otthonába is, szerezze meg mind
azokat az ismereteket a gyermeket il
letőleg, amelyek még hiányoztak, vagy
homályosak voltak előtte.
Legyen mindez az igazi pedagógus
lelke legmélyebb rejtekén becsületesen
elraktározva, s találjon azok orvoslásá
ra eszközöket és módokat azon a na
gyon is segítségre szoruló gyermekeken
keresztül.
És ha azután alkalom adódik előadá
sok keretén belül nevelési problémákat
megvitatni, súlyos esetekre rámutatni,
vegye elő gazdag tárházából mindazt,
amit ott felhalmozott, s mutasson reá a
hibákra. De amikor gyógyítani akar, ne
sebezzen meg mást.
Ez mind közelebb hozza egymáshoz
a szülőt, a tanítót, az otthont és az is
kolát s a pedagógiai feladatoknak már
is eleget tettünk. Hát még a szociális
feladatok teljesítése milyen közel hozza
egymáshoz az egymásra nézve sokszor
úgyszólván teljesen idegen otthont és
az iskolát ! Micsoda felemelő érzés, adni
az arra rászorulóknak ! Miiyen boldo
gító tudat az, hogy segítettem ! Az a
szegény gyermek is olyan drága gyer
meke az ő szülőjének, mint az enyém,
aki talán nem szorul segítségre. S ami
kor lehetővé teszem, hogy a szegény
gyermek rendesen felruházva, könyvek
kel, írószerekkel ellátva jelenhessen
meg az iskolában, amikor kijut ott az
iskolában egy csésze meleg tej, egy
falat kenyér, egy tányér leves annak a
szegény gyermeknek, aki a nagy távol
ság miatt haza nem mehet, avagy úgy
sem várná otthon valami ebéd, — nem
de közelebb jöttem az iskolához, nemde
érzem vele a közösséget, amit a gyer
mek teremtett meg ! Az én gyermekem,
a Te gyermeked, az Ö gyermeke. A
„Gyermek", kinek szeretetében, akiért
való aggodalmunkban mind egyek va
gyunk : Szülők.
Amidőn tehát a miniszteri rendelet
lehetőséget nyújt szülői szervezkedésre,
annak révén mélyreható pedagógiai és
szociális kérdéseket megoldhatni, — érhetetlen, hogy miért nem él ezzel a le
hetőséggel Köztársaságunk magyar is-

Merénylet az érettségin.
Irta: Csizy Kálmán.
— Stimmel — mondta Takács Bandi,
ez volt legkedvesebb szavajárása, majd
megigazította nyakkendőjét, begombolta
vadonatúj fekete kabátját — azaz a
Szabó Pistáét, mert tőle kérte kölcsön
ez alkalomra — s meggyorsította lép
teit, úgy, hogy a kis Mándli Tóni, ki
úgy fél fejjel alacsonyabb volt nála,
alig birta követni.
Valamelyik toronyóra lustán ütötte a
kettőt. Az utcán a nagy forgalom, da
cára a fullasztó déli hőségnek, most
sem szünetelt. A villamos vezető egyik
kezével csengetett, a másikkal az izzad
ságot törülte homlokáról. Az utasváró
taxik a fák árnyékában kerestek mene
déket a forróság elől.
— Megfogunk bent sülni 1 — mondta
a sietségtől kissé lihegve Tóni.
— Hát aligha nem ! Nem értem, miért
nem teszik az érettségit a téli hónapra,
olyankor amúgy is elég melege van az
embernek, hát még ilyen őrült hőségben.
— Csak aztán el ne felejtkezz rólam,
Bandi! Megértettél? Ne súgj, mert azt
könnyen észre veszik és én nem értem
meg jól, hanem ird le majd papírra !
— Ne izgulj, Tóni ! Mindent megér
tettem ! Különben, legfeljebb elhasalsz,
más nem történhetik.
— Köszönöm ! Legfeljebb elbukok !
Nagyszerű. S akkor búcsúzhatok a csé
csi tanítói állástól. Pedig már meg is
választottak ! Sikerülni kell a? érettsé
gimnek, mert akkor ... sosem nézhetek
többé a Margitka szemei közé...!
— Úgy, szóval, ez a baj ! Na ne félj
semmit, nem lesz semmi b a j ! Csak hi
deg v é r! Bátran, hangosan beszélni s
mennél többet. Nem baj az, ha nincs
is minden úgy, amint mondod. A taná
rok is izzadnak ilyenkor. Micsoda unal
más lehet azt a sok zagyvaságot végig
hallgatni. Vigyázz, te ! Egy csep híja,
hogy el nem ütött az az autó. Már
várd meg az érettségi végét, hátha nem
hasalsz el! Nézd a többi is, hogy izgul !
Szervusztok fiuk !
A tanitóképezde kapujában egész se
reg feketeruhás, érni vágyó ifjakat pil
lantottak meg. Valamennyi az érettségi
kezdetét várta. Fantasztikusabbnál fan-
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speciális öltözék is kell. Azonkívül még
a terepet is meg kell tisztítani, amit el
lehet érni chlórmésszel, ha előzőleg le
öblítik vízzel a tisztítandó felületeket.
A kékkeresztes gázok ellen a gáz
maszk tökéletes védelmet nyújt, sőt ha
be is lélekzett valaki a gázokból, ha
elhagyja a fertőzött helyet, hatása hama
rosan elmúlik.
A fehérkeresztes gázok ellen elég egy
speciális szemüveg, a gázmaszk pedig
már kitűnő védelem.
Amint láttuk, a legkomolyabb vesze
delem az első két csoport gázai részé
ről fenyeget, ezek ellen legnehezebb a
védekezés. Az a fő azonban, hogy van
védekezés ! A védekezés pedig megkí
vánja, hogy jól megszervezett s jól be
gyakorolt személyzet legyen állandóan
készenlétben.
Ez a feladat vár a C. P. O. vezetősé
gére s a közönség kötelessége, hogy
ebben a munkájában hathatósan támo
gassa. A közönség feladata az is, hogy
már békében megismerkedjék a gázok
tulajdonságaival s előre megszerezze a
szükséges fegyelmezettséget s megőrizze
lélekjelenlétét.

