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Beteg az emberiség.
A világháború és az azt követő 

forradalmi idők nemcsak a föld 
térképén hoztak nagy változásokat, 
hanem az emberek becsületes, sze
rető lelkét is megingatták. Volt va
lamikor a földön olyan virág, ami
ről azt beszéli a szájhagyomány, 
hogy az emberi szervek bajai el
len biztos orvosságul szolgált. Ez 
a virág kiveszett, nyomtalanul el
tűnt. És az emberiségnek is volt 
egy gyönyörű, csodaszép virága, 
mindenféle baj- és szenvedés or
vossága, mely egykor ott virult 
életerősen az emberek lelkében. 
Azt a nevet adták neki, hogy: hu
manitás, emberszeretet.

A nagy emberi megpróbáltatá
sok rövidesen végeztek vele. Az 
érdekharc letiporta és az önzés 
megölte. Az ember becsületes, sze
rető lelke azóta csak gyűlölni tud.

Amint elvesztette az emberiség 
a testi bajokat gyógyító csodavi
rágot, elvesztette azt a másik, még 
sokkal drágább kincset képező 
gyógyszert is, amivel a nyomorú
ságot elűzni, a forró könnyeket fel
szántani, a megtévedt lelkeket or
vosolni, az égő sebeket behegesz- 
teni és a fájó sziveket meggyógyí
tani lehet. Pedig erre az orvosság
ra az emberiség ma nagyon is rá
szorult, mert beteg, nagyon beteg 
az emberiség. Az emberek szinte 
a bűn szolgájául szegődtek, meg-; 
tévelyedtek. Egymás iránti agyar
kodás, irigység, lenézés, lekicsiny
lés és önzés lett úrrá a lelkeken.

Betegek az emberek, sápadt ar
cok, lázban égő szemek bizonysá
gai annak, hogy nagyon is rászo
rulnak a lelki gyógyításra. Sok élet 
ma már csak fájdalom, csak nagy,, 
sötét szomorúság.

Amilyen letarolt az őszi herva- 
dás után a kert, a mező, az erdő, 
olyan letarolt, kipusztult a mai em-: 
bér lelkének egész világa. Ha fel
gyűl a szeretetnek egy-egy kis hal-; 
vány, pislákoló mécsese, a meg
gyötört lélek dideregve húzódik 
melléje.

Meg kell gyógyítani az emberi
séget. Meg, még pedig sürgősen, 
mert különben a csalódások, irigy
ség, önzés és az Ínség s az emberi 
lelket leláncoló egyéb konokságok 
még a szeretetnek halvány emlé
két is kipusztitják az emberiség 
szivéből.

Minden jóérzésü, szeretetet őrző 
leieknek harcba kell szállania a 
gonoszsággal. A szegény elárvult 
emberiség nagyon egyedül jár az 
életvásárban, hol vigyáznia kell

még arra is, hogy a nagy tolon
gásban nyomorult, szegény életét el 
ne vigyék.

El kell tipornunk az önzés ál
nokságait, amelyek rátörnek az 
emberiség szivére, hogy kiszívják 
a vérét. Meg kell fojtanunk a sok 
vásári torkot, amelyek a bűn dia
dalát harsonázzák.

A régi orvosságot, amely az em
beri szivekben a békétlenséget 
meggyógyította és amely a bánat 
ellen balzsam volt, meg kell talál
nunk. A humanitás, az embersze
retet alvó szikráját lángra kell 
lobbantam', hogy a nagy tűz mel
lett az egymásra talált lelkek fel
melegedjenek, szeressék egymást 
és eljöhessen az igazi béke igazi 
országa.

Benes dr. köztársasági elnök 
a magyarokkal való viszonyról.

A legközelebb meg fog jelenni dr. Be
nes Ede köztársasági elnöknek „Nem
zetek forradalma" ciiníi háromkötetes 
műve magyar nyelvű kiadásban. A köz- 
társasági elnök könyve magyar kiadása 
elé előszót irt, melyben vázolja általá
nos történeti felfogását és kitér a ma
gyar-csehszlovák viszony kardinális kér
déseire is.