Védekezés a gáztámadás ellen.
Gyakran hallunk keringeni olyan meseszerii híreket, hogy ezen, vagy azon
országban olyan gázt találtak fel, mely
minden élőlényt elpusztít s amely ellen
nincs védekezés.
Természetesen mindig kiderül, hogy
ezek a legtipikusabb kacsahirek. Való
színű, hogy ezeket tendenciózusan ter
jesztik azért, hogy félelmet, zavart kelt
senek, mint ahogy a polgári lakosság

ellen intézett légi gáztámadásoknak is
rendszerint csak az a céljuk, hogy a
polgári lakosság körében pánikot, za
vart idézzenek elő, azt demorizálják s
megbénítsák a polgári élet rendes me
netét.
Polgári lakosság ellen azért rendsze
rint enyhébb gázokat szoktak alkal
mazni. Fontos dolog tehát, hogy a pol
gári lakosság megismerkedjék a gázok
legfontosaab sajátságaival s azért a
C. P. 0. (repülőgép támadások elleni
polgári védelem) helybeli szervezete
kurzusokat fog rendezni abból a célból,
hogy a polgári lakosság — ne adj Is
ten — szükség esetén megőrizze hideg
vérét és fegyelmezettségét.
A repiilőgéprői a gázokat bomba
alakjában lehet ledobni, mely elrobban
s a gázok szétterjednek. Lehet ezeket
a repülőgépen elhelyezett tartányból
felhő alakjában leereszteni, vagy pedig
zárt edényekben ledobni, melyek lent
összetörnek.
A sok különféle gáz tulajdonságairól
nem lehet részletesen megemlékezni
egy rövid cikk keretében. Hogy mégis
áttekinthetők legyenek, a legelterjedtebb
megkülönböztetés szerint négy csoport
ba szokták osztani ezeket :
1. Sárga keresztes gázok, melyek az
egész testfelületre és a légzőszervekre
hatnak, például az yperit.
2. Zöldkeresztes gázok, — ezek fojtó
gázok, — mint például a fosgen.
3. Kékkeresztes gázok, mint például
a Clark 1. és Clark II. Ezen gázok ködfelhőket alkotnak.
4. Fehérkeresztes gázok, melyek könynyeket fakasztanak, péld. a chloracetozenon stb.
Az első két csoportba tartozó gázok
mérgesek, a másik két csoport gázai
kellemetlenné teszik a tartózkodást va
lamely helyen.
A védekezés a legnehezebb az első
két csoport gázai ellen, mert ezek ha
lálos mérgezéseket okoznak. Péld. a
fosgentől elég, ha 45 milligram van a
levegőben, hogy halált okozzon (001
százalék).
A sárga és zöldkeresztes gázok ellen
nem elegendő a gázmaszk, ezekhez

tasztikusabb tervek keringtek a forró
levegőben, arra az esetre, ha valami
szerencsétlen véletlen folytán nem úgy
ütne ki a vizsga, ahogy szeretnék ! Hja,
előre semmit sem lehet tudni !
Sas Laci, az osztály bankára, ugrató
komolysággal szólal meg az eget kém
lelve :
— Rossz jel, fiuk, nézzétek még az
ég is beborul. Tiz percen belül olyan
zivatar lesz, amilyent még nem látott
ős Pozsony városa !
Valóban, félelmetes, koromfekete fel
hők kezdtek tornyosulni az égen. De
félben kellett hagyni a meteorológiai
megfigyeléseinket, mert mögöttünk meg
szólalt az igazgató u r :
— Jöjjenek, uraim, megkezdjük.
Dacára a nagy melegnek, végig futott
rajiunk a hideg s félelmetes csendben
követtük az előttünk bevonuló tanári
kart.
Útközben megvillant előttem : Iste
nem, mennyivel nyugodtabb szívvel me
hetnék ezek elé az urak elé, ha egész
éven át lelkiismeretesen tanulok. Hogy
miért is nem tanultam én komolyan?
Persze sok a hangos mozi, minden hé
ten uj film... A kávéházakban olyan
szépen tudja huzni az a haszontalan
cigány, hogy : „Nem én lettem hűtlen
hozzád, te csaltál meg engem..." Az
ember szinte sirva fakad mellette...
Aztán nem is csoda, ha a könyv he
lyett inkább egy ördögien szép szőke
lánynál keres az ember vigasztalást, ha
pedig ezt egyszer megtalálta, eszébe
se jut többé a tanulás...! A Dunapart!
A szép, holdvilágos, cigánymuzsikás
esték...!
— Takács Bandi, itt a pedagógia té
tele — zavarta meg hirtelen álmodozá
somat a pedagógia tanárom. Amint a
tételemre néztem, azonmód meg is bo
csátottam ezt neki. Ördögi véletlen.
Harminc tétel közíii egészen elfogadha
tóan egyet tudok és pont ezt kapom!
Határtalan örömömben észre se vettem,
hogy milyen kétségbeesetten dobol a
ceruzájával mellettem a Tóni.
— Piszok vagy, tudod ! Már vagy két
perce izgek, mozgok itt, még se akarsz
észre venni. Ezt Ígérted?
— Ne haragudj, öregem — mentege
tem magam — de nehéz a tételem s

kissé elgondolkoztam felette. Nos, mi
a baj ?
— Egy szót sem tudok — hangzott
a fojtott suttogás.
— Mi a tételed?
Elém tolja a cédulát, olvasom : A filantropizmus, Rousseau. Szerencséje van
a Tóninak, valahogy vártam ezt a té
telt s nagyszerű, részletes puskát ké
szítettem belőle a múlt éjszaka. Kive
szem a zsebemből s szó nélkül átnyúj
tom neki. Közben a Sas jósolta vihar
valóban megérkezett. A teremben —
ami amúgy is elég sötét — alig láttunk.
Talán ez volt az oka Tóni újabb kér
désének.
— Mi ez a szó — ceruzájával alá
húzta — nem tudom elolvasni?
Istenem, ha valaki nem az egyenes
utón jár, milyen félénk, gyámoltalan.
Felirom a szót: „szintén1' s átnyújtom.
— Mándli, kérem, ne beszélgessen
Takácscsal,— hangzik a figyelmeztetés.
— Igenis, tanár u r ! — válaszol ijed
ten Tóni s máris az Írása fölé hajol.
Én rövidesen kész lettem a tételem
mel s szórakozottan bámultam ki az
ablakon, amig rám kerül a sor. Egyik
viilám a másikat érte. Hatalmas dörgés
rázta meg az épületet. Az eső zuhogott.
Társaim egyre mozgolódtak helyeiken,
majd innen is, onnan is hallom : sötét
van. Meg kell gyújtani a villanyt ! Köz
ben a Tóni felelt. Épp felakartam állni,
hogy meggyujtsam a villanyt, melynek
kapcsolója alig két méternyire volt tő
lem, mikor hallom a kormánybiztos
szavát:
— Elég, kérem, talán halljuk a követ
kezőt. Hogy hívják?
— Felálltam s megmondtam a ne
vem. Aztán kissé unottan, de elég hoszszadalmasan elmondtam a tételen el.
Minden ment simán, fennakadás nélkül.
Tóni már alig birta a végét kivárni,
megint lett volna kérdezni valója.
— Köszönöm, — hangzik a kormánybiztos unott hangja.
Tehát ezzel is készen voltam. Jöhet
a következő tétel. Elviszem a pedagógia
tételt a tanáromnak s kérem a követ
kező tantárgyat. Szlovák. Egy olvas
mány, ezt kell lefordítanom s a tartal
mát elmondanom. Ez már gyermekjáték.
Meglehetősen otthon vagyok a szlovák