A köztársaság elnöke ismerteti a mai 
Európa kialakulását, a világháború foly
tán bekövetkezett egyes régi államala
kulatok szétesését és átcsoportosulását, 
majd a következőket mondja előszavá
ban a köztársaság elnöke : „A térképen 
uj Európa jelent meg, amely kulturáli
san és politikailag érett nemzetek egész
séges és természetes önzéséből támadt 
s az európai kontinens történetének uj 
fejezetét, a nemzeti egységek fejlődését 
és haladását tette lehetővé. A nemzeti 
egységek közötti békés együttélés és 
együttműködés alapjának kiépítését oko
san, a békülékenység jegyében kell vé
geznünk és kölcsönösen meg kell egy
mást értenünk s ezt mindazoknak, akik 
veszteséget szenvedtek, okosan lehetővé 
kell tennünk, józan kiutat kell keres
nünk főleg ott, ahol nemzeti kisebbsé
gek maradtak az uj államalakulatban. Az 
európai államok és nemzetek közötti 
jogviszony megteremtéséhez feltétlen 
szükséges a becsületes jószándék a köl
csönös közeledésre és együttműködésre, 
továbbá, hogy egymást rendszeresen és 
minél szélesebb alapon megismerjük és 
megértsük. Ezek az elvek megvalósítá
sukért kiáltanak különösen azokban az 
államokban és ama nemzetek kebelében, 
amelyeket a múlt ellentétes táborokba 
kényszeritett s amelyeket mai gondolko 
dásában is hol erősebb, hol enyhébb 
formában a múlt árnya kisért. Csehszlo
vákia és Magyarország is az ilyen álla
mok sorába tartoznak, éppen ezért rá
juk is vonatkozik a kikerülhetetlen szük
ségesség, hogy véglegesen megtalálják 
a múltból a jövőbe vezető utat, amely 
le tudta vonni a tanulságot a történel

mi fejlődés törvényeiből. Rájuk is vonat
kozik, hogy mindent el kell követniök 
egymás megértése érdekében."

— „Nagyon örülnék — Írja a köztár
sasági elnök előszavában — ha magyar
ra fordított könyvem hozzájárulna ehhez 
a kölcsönös megértéshez és megisme
réshez. Szeretném, ha meggyőzné a ma
gyar olvasóközönséget, hogy azt a nagy 
erőfeszítést, amelyet a háború nagy tör
ténelmi korszakában a csehszlovákok 
odahaza és külföldön kifejtettek, csakis 
saját nemzeti szabadságuk lángoló vá
gya, a nemzeti igazságosság megvalósí
tásának eszménye vezette és hogy min
den helyzetben távol állt tőlünk minden 
gyűlölet, más nemzetek imperialista és 
soviniszta legyőzésének bármilyen szán
déka. Nem volt és nincs bennünk elfo
gultság és gyűlölet a magyar nemzettel 
szemben, még ha azelőtt szembe is kel
lett helyezkednünk a magyar állammal 
és politikával. Jól ismertük és ismerjük 
a magyar nép kulturális, politikai és 
szociális kvalitásait és sohasem akartuk 
útját állni a magyar nemzet szabad fej
lődésének, mert meg vagyunk róla győ
ződve, hogy végül is nemcsak jóviszony
ba kerülünk a magyar nemzettel, hanem 
a közös munkának is el kell következ
nie. Szentül hiszem, hogy ifjú nemzedé
keink, amelyeket megkíméltek a múlt 
érzelmei és küzdelmei, biztosan eljut
nak ehhez a megegyezéshez. A mi kö 
telességünk, hogy ezt a megértést elő
készítsük s legalább is úgy dolgozzunk, 
hogy ne hátráltassuk vagy ne hiusitsuk 
meg a mielőbbi megértést."

P o l i t i k a i  d iv a t .
Már a politikában is divat ural

kodik? Már a politikai ténykedés 
is a szeszélyek hóbortjainak vagy 
a hóbortok szeszélyének szolgájává 
szegődik?