nyelvben. Szórakozottan indulok a he
lyem felé.
— Gyújtsd meg a villanyt ! Sötét van
— hallom ismét innen is, onnan is. A
kapcsolóhoz lépek, egyik kezem ráte
szem, nézem a tanári kart. Elfordítom
a gombot s ekkor... ! Istenem, szegény
kormánybiztos, de megijedt. Ugyanis ez
történt : A nagy csendet egy borzasztó
dörrenés szakítja meg s vele egyidőben
a sötétségben vakító fény villan.
— Az Istenért, mi az? — ugrik fel
a kormánybiztos, a tanárok, a fiuk,
senki sem tudja elképzelni mi történt.
Merénylet a kormánybiztos ellen? Be
ütött a villám ?
— Rövidzárlat — mondom némi meg
bánással a hangomban. — Megakartam
gyújtani a villanyt, de körte nem volt
benne, a drót kiégett, a pléhernyő pe
dig lapjával a földre zuhant.
A kedélyek csak lassan csillapodtak.
Túlságosan váratlanul jött. Mindenki a
munkájával volt elfoglalva. A dörrenés
pedig nagy volt. A fény vakító. Külön
szerencsém volt, hogy az ernyő a pad
lóra s nem a kormánybiztos fejére esett,
mert alig 30 centiméternyire az orra
előtt zuhant a földre. Aztán nagy lelki
nyugalommal felvettem az ernyőt a
földről s az asztalra teíiem, majd a he
lyemre menteni, hogy készüljek a követ
kező tantárgyra.
Kis idő múlva bejön az igazgatónk,
ki a merénylet előtt néhány perccel ki
ment a teremből. Szagolgat a levegő
ben, majd megkérdi :
— Mi történt itt?
-— Rövidzárlatot csináltam, megakar
tam gyújtani a villanyt. A drót elégett,
— jelentem kissé mosolyogva.
— Megvan, kérem Most már értem,
miért aludt el a villany az egész épü
letben, — azután ö is nevetve a he
lyére tilt.
Aztán vége lett a dolognak. Azaz
csak én hittem azt. Következett a fele
lésem. Embert még úgy nem forgattak
meg, mint engem a kormánybiztos. —
Örökké hálát adok a jó Istennek, hogy
csak a szlovák volt már hátra, mert
különben a „merényletnek" rám nézve
gyászos vége lett volna.

koláinak egy nagyobb része?! Pedig
más nem kell a megalakításhoz, mint
felismerése és megismerése a miniszte
ri rendelet szellemének, egy kis jószán
dék, megértés, szeretet, áldozatkészség,
egy kis munkatöbblet szives vállalása,
— és jó magot vetettünk el, amely megtermi a maga áldásos, nemes gyümöl
cseit.
Röviden összefoglalva a következők
ben állapíthatjuk meg a szülői-társulatok
feladatait, s azok megalakításával járó
előnyöket:
A szülői-társulat munkája révén al
kalma nyílik a tanítónak a gyermek
egyéniségét jobban megismerni és a
gyermeket jobban megérteni. A szülők
és a gyermek lelki világába gazdasági
és szociális viszonyaiba beletekinthet,
ezáltal a gyermeket jobban megítélheti,
helyesebben tudja irányítani és segíteni.
A szülői-társulatok meg adják a lehető
séget a szülői ház és az iskola között
őszinte, bizalmon alapuló viszony meg
teremtéséhez, ami legfőbb feltétele min
den nevelői munkának.
A tanító munkájának helyes meg
ítélése csak a szülőkkel való közös
munkán keresztül lehetséges. A szülői
társulatok munkája az iskola látogatást
előnyösen és jótékonyan befolyásolja.
Szociális munkája az iskola részére jó
tékonysági és egészségügyi intézménye
ket teremthet, amelyek más utón alig
volnának megvalósíthatók. A szülői-tár
sulatok végeredményben kimondottan
felbecsülhetetlen értékű népnevelői mun
kát végeznek.

C. P. O.

Húszéves találkozó.
A hajdani rimaszombati egyesült pro
testáns főgimnáziumnak 1916-ban érett
ségizett növendékei f. hó 11-én húszéves
találkozóra gyűltek egybe régi AlmaMaterükbe. Az akkori tanárok közül
Horváth Zoltán, Kerekes Dezső és Komáromy Géza vettek részt a kedves ju
bileumon, a régi osztálytársak közül
Cseh Miklós, betegpénztári tisztviselő,
Jelűnek László, fakereskedő, Korányi
Zoltán, fotóművész, Dr. Kosiner Dezsőné Krausz Elza, orvos, Maros Miklós,
városi főtisztviselő, Németh Lajos, ipar
ügyi biztos, Dr. Rárósy Gyula, ügyvéd,
Dr. Schalet Joachimné Grosinger Renée,
ügyvéd neje, Schlosz László biztosítási
tisztviselő Rimaszombatból, Czibur La
jos, gyárvezető Hacsó, Konkoly Thege
István, ref. lelkész Jánosi, Lévai Jenő,
könyvkereskedő Dobsina, Márkus Imre,
kereskedő Breznóbánya, Zmeskall Zden-
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ko, közjegyző Pőstyén és Dr. Lusztig
Miklós orvos Salgótarjánból jöttek el
boldog ifjúkoruk megemlékezésére.
A gimnázium régi osztálytermében
történt üdvözlések után az azóta jobblétre szenderült s a helybeli temetőben
nyugvó volt tanáraik : Bodor István,
Leimer Gyula, Pás 2 tory Gyula, Dr. Ve
ress Samu és Dr. Wailentinyi Dezső sír
jainál rótták le a kegyelet adóját; majd
a Korányi Zoltán (Foto-Lux) műtermé
ben lefényképeztették magukat, ahol a
vendégszerető háziasszony hüsitő itallal
kedveskedett a családtagokkal együtt
26-ra emelkedett társaságnak.
A ház árnjas udvarán felolvasták a
megjelenésükben akadályozott volt osz
tálytársak : László Géza, főginm. tanár
Pápa, Bradofka Károly, mérnök Buda
pest, Kende Gyula urad, számtiszí Ponyvádpuszía (Magyarorsz), Dr. Négyessy
Zoltán, ügyvéd Miskolcz, Dr. Bartha
Bertalan miniszteri titkár Budapest, Dr.
Szűk Lehei, orvos Salgótarján üdvözlő
leveleit.
Este a városkerti vendéglőben társasvacsora volt, melyen Konkoly-Thege
i s t v á n jánosii ref. lelkész szivből fakadt,
magasröptű beszédben köszöntötte az
rgybegyíilt tanárokat és a régi osztály
társakat és humoros reminiszcenciákat
mondott el diákéletéből. Majd Lévai Je
nő (Dobfíina) mondott pohárköszöntőt
régi tanáraira s köszönetét mondott a
találkozó létrehozásán sokat fáradt
Sehlosz Lászlónak.
A kedves társaság a késő éjszakai
rirákig a legjobb hangulatban maradt
együtt a fehér asztalnál a találkozá
son, melyet a városkerti vandéglőben
összegyűlt nagy közönség mindvégig
é l é n k érdeklődéssel kisért.