Máma bizony igen!
Nemcsak az úgynevezett müveit 

nemzetek, de a kevésbbé kulturál
tak is hódolnak a politikában a di
vatnak és nem azt öltik föl, mi 
nekik legjobban megfelel, mi leg
jobban illik, hanem amit tetszetős 
formában egyik-másik — néha be
teges — agy szült fantáziáló üres 
órájában.

Évezredek előtt megvolt s ideig- 
óráig élt, uralkodott a szocializmus 
stb. A régi Spártában Íratlan tör
vényekben olyan demokrata kom
munizmus virágzott, amilyenhez ma 
az oroszoké kismiskának nevezhe
tő. A görög s majd a római biro
dalom szociális demokráciája oda
fejlődött, hogy a munkanélküliek
nek más sem kellett, csak kenyér 
és cirkuszi játék, mert csak szóra
kozásokban volt kedvök leélni éle
tüket. Akkor ez volt a politikai di 
vat. Az állam feje konzul volt, aki 
mellé még két egyenrangú konzult 
választott a népuralom. E kettőre 
azért volt szükség, hogy egymást 
ellenőrizzék. (Ma a nagy kincset 
rejtegető páncélszekrény kulcsait

őrzi három ember, hogy egymás 
nélkül be ne nyúlhassanak. Ez is 
divat, avagy a nagy bizalom jele?)

Hosszú ideig volt politikai divat 
a törzsek uralma. Már a független, 
önálló zsidó birodalmat a törzsek 
vénei kormányozták, de ugyanígy 
volt más népeknél. Valamennyi 
kormányzási rendszer megegyezett 
abban, hogy a nép széles rétegei
nek jólétét, boldogulását célozta in
tézkedéseivel. Politikai divat volt 
csak minden.

A ma törekvései sem nevezhetők 
másnak. Politikai divat az is, hogy 
rengeteg párt a maga boldogitást 
célzó elveivel gondolja a sok baj
tól megváltani a világot. Nálunk 
az agrárpárt és szociáldemokrata 
párt az, mely ma kezében tartja a 
hatalmat és amelynek méretei — 
őszerintiik — mindenkinek tejjel- 
mézzel folyó kanaánt ígér földi éle
tében, de persze csak azoknak, 
akiknek odaszóló pártigazolványaik 
vannak. Politikai divat ez is, mert 
ha nem volna egészséges gondol- 
kozásu ellenzék, mely a kirívó hi
bákra és a sokszor lármázó téve
désekre nem mutatna rá, akkor 
vagy az önkény uralom következ
nék be, vagy mesterségesen csi
nálni kellene ellenzéket.

Politikai divat a lélekvásárlás is, 
és ez egy csöppet sem nevezhető 
egészséges divatnak, mert csak 
ideig-óráig kerül hálóba az áldozat 
s mikor tudatára ébred, hogy le
járta magát, tekintélyét teljesen el
veszhette még barátai előtt is. Sok 
ilyen példát mutat a ma. Az ilyen 
megvásárolt lelkek egyideig kap
kodnak ide-oda, megkísérlik más
más pártokban az elhelyezkedést, 
de a bizalom mindenütt hiányzik 
irányában. Hasztalan van zsebében 
2-3 pártból a tagsági igazolvány, 
a magánéletében is megvetés ju
talma és méltán. Aki saját emberi 
méltóságát annyira lealacsonyítja, 
hogy önmagával sincs tisztában, 
csak lenézést érdemelt. Gyenge 
mentegetőzés erre a politikai divat.

Különösen gyakori jelenség ez 
ma. Az Oroszországból emigráltak 
jó csehszlovákoknak vallják magu
kat itt, Franciaországban franciák
nak, Németországban németeknek 
és Magyarországon magyaroknak. 
A kommunizmus bukása után ide
szökött s ma itt élő emigránsok szin
tén jó honpolgároknak tartják ma
gukat, de azok is jó oroszoknak, 
vagy románoknak, akik története
sen ott telepedtek le. Nevezhető ez 
másnak, mint önző érdekkel telitett 
politikai divatnak?

Nem lehetetlen, sőt gyakori eset, 
hogy egy-két évtized elteltével az
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utódok már asszimilálódnak, és 
hosszabb idők elteltével már ma
guk sem tudják származásukat, 
annyira egybeforrtak a környezet
tel, hogy azzal szinte eggyé lettek.

Szivet cseréljen az, ki hazát cse
rél, mondja a költő. Már pedig 
szivcserélés az orvosi tudomány 
mai állása szerint még a lehetet
lenségek közé tartozik s éppen 
azért fogadja mindenki a politikai 
elvcserélőket bizalmatlansággal.

Faját, hitét mindenkinek szeret
nie kell s dicső dolog véráldozatot 
is hozni értök. Minden nemzet tör
ténelme sok-sok aranybetüs nevet 
sorol föl, kik például szolgálnak a 
gyermek- s népnevelésben.

A fajszeretet az, amely nélkül 
nincs nemzet és csak a divat állan
dó, mert a legnemesebb érzés az 
indító oka: az Istentől kapott egy 
szikra, a szeretet.

Adótörvény novellája.
A hivatalos lapban 226. szám alatt 

jelent meg az a kormányrendelet, amely 
életbelépteti az egyenesadókról szóló 
törvény novelláját és azt végrehajtási 
utasításokkal látja el. 227. szám alatt a 
hivatalos lap ugyancsak most közölte 
le az adónovella teljes szövegét.

Az adótörvény novellájának uj ren
delkezései általában 1937. január 1-én 
lépnek életbe, vannak azonban kivéte
lek is, ahol a törvénynek visszaható 
hatálya van. Ez a visszaható hatály 
elsősorban abban nyilvánul meg, hogy 
az uj rendelkezések értelmében az 1936. 
naptári évben ténylegesen elért jöve
delmek és hozamok után fogják kivetni 
nemcsak az 1936. évi adót, hanem kü
lön adókivetési eljárás nélkül az 1937. 
évi adót is.

Már ez év augusztus elsején lépett 
életbe az adónove’.la második szakasza, 
amely az okiratok illetékének négy szá
zalékról három százalékra való csökken
téséről intézkedik, amennyiben ezek az 
okiratok azzal függnek össze, hogy kü
lönböző intézetek a visszakövetelési jog 
fenntartása mellett pénzt vesznek át 
hasznos befektetés céljaira.

Ugyancsak augusztus elsejével lépett 
életbe a járadékadó felemelésére vonat
kozó 91-ik szakasz, valamint a 92-ik 
szakasz, mely a külföldiek javára 12

százalékos járadék levonási adót léptet 
életbe az adóköteles illetmények kifize
tésénél. Végül az adótörvény novellájá
nak 95-ik szakasza a 10 százalékos 
tantiemadó levonásáról ugyancsak aug. 
1-én lépett életbe.

A törvény 219-ik szakaszának első 
bekezdése az adóbüntetőeljárás bizo
nyos esetekben való beszüntetéséről 
1938. január 1-én lép életbe.

Az uj adótörvény a következő, eddig 
ismeretlen intézkedéseket tartalmazza : 
A házbéradó vallomásai az év végéig, 
a többi adóvallomásokat pedig február 
14-ig kell benyújtani. A különös kere
seti adónál nem változik az eddigi hely
zet, csak az eddigi ötnapos póthatár
időt törülték. Az adótörvény novellája 
értelmében az adókivetési alap felbe
csülés utján történő megállapítása nem 
engedhető meg, ha előzetesen megfelelő 
bizonyítékok nem állanak rendelkezésre 
a kereskedelmi és a gazdasági könyvek 
átvizsgálása uttán.

A m M M  m i ni term ete .
Az igazságügyminisztérium kidolgozta 

a végrehajtási rend uj tervezetét. A jö
vőben a községi hozzájárulásokra, ille
tékekre és természetbeni teljesítmények
re vonatkozó fizetési meghagyásokat és 
kimutatásokat is bevonnák a végrehaj
tási eljárás keretébe, ugyanígy a szociá
lis biztosítási intézetek, a betegbiztosí
tási és nyugdíjintézetek fizetési megha
gyásait.