A hatvanéves rimaszombati
„ifjak" találkozója.

Gftmör
Az első toasztot dr. Zehery István
mondotta, ama kívánságának adva kife
jezést, hogy a baráti kör találkozói ne
csak a tréfacsináiók szerint, hanem ko
molyan is a százévesek összejöveteleivé
fejlődjenek.
Sichert Károly nagy tetszés mellett
olvasta föl ezután a megjelenésben aka
dályozott Márkus László főszerkesz
tőnknek ezalkalomra irt tréfás rigmu
sait, majd
Mispál István főrendező ismertette az
összejövetelen részt vett „ifjúság" sta
tisztikai adatát, amely szerint a megje
lentek évszáma 1309 évvel többet tett
ki ezidén, vagyis elérte a 4594 eszten
dőt s ebből a 60—91 évesek tartják a
rekordot 2886 évükkel, niig az 50—60
évesek csak 1223 évet, az annál is fia
talabbak pedig 485 évet képviselnek.
Mitske Gusztáv nagy derültséget kel
tő pohárköszöntője a távollévő hölgyek
iránti tisztelet és hódolat kifejezője volt.
A zajos tapssal honorált toasztok után
Rajner László, a Rimaszombati Magyar
Dalegylet kiváló szólistája énekelte el
Illés Béla és cigányzenekarának kísé
rete mellett Váry János két uj dalszer
zeményét, egy pompás rimaparti nótát
(Kertetekben rózsabokor virágzik) és
egy formás csárdását (Én is voltam
helyrelegény vaiaha). A vérbeli művé
szettel interpretált két dalt zúgó taps
jutalmazta.
A vacsora további során még dr. Mihalik Dezső és Dr. Kovács László toasztozíak nagy sikerrel. — A baráti
összejövetel a legjobb hangulatban fe
jeződött be a kora hajnali (sőt egyes
stopperórával rendelkező rosszmájunk
szerint a késő délelőtti) órákban, amely
körülmény erős bizonyítékot szolgáltat
az estély jólválasztott jelmondatának
hitelességéhez, hogy : öreg ember nem
vén ember 1
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— Né-gus, ha mondom, né-gus!
— Ühiim, no jó, hát megveszem.
És már nyújtja is a koronát. Az érte
kapott sok-sok apróságot tarisznyájába
rakja s boldogan tovább ballag, más sá
torhoz tolakszik.
Amott hiszékeny barkóföldi emberek
kiváncsi tömege. Ingujjra vetkezett élelmes
vásári mutatványos kígyózó üvegcsöveket
nyomkod egyenként markukba, csekély
egy koronáért. A háromfajta üvegcsökigyóbati piros, sárga és zöld folyadék,
amely az ügyes kikiáltó szerint, minden
embernek megmutatja, milyen a vérkerin
gése, tüdő- és gyomormüködése.
— Nagyszerű masina, — mondja az
egyik kisérleti alany.
— Megspóroltam az orvosi költségei,
— röhög a másik.
— Láttad, — szól egy nénémasszony
— hogy szaladt az a piros izé a csőben,
mikor azt a markomba fogtam?
— Hát e má csuda I
— A z!
Boldogok, akik hisznek, gondolom én
s mosolyogva nézem a hívövé erősödött,
szegény hiszékeny embereket és rákacsint
va a hatósági engedéllyel hőkuszpókuszkodó, hórihorgas, nagyhangú mutatvá
nyos mesterre, ez megriadva tekint rám
és — fülig pirulva, hirtelen lesüti szemét,
Nyári uta
záshoz :
Bőröndök,

KERCSIK-nél.
Esküvő. Rosenberg Lotti és Klekner
József folyó julius hó 25 én délután 6
órakor tartják esküvőjüket a rimaszom
bati róm. kath. templomban.
A kardinális látogatása Rozsnyón.
Dr. Kaspar prágai biborosérsek, Cseh
szlovákia katholikus lakosságának leg
magasabb papi méltósága julius hó 8án Rozsnyóra érkezett, ahol a papság s
a város kath. társadalma és szervezetei
nagy ünnepélyességgel és meleg szere
tettel fogadták a magas egyházi méltó
ságot. A káptalan és a papság nevében
a bíboros érseket Dittel István latin
nyelven, Poiónyi Miklós a szlovák, Alt
János a magyar kath. akció nevében üd
vözölte. Este fél 9 órakor a nagytemp
lomban ünnepi istentisztelet volt, mely
nek keretében az egyházmegye püspöke
üdvözölte hivei nevében a bíborost. Az
érsek ezután megáldotta hiveit. Másnap
a magas vendég tisztelgő küldöttségeket
fogadott s délután 4 órakor Kassára
utazott.
Egyházi kinevezések. Bubnics Mihály
rozsnyói püspök címzetes kanonokká
nevezte ki Ninger Ferencz sőregi és
Kristofcsák János nagyszuhai esperest.
Petrofszky Béla c. kanonok, nyustyai
plébános és Holczmann József péterfali
plébános kerületi esperesek lettek.
Leányok táborozása. A Magyar
Evangélikus Szövetség f. hó 1— 10-ig
Csetneken leánytáborozást rendezett,
meiyen számos város leányegyesületei
vettek részt, akik Fábry Viktorné fel
ügyelete alatt több kirándulást is tettek.
A táborozás ideje alatt a MESz elnöksé
ge julius 5 én az ev. leánykörök egy
séges megbeszélése végett leánykonfe
renciát is rendezett, amikor is a beve
zető istentiszteleten Fábry Viktor, Eper
jes aranyszáju papja tartotta az ünnepi
beszédet. A konferencia a szövetség elnö
kének, Fábry Viktornak elnöki megnyi
tója után Hollerungné-Brandt Vilma,
Gyürky Anna és Szilassy Béláné tartot
tak előadást a leányszervezetek céljáról.
Az egyes előadások között a leányegye
sületek kiküldöttei szavaltak, majd tá
bortűzzel véget ért a nagyszerűen sike
rült táborozás, melynek megrendezése
körül Chovan Sándor csetneki lelkész
elismerésre méltóan fáradozott.