A javaslat értelmében a végrehajtási 
eljárásban használt cégjegyzék-kivona
tok nem lehetnek régebbiek, mint 14 
naposak. Fontos a javaslatnak az a ren
delkezése, amely a végrehajtások meg
tartását bizonyos tárgyakra nézve kizár
ja és ezeket a tárgyakat külön jegyzék 
sorolja fel.

Az igazságügyminisztérium javaslata 
középuton halad, amennyiben egyrész
ről iparkodik megakadályozni, hogy a 
hitelezők jogának érvényesítése tönkre
tegye az adós és annak családjának 
egziztenciáját, másrészről azonban igyek
szik kiküszöbölni az adós kijátszási 
szándékát is.

Az istentiszteleteknél használt tárgya
kon kivül a végrehajtási eljárásból ki
kapcsolják a ruhát, ágyneműt, fehérne
műt és konyhaberendezést, amennyiben 
ezek az adós, a családtagok vagy egyéb 
hozzátartozók fenntartásához elkerülhe
tetlenül szükségesek, továbbá azokat a 
tárgyakat, amelyek a ház normális be
rendezéséhez tartoznak, ha nyilvánvaló, 
hogy azok eladásából nem lehetne olyan

árat elérni, amely arányban állna a vá
sárlási árral, továbbá a végrehajtási el
járásból kikapcsolják az élelmiszereket, 
a tűzifát és más fűtőanyagot, amelyre 
az adósnak avagy háztartása tagjainak a 
legközelebbi négy héten belül van szük
ségük, illetőleg, ha ilyen készletek a 
háztartásban nem volnának, azt a pénz
összeget, amely e fűtőanyag beszerzésé
re szükséges.

Kikapcsolják az árverési eljárásból az 
adós egy tehenét, avagy két kecskéjét, 
avagy három juhát, avagy négy sertését 
a hozzátartozó takarmánnyal és alom
készlettel a legközelebbi termésévig, azt 
a pénzösszeget, amely a legközelebbi 
negyedévi házbér megfizetésére szüksé
ges, azokat a nem pénzbeli segélyeket, 
amelyeket az adós nyilvános vagy ma
gántámogatásból kapott, a tisztviselők
nél, lelkészeknél, tanítóknál, ügyvédek
nél, közjegyzőknél, orvosoknál, állator
vosoknál, szülésznőknél, művésznőknél 
stb. azokat a tárgyakat, amelyekre hiva
tásuk gyakorlásnál, avagy az arra való 
előkészületnél van szükségük, továbbá 
egy rendes öltönyt, a fegyveres haderő 
és a közbirtokossági szervezetek tagjai
nál a szolgálathoz tartozó tárgyakat, az 
iparosoknál, munkásoknál és más sze
mélyeknél a kereseti tevékenység sze
mélyes folytatásához szükséges tárgya
kat, valamint feldolgozáshoz szükséges 
nyersanyagot háromezer korona értékig.

A javaslat azt mondja, hogy nem en
gedhető meg a végrehajtás olyan ese
tekben, ha azt olyan szigorúsággal kel
lene végrehajtani, amely egyáltalában, 
illetőleg az adott körülmény között a jó 
erkölcsökbe ütközne. Az ezirányu dön
tés meghozatalánál figyelemmel kell len
ni az adós viszonyaira, a hitelező jogvé
delmének szükségességére és a közér
dekre.

Őszinte szú azokhoz, 
akiket i l l e t . . .

Akik szeretnek, azok boldogok, bol
dogítani tudnak és azoknak igazuk van. 
Akik gyűlölnek és haragszanak, azok 
boldogtalanok, mást is boldogtalanná 
tesznek s azoknak rendesen nincs iga
zuk. Mindenki nézzen körül a maga 
portáján és pályáján ; rögtön talál pél
dát arra az igazságra, hogy a szeretet 
a napsugár, amely éltet, munkára ser
kent és gazdaggá tesz, a gyűlölet és 
harag utálatossá teszi az embert, az 
életet és pusztít...