100°o ízlés, 100°o minőség, 100°lo választék
jellemzi divatárúimat!
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Uj bélyegeket ad ki a posta. Au
gusztus 1-én uj bélyegeket ad ki a
posta. A bélyegeket városok látképe
és tájképek díszítik. — A következő
uj értékeket adják k i: 1'20 (Munkács),
1‘50 (Besztercebánya,), 2 Ké (Zvikov),
2 50 (Strecsnó), 3 Ke (Cseh Paradicsom),
3'50 (Szlarkov), 4 K5 (Podebrady), 5 Kő
(Olmütz), 10 Kő (Bratislava). A három
utolsó érték nagy alakban készül.
Halálozások. Dendely Sámuel nyug.
kuntapolcai ág. hitv. ev. lelkész hosszas
betegeskedés után folyó hó 9 én Tor
naiján elhalálozott. Az Ur szőlőjében
félszázadon át buzgón munkálkodó, közbecsülésben álló lelkész holttestét im
pozáns részvétmegnyilvánulás mellett
folyó hó 11-én temették.
Traitner József Dobsina legidősebb
kereskedője, az ottani társadalom köztiszteletben álló tagja, 82 éves korában
folyó hó 9-én meghalt. Temetése f. hó
10 én óriási részvét mellett ment végbe.
Egy életét munkában töltött, közbe
csült, megfáradt ember életerőinek elapadtával örök pihenőre téri : Németh
István volt uradalmi intéző 80 éves ko
rában folyó hó 15-én városunkban el
halt. A munkáséletü, gondos családapa
holttestét, nagy részvét mellett, folyó
hó 17-én helyezték örök nyugalomra.
Halálát gyermekei, köztük Németh Gi
zella, Sztolár Dezső, a Tátra bank hely
beli fiókja pénztárnokának neje, unokái
és rokonai gyászolják.

Kalapdobozok

A rimaszombati hatvanéves „ifjak"!
baráti körének idei találkozója szom
Vásár forgatagában
baton este jól sikerült társasvacsora
keretében ment végbe a Polgárikör bámészkodó embertömeg hullámzik föl s
kerihelyiségében. A bensőséges családi áld. Az országos vásárra beözönlött jó
összejövetelen, amelynek jóhangulata és falusiak ugyancsak kikiváncsiskodják ma
kedélyessége még a tavalyi első talál gukat. Egy-egy kirakatosabb sátor előtt
kozót is túlszárnyalta, nyolcvanan jelen hosszabb ideig el-elácsorognak. Csupa
tek meg a6X-et reprezentáló „ifjú gár szem mindegyikük. A figyelmet felkelteni,
da" és tisztelői sorából s a megjelentek magukra terelni igyekvő élelmes árusok
a pompás vacsora elköltése után órá tűikio hálják egymást. Némelyikük márkon át élvezték a baráti egyiittlét békés mdr csak suttog a rekedtségtől. Sokat
melegét, felidézve a múlt közös emlék kiabált. Jó vásárt csinált. Portékája van
tárának legkedvesebb s legjobban őr még bőven.
zött emlékeit.
Itt egy folttisztitó kókler ügyeskedik.
A „hatvanéves ifjak" idei találkozó Csodaszappanával egymásután tünteti el
jának jelentőségét nagy mértékben emel a zsiroskalapok vastag piszokját, a mándte, hogy azon az idősebb generáció lik, nyakravalók éktelen foltjait.
iránti tiszteletadás jeléül az ötven éven
Amott kaszafenöt igyekszik rásózni
aluli aranyifjuság is szép számmal kép gazduramra a vásári kereskedő. A másik
viseltette magát.
bereíva élesítő csodáját mutogatja.
A fehérasztanál végbement ünnepi
Emilt egy koronáért markába szed ci
találkozón a korelnöki tisztet ezúttal is pőzsinórt, fogpasztát, iskolaiirkái, tűt,
id. Rábely Miklós töltötte be, bámula tollszárat, bicskát, fésűt, inggombot, börtos szellemi és fizikai kondícióban elért zsirt, bajuszkötöt, nadrágtartót, „de ez még
91 éve jogán, mellette az elnöki asztal semmi“ — kiáltja és a hatalmas portéka
nál foglaltak helyet a hetven-nyolcvan tetejébe dobja fedőnek „a négus genfi
cv körüli alelnökök és elnökaspiránsok: sirámát tartalmazós szenzációs füzetei“ —
Kerekes Dezső, Lukács Géza, Váry Já mindezt „csekély egy koronáért, — höl
nos, Káposztás József, Perecz Samu, gyek, urak, asszonyok, lányok, legények,
id. dr. Rárósy Gyula, Falvay János, tessék tessék, aki vesz: annak lesz, aki
Lengyel Pál, dr. Krecs Gyula, dr. Zehery nem vesz: beteg lesz!'1 Kacagnak a köIstván, Rőczey Dániel, Zsuffa Kálmán, riilállók s egymást biztatják:
Czelder Sámuel, s az I alakban terített
— Vegyék mrí, eén is vettem.
asztal másik két szárnyán pedig szigorú
— Oszt megéri- e?
évszám szerinti „rangsorban" a többi
— Hallja, ez a tenger holmi, őszi még
fiatalok.
a négus füzetji is. Ihol, la!
A gyöngéd női kezek által virágdísz
— Mi az öregördög csudája az a né
be öltöztetett fehér asztaloknál félnyolc gus?
tájban foglaltak helyet a hatvanéves baj— Egy fekete ember.
társak és vendégeik, hogy a műsor első
— Cigány?
számát, Vozáry Samu háznagy borjú
— Ejnye má, mit is gondol. E nem
pörkölt remekét és a házfelügyelőné muzsikál.
remekbekészült túrós csuszáját az ün
— Hát tán szerecseny?
nepi hangulatnak megfelelő áhítattal át ■♦♦I
élv e z zé k . A nyolcvanfőnyi pörkölt és ♦
csusza-szakértő egyhangú határozattal ♦
engedélyezte a csillagos elismerést a ki i♦
tűnő szakácsnak és szekundánsának s
ugyanezen kitüntetést szavazta meg a
Polgári Kör borgazdájának, Halassy ♦
♦
Gyulának is, aki a hatvanévesek legjobb
Figyelmet érdemelnek férfi ing-k ülönlegességeim , pullovereim
borsszakértőinek kívánságára válogatott I és prima minőségű fürdő-trikóim.
borokkal támogatta a szakácsokat a si
Méret utáni úri öltönyeim jó hírneve mind jobban terjed.
kér elérésében.
:
Kérem kirakataim szives m egtekintését.
A pompás vacsora, kitűnő bor és Illés
Béla nagyszerű muzsikája mellett rtem i
volt nehéz a baráti összejövetel további
jóhangulatát biztosítani, aminek foko
R IM A S Z O M B A T .
zásához a derűs hangú, kedélyes pohárfelköszöntők ragyban hozzájárultak.
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KÖLCSÖNÖKET
előnyös feltételek m ellett nyújt a

TATRA BANKA
RÍM. SOBOTAI riÓKJA.
A Kereskedelmi Testület mozgalma
a Feled—Rimaszombat—Tiszolc va
sútvonalnak a fővonalba való kapcso
lása érdekében. A Kereskedelmi Tes
tület elnöksége a pozsonyi kereskedel
mi Grémium és az országos szövetség
támogatásával erőteljes mozgalmat in
dított, hogy a Feled—Rimaszombat—Ti
szolc vasútvonal a fővonalba kapcsol
tassák, illetve fővonallá alakitassék át.
— A Kereskedelmi Testület elnöksége
ezen nagy horderejű és városunk gazda
sági életére igen fontos ügyben adatok
kal alátámasztott és megindokolt kérel
met nyújtott be a központi vasúti ta
nácshoz. — Mint értesülünk a központi
országos vasúti tanács a Kereskedelmi
Testület javaslatát elfogadta és azt az
őszi ülésén fogja érdemlegesen tárgyal
ni. A Kereskedelmi Testület elnöksége
beadvánnyal fordul az érdekelt községek
és igy elsősorban Rimaszombat város
képviselőtestületéhez, melyben kérni fog
ja, hogy ezen igen fontos kérdésben
szintén foglaljanak állást és hasonló ké
relmet intézzenek az országos központi
vasúti tanácshoz, hogy igy lehetővé vál
jék, hogy ezen életrevaló eszme, — mely
hivatva ienne úgy városunk, mint az ér
dekelt vidék gazdasági életét előbbre
vinni, — mielőbb megvalósulhasson.
Köszönetnyilvánitás.
Ez utón mondunk hálás köszönetét mind
azon jó barátainknak, jó ösmerőseinknek, ro
konainknak s a helybeli pék-mester és pék
segéd uraknak, kik szeretett jó fiunk elhuny
ta alkalmából mély fájdalmunkat őszinte rész
vétükkel igyekezték enyhíteni és azoknak is,
kik a végtisztességén megjelentek.
Rimaszombat, 1936. julius 16.

Dien János és családja.
FOTO-ALBUMOK ízléses kivitelben kap
hatók a Literaturában, Jánosi ucca 6.

Müvészest Dobsinán. Takács Mici
mozdulatmüvésznő és Hercsuth Ica zon
goraművésznő, a járási anya és gyer
♦
mekvédő egylet védnöksége alatt Dobsi
nán
f. hó 16-án csütörtökön, este a Fe
I♦
jér
szálló
nagytermében szép és válto
♦
zatos programmal nagyszerűen sikerült
I müvészestét rendeztek.
♦
ítéletidő. A múlt vasárnap a kora
délutáni órákban valóságos Ítéletidő
jellegével biró vihar vonult át városun
I kon és vidékén. Az óriási szélvihar,
♦
égzengés között megeredt felhőszakadásszerü eső patakokat rögtönzött az
utcákon s a mezei terményekben, főleg
a még gyenge lábon álló kukuricában
nagyobb károkat tett a szélvihar döntő
ereje.

\

A Rim aszom bati Bank, előbb Rim aszom 
bati Takarékpénztár, várm egyénk legrégibb
p én zin tézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetések et
mindenkor azonnal teljesít.

Országos vásár. Rimaszombatban f.
hó 13-án országos kirakodó és állat
vásárt tartottak, mely vajmi gyenge for
galmú volt és ismét azt igazolta, hogy
a mai gazdasági viszonyok mellett a
vásárok kezdik elveszíteni igazi jelen
tőségüket s mindinkább nélkülözhetőkké válnak.
Vizbefult katona. Dollák György
rozsnyói származású, legutóbb a pardubitzi huszárezrednél katonai szolgálatot
teljesítő fiatalember a múlt vasárnap
fürdés közben számos fürdőzö szemeláttára vizbe fulladt. A megfulladt ka
tona egyike volt az ezred legjobb
úszóinak, az ár azonban elsodorta s
mire partra hozták, már halott volt.
Tárgyalás vasútvonalak építése
ügyében. A szenátus technikai — szál
lítási bizottsága legutóbb a Dobsina—
Vöröskö—Margitfalvai vasútvonalat tár
gyalta, összeköttetésben a Bohumin—
Kassai vonallal, továbbá a Rozsnyó—
Torna és Tiszolc-Murány közötti va
sútvonal tervezetet is. A bizottság ezen
ügyekben legközelebbi ülésén dönt vég
legesen.
Orozva megtámadt katona. A terezini 2. gyalogezred Murányban felmérési
munkálatokat végző technikai osztályá
nál szolgálatot teljesítő Szmrkovszky Já
nos katonát éjnek idején a murányi uton ismeretlen tettes hátulról oly erővel
vágta tejbe, hogy annak következtében
a katona súlyos agyrázkódást szenvedett.
Tűz ütött ki a múlt pénteken dél
után a rimaszombeti földmivesiskola
egyik takarmányraktárában. A már-már
nemcsak füstölgő, de lánggal égni kezdő
szénakészlet nem eshetett azonban a
pusztító elem martalékául, mert a sze
rencsére akkor arrafelé járt városi gaz
da értesítése folytán percek alatt a
helyszínen termett városi önkéntes tűz
oltóság a tüzet azonnal eloltotta. Kár
jelentéktelen.
Beszüntették az eljárást a gortvai
passzushamisitási bűnügyben. Ez év
március 15-i számunkban hírt adtunk
azon főtárgyalásról, amelyet a helybeli
kerületi bíróság Vágási-tanácsa tartott
Kusza István gortvakisfaludi gazdálkodó
passzushamisitási bűnügyében. — Ezen
híradásunk kiegészítéseként közöljük,
hogy a büntető eljárás ezen ügyben
végérvényesen be lett szüntetve a hely
beli államügyészség junius 17-én kelt
St. 461/34/2. számú jogerős végzésével.
A postahivatal átalakítási munká
latai. Mint már jeleztük, a helybeli
posta- és távirda hivatalnak a muzeum
egyesület tulajdonát képező épületben
levő hivatali helyiségeit mintegy ötven
ezer korona költséggel, a kor kívánal
mainak megfelélőleg a postakincstár
átalakíttatja. Az erre vonatkozó munká
latok a napokban megkezdődnek s
őszre befejezést nyernek.
A középiskolát végzettek egyéves
kereskedelmi szaktanfolyamán, Buda
pest, VIII., Vas-u. 9/11., amelyet Buda
pest Székesfőváros közönsége tart fenn,
a beiratások naponként d. e. 9—2-ig.
Célja, hogy férfiaknak és nőknek, akik
középiskolai vizsgálatot tettek, egy év
alatt alapos kereskedelmi szakképzést
nyújtson, amellyel kereskedelmi gyakor
lati kenyérkereseti pályára iéphetnek.—
Beiratási dij 25 P. — Évi tandíj a ta
nulmányi előmenetel és a vagyoni vi
szony szerint: 62'—, 124'—, 186'—, 248'—
P. — Felvilágosítást a tájékoztató nyújt,
amely Budapest, VIII. Vas-u. 11. alatti
kapusnál kapható ; postán való elkül
dése is kérhető.