Évszázadok óta éjjel-nappal dolgoz
nak a fejmunkások, hogy örömet és

szórakozást nyújtsanak azoknak, akiket 
szeretnek és akiknek a szeretete rájuk 
nézve az éltető napsugár. A sajtóról 
beszélek, Ma sokat beszélnek rólunk. S 
az a sajátságos tünet, hogy akiknek 
Írunk, ami kedves olvasóink, kevés ki
vétellel, meg vannak velünk elégedve. 
De akikről Írunk, azok nagyrésze elé
gedetlen. Az emberek nehezen tűrik a 
legszelidebb kritikai megjegyzést is, 
mert nemzeti vonásaink közé tartozik 
az is, hogy sokan szenvednek nagyzási 
hóbortban. Hát az igaz, sokszor bele
keveredik a nyomdafestékbe egy kis 
sár is. És a sajtó egyrésze a nagy igaz
ság-keresésben néha nagy igazságtalan
ságot követ el. De ha statisztikát csi
nálnánk arról, hogy az újságírók hány 
érdemes embert támadnak és hány ér- 
demetlent magasztalnak, akkor kisülne, 
hogy sok tehetségtelen politikust, köz
szereplőt, színészt, műkedvelőt és sport
vezért érdemetlenül dicsérünk. És a 
legnagyobb baj az, hogy ezek elhiszik 
a sok meg nem érdemelt dicséretet.

Az újságírók vállán, mint egy létrán 
emelkedtek magasra érdemtelenek s 
ezek némelyike beletörülte cipője sarát 
a létrába. Ez az oka, hogy a fiatalabb 
ujságirónemzedék már kevésbbé vállal
kozik a létra szerepére. Csak abban 
egyesül korkülönbség nélkül Írók, szer
kesztők és újságírók egész gárdája, hogy 
egész szellemességgel és a szive mele
gével hordja össze mindazt, amivel az 
olvasók szeretetét megnyerheti.

Az olvasók szeretete ! Nem üres frá
zis ez! Ez az egyetlen tűz, amely a ko
porsóig melegít s amely néha még sí
runkra is vet egy-egy fénysugarat. — 
Ahány eszmét, reformtervet, törvényt, 
intézményt, jótékonysági és kulturális 
akciót kezdeményez az idealista újság
író, annyi támadásban és gáncsban ré
szesül egyes korlátolt elméjű emberek 
részéről, de ha jóindulatú az olvasó, 
— akinek a gondolatát kitaláltuk és 
érzését kifejeztük, — megértő szeretete 
átsugárzik hozzánk a szeretetlen, sötét, 
magányos éjszakába...

Akik nem szeretik a sajtót, azok vagy 
igazságtalan mellőzésben, vagy pedig 
kritikában részesültek egy-egy újság ré
széről. Akik félnek a kritikától, azok 
közé nagyon sokan tartoznak mostaná
ban. Az igazi kritikától pedig nem kell 
félni, mert az nem jelenti a folytonos 
gáncsoskodást. Az az érdemek elisme
rése. Az igazi kritikus pártfogója min
den tehetséges embernek. Az igazságos 
kritika nem üt agyon senkit. És tehet
séges embert nem is lehet agyonütni. 
Minden tehetséges ember túléli az igaz
ságtalan kritikát. Semmi értelme sincs,

félszemmel letaksáltam, ez a gyerek fél
kézzel a földhöz tudta volna kenni az 
apját.

Kint az erdőben aztán igen sok ki
ránduló családot láttam és megfigyel
tem, hogy legtöbbjénél a családapa kép
viselte a teherhordó állatot, a meklen- 
burgerek közismerten széles szügye és 
izmos lába nélkül.

Ilyenkor aztán a papa az, akin az 
egész társaság mulat; ő akar minden 
vendéglőbe bemenni, ő nézi legsová- 
rabban a tisztások üde gyepét, ő az, 
aki mindig leghátul cammog, ő az, aki 
délután hatkor már haza szeretne men
ni s végigvágódni a hűs szoba csalo
gató pamlagán.

Ezek után, Nagyságos Asszonyom, ne 
csodálkozzon azon, ha néhány hét múl
va kedves férje holmi igazgatósági ülé
sekre vagy üzleti megbeszélésekre való 
hivatkozással menti ki magát a vasár
napi pihenés mindennél súlyosabb kö
telezettsége alól.