M ár
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a kalászba szökkent gabona learatását sok helyen. A nyári nap ragyo
gó aranysugarakkal küldi le csók
jait a földre, melynek méhében
annyi rejtetterő lakozik. A szemlé
lődő embert a természet szépségei
és csodái gondolkodásra késztetik
és ilyenkor érzi igazán kapcsolatát a
titokzatos, nagy világgal. A lélek
megtelik titkos sejtelmekkel, rejtel

mes vágyakkal. A természet ezer
nyi csodájától áhítattá válik a fi
gyelem, az ember a leikével néz
és lát és ilyenkor érti meg, hogy
mi a fenséges, a szép, a csodálat
raméltó mindabban, ami őt körül
veszi.
Alkalmazkodnunk kell a termé
szethez, mert a törvényeivel való
szembehelyezkedés, azok meg nem
értése, a természetesség rovására
történő cselekedetek bűnnel fertő
zik meg a közvetlen érzéseket és
az azokból folyó történéseket. Ok
talan cselekedetek mindig niegboszszulják magukat, azért van az, hogy
a fejlődés vonalától való eltérés
okozza a kulturális betegségeket
és az emberi lélek természetelle
nes vajúdásait. Sokszor volt már
úgy, hogy az alakitó lélek beteg
volt, de az ember mindig rátalált
önmagára, utat nyitott a haladás
szellemének és újból alkalmazko
dott természetes érzéseihez.
A természet szépségeit meg
bámulják és keveseknek jut eszébe,
hogy a szépség csak lengő körvonal,
csak kerete a tartalomnak. Az em
beri lélek is akkor szép, ha tar
talmas gondolatokkal, életrevaló, az
emberi közösséget szolgáló eszmék
kel van telítve. És itt jut összhang
ba Természet és Ember.
Mert a természet embert akar
és nem az ösztönöknek, a vele
született rosszindulatoknak engedel
meskedő, ősvadságban visszasül
lyedő lényt, aki bár megcsodálja a
szemébe ötlő szépségeket, de azo
kat csak felszínesen szemléli és
nem iparkodik a szép keretben le
vő tartalmat felkutatni. Az ember
lelkében oly mélységek vannak,
amelyek kimeríthetetlen kincsesbá
nyái a ragyogó eszméknek, me
lyek az Élet jó és nemes tartalmát
adják.
Le nem tagadhatjuk az öntuda
tosan bennünk gyökerező eszmék
fensőbbségét és hiába akarjuk le
gyűrni a lelkűnkből feltörő ideális
érzéseket, külső és belső világun
kat az érzések és érzelmek irá
nyítják. Ösztönösen fölfelé törek
szünk, lüktet bennünk a jobb, szebb
élet vágya, még akkor is, amikor
a kérlelhetetlen sors korbácsa vé
gigsuhint rajtunk. Akármilyen vihai
száguld végig a természeten, mé
gis meghozza és elibünk rakja
ajándékait.
Szeretjük ezt a pompázó világot,
erőt merítünk belőle, de a jóságot,
békét és örömet, ezeket a lélek
mélyéből fakadó érzéseket ma
gunknak kell keresnünk és megta
lálnunk. Ezek nem ideig-őráig elkábitó illatok, nem rövid ideig me
legítő napsugarak, hanem a mi
belső világunk elfogyhatatlan és
eléggé meg nem becsülhető kin
csei. Ezek nélkül nincs igazi öröm,
szépség, emberi boldogság és nem
méltó az ember elnevezésére, aki
ezek nélkül élni tud.
A természet is attól szép, hogy
az Isten adományai kiütköznek be
lőle. Az ember attól lesz igazi em
ber, hogy lelke fenekén, érzelmei
ben kialakul a nemes és a jó meg
értése, megbecsülése. Az ezekkel
való kapcsolatot megtalálja min
denki önmagában és ha érzéseinek
él, megfogja tanulni, hogy a szép
ség csak akkor értékes, ha tartal
ma is van.
Ez az amiért érdemes élni, mert
ez az, ami által jók és talán tö
kéletesek is lehetünk.

Hasznos tudnivalóit az ál
lamvédelmi törvényből.
I. Fontos üzemek.
A közelmúlt hetekben letárgyalt ál
lamvédelmi törvény két részből áll. Az
első rész azokat az intézkedéseket tar
talmazza, melyek már békében megte
endők, a második rész pedig háború
esetére szóló különös intézkedéseket
sorol fel.
Egyelőre arra való tekintettel, hogy
az államvédelmi törvény máris életbe
lépett, annak első része tarthat igényt
közérdeklődésre. Ebben a részben kü
lönleges hatósági felügyelet alá helyez
tetnek mindazon termelési ágak, melyek
nél a katonai igazgatás érdekelve van.
Itt nemcsak a szorosan vett ipari válla
latok jönnek számításba, hanem a bá
nya, mezőgazdasági és erdőüzemek és
szállítási vállalatok is.
A védelem szempontjából fontosaknak
megjelölt vállalatok két csoportra oszla
nak : bejegyzett és be nem jegyzett vál
lalatokra. A különbség abban áll, hogy
a be nem jegyzett vállalatokat a po
litikai hatóságok, a bejegyzetteket pe
dig a katonaság ellenőrzi. Egyébként
ugyanazon kötelességekkel bírnak, de
e bejegyzett vállalatok szigorúbb ti
toktartásra vannak kötelezve és abban
az előnyben részesülnek, hogy alkal
mazottjaik a hadi szolgálat alól felmen
tetnek.
A be nem jegyzett vállalatok ismét
két csoportba tartoznak : általánosan és
egyedileg hadi fontosságúak. Azt, hogy
hadi szempontból melyik iparág, illetve
üzem általában fontos, a kormány álla
pítja meg, ellenben az egyedileg fontos
üzemeket a hadügyi minisztérium jelö
li ki.
Az állami felügyeletnek kettős célja
van : 1. Hadi szempontból fontos üze
mek létesítésénél bizonyos feltételek ki
kikötésének lehetősége, nevezetesen a
telep helyét illetőleg, melynek esetleg
sztratégiai okokból való kijelölése ekképen legalább a jövőre nézve tövényes
alapot nyer; 2. az üzemek felett gyako
rolt ellenőrzés folytán azoknak vezetésé
ből és szolgálatából az államilag meg
bízhatatlan egyének eltávolítása a cél.
Ezen intézkedés szükségessége abban
találja indokát, hogy a hadi szempont
ból fontos üzemekben az üzemi titkok
megóvása biztosittassék.
A megbízhatatlanság fogalmának meg
határozása körül a parlamenti tárgyalás
során széleskörű vita fejlődött ki és kü
lönösen a német nemzetiségűek fejezték
ki aggályaikat az iránt, hogy az állami
lag megbízhatatlannak való minősítés,
mely nem objektív ténykedés, hanem
érzelmi momentumok alapján történik,
sok visszaélésnek lehet kutforrása, ame
lyek a megbélyegzettre súlyos anyagi
következményeket vonhatnak maguk
után. Megnyugtatásul ismételten elhang
zott az illetékesek részéről azon kijelen
tés, hogy valamely elismert politikai
párthoz vagy nemzeti kisebbséghez való
tartozás magában véve nem lehet alap
ja a diszkvalifikációnak.
Külföldi állampolgárok a hadi szem
pontból fontos üzemekben csakis a ka
tonai hatóság beleegyezésével nyerhet
nek alkalmazást. Ilyen üzemek kötele
sek az összes üzemi berendezésről pon
tos adatokat a hatósággal közölni és a
bejegyzett üzemekben a katonai ható
ság jogosítva van a termelést, a techni
kai berendezést, az anyagkészletet, az
üzemképességet, a munkások megbízha
tóságát és a munkaviszonyokat felülvizs
gálni.
A politikai hatóság megtilthatja oly
helyiségekbe való bejárást, amelyekben

az államvédelem szempontjából fontos
berendezések léteznek.
Oly adatok közlése, melyeknek titok
ban tartása az állam érdekében áll, szi
gorú büntetés alá esik még az esetben
is, ha a közlés csak szóval — és nem
mint eddig sajtó utján — történik.
Fegyvereknek vagy fegyveralkatré
szeknek be- és kivitele csakis a katonai
igazgatás engedelmével történhetik.
Minden az államvédelemre fontos ta
lálmány, mely védjegyzés végett be lett
jelentve, titokban tartandó és a feltalá
lónak nem szabad azt sem pénzért, sem
ingyen külföldre jutatni.
Dr. G. J.

SPORT.
F O O T B A I L .
Füleki TC—RME TMSC vegyes 2:2
(2:1). — Biró : Lehocky.
FTC: Uram — Tóth, Bőhm — Kolovrat, Zubko, Szabó, (Juracsek) — Trizna, Pilát, Bobák, Egri, Gleisza.
Vegyes : Áron — Kiincsák, Lőkös —
Misove, Szlovencsák, Ríz — Földi, Mol
nár, Árvay, Tromka, Kresnye.
Igen értékes döntetlen eredményt éri
el a vegyes csapat a majdnem tejes FTC
diviziós csapata ellen. Az FTC az első
félidőben igen szép, nívós játékot muta
tott, amelyet azonban gólokban nem birt
kifejezni. A második félidőben a ven
dégcsapat teljesítménye lényegesen esett
s a vegyescsapatból a közvetlen véde
lem, továbbá Arvay, Misove, Molnár vál
tak ki. A gólokat Pilát, illetve Kresnye,
Tromka rúgták.
Slovan—Utekáői RSK 5:1. — A Slovan kitűnő teljesítménye a zsupabajnokság finalistája ellen Utekáőon.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

N Y IL T T É R .*)
Köszönetnyilvánítás.
A helybeli Iparoskör ezúton mond há
lás köszönetét mindazoknak, akik az el
ső erdei mulatság anyagi és erkölcsi
sikeréhez : mint pénztárnokok, szaká
csok, italmérők, játék, nyeremény, tánc
rendezők, felügyelők stb. közreműködtek,
valamint mindazoknak, akik ingyenes
szállítással, asztalok, székek, sátrak stb.
kölcsönzésével és felüifizetéssel támo
gattak bennünket.
______
Az iparoskör elnöksége.
*)E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele
lősséget
a Szerkesztőség és a kiadó.

P okorágyi-utca 22. sz. a. utcai

ház eladó.
A mai kor igényeinek megfelelő 1 nagy
szoba, konyha, kamra, mellékhelyiségek,
v í z és villany bevezetve. Ára 20.000 Ki.
Érdeklődni lehet Gyulai István ruhaüzletében Masaryk-tér.

Eladó házak.

Rimaszombatban a Ferenczy-, Losonczi-,
Szijjártó- és Gömöri utcákban fekvő kisebb-nagyobb házak magános telkeken
szabad kézből, jutányosán eladók.
Ügynökök dijaztatnak.— Bővebb felvilá
gosítást ad Dr. iMihalik Dezső ügyvéd.

A Rimaszombati Bank állagkimutatása 1936. junius hó 30-án.
VAGYON. Készpénz és azonnal esedékes követelések: Ke 930.69345— Váltók:
Kő 420264—. Értékpapírok: Kő 64358850. Részesedés: Kő 2.937'—.
Adósok : Kő 3.545 397'20. Egyéb aktívák : Kő 2.131 652'40. Vagyontételek összege : Kő 7.674.532 55.
T E H E R . Részvénytőke: Kő 1.200.000'—. Tartalékok: Kő 341.80370. Nyugdíjalap :
Kő 338 035 20. Betétek könyvecskékre: Kő 4.117.747 25. Hitelezők:
Kő 1.188.62815. — Egyéb passzívák: Kő 488.31825. — Tehertételek
öszszege : Kő 7.674.532'55.
Az Igazgató-tanács.

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