De ha azt találná hinni, hogy férje- 
ura a cipelendő kilók számától és a fá
rasztó gyaloglástól riadt meg, nagyon 
téved. Mert a férfi, ha az erősebb nem 
dicsérő jelző iránti fogékonysága a há
zaséletben el is tompult volna, maradék 
büszkeségével bátran fog tekinteni a 
súlyos feladatok megoldása elé. Minél 
gyengébb valaki, annál inkább erősebb
nek szeretne látszani.

De minden valamire való férfi irtózik 
az olyan munkától, amit évezredes szo
kások a nők reszortjába utaltak.

Részemről szívesen végighuzok egy 
stráfszekeret a főutcákon fényes nappal, 
ami pedig polgári rendhez való tarto
zásom miatt nem menne minden feltű
nés nélkül, de nem vagyok hajlandó 
egy szatyort lógatni az utcán. Egy ki
ránduláson viszem a hátizsákot, de nem

Az én ta v a szo m .. .
Az én tavaszomban 
Nem dalolt a madár,
Nem volt virágdíszben 
Pompázó a határ...
Az én tavaszomban 
Fegyverek ropogtak,
Utca kövezetén 
Facipők kopogtak.
Az én tavaszomban 
Nem volt búzakenyér, 
Anyám órákhosszat 
Állt sorban : a tejért.
Bokrétás csákóval 
Ment a menetszázad 
Alig láttunk viszont 
Közülök nehányat...!
Vöröskereszt volt a 
Legszebb játékszerem, 
Balkaromon hordtam 
Büszkén ... Ó Istenem !
Én szanitész voltam, 
Barátom sebesült,
Ha a játékharcban 
összeroskadt, kidült.
Bekötöttem sebét 
S akárcsak az apja:
Neki is felkötve 
Nyakában a karja...
Igaz, hogy apjának 
Fából volt a karja,
Az igazit valahol 
Doberdóná! hagyta...!
Ó milyen büszke volt,
Ő is úgy hordhatta: 
Felkötve a karját,
Akárcsak az apja...

Hess tőlem, ti gonosz, 
Kegyetlen emlékek !
Boldog ifjúságom 
Jaj, megmérgeztétek !
Napsütés, kacagás, 
Gondtalanság helyett,
Láttam félelmetes,
Gyilkos fegyvereket...!
Láttam vért, könnyeket, 
Boldogtalanságot...
Csak egyet nem láttam : 
Boldog ifjúságot... !

Csizy Kálmán.

I s iá r i,
Ami alatt nem azt a vasárnap délutáni 

kirándulást értem, amikor a város vé
gétől 15 percnyire levő keresztnél kite
regetik az obiigát rántott csirkét vagy 
a körözött liptóit, hanem a valódi érte
lemben vett amerikai weekendet, ami 
ugyan nem kezdődik szombaton este, 
hanem a mi viszonyainkra áthangsze
relve, csak vasárnap hajnalban és este 

j tiz óra után ér véget.
Ugyebár, Nagyságos Asszonyom, Ön 

| is hódol ennek a kétségenkivül egész
séges divatnak, hogy megfürdesse a 
gyermekek egész héten át porosodó tü
dejét az ezerillatu természet hűs fürdő
jében ? Mert ha igen, akkor volna egy
két megjegyzésem Önhöz. Engedje meg, 
hogy egy-két esettel kezdjem, amely
nek a múltkor magam is csendes szem
lélője voltam.

Egy ismerős família meghívott egy 
ilyen hétvégi kirándulásra. Indulás : haj
nal öt órakor, érkezés : amikor ked
vünk tartja. A familia állott: egy fele
ségből, két gyerekből, az asszony édes

anyjából és — no igen — a férjből. A 
férj foglalkozására hivatalnok, súlya 60 
kiion alul, kora negyvenen felül. Vézna, 
evikkeres, hajlotthátu kis igáslova az 
életnek. A feleség egy fejjel magasabb 
nála, délceg, középsúlyú hölgy, a nehéz
séget az anyós képviselte, terebélyes 
termetével egy csodatápszer plakátjára 
kívánkozva modellül.

Már a hajnal rózsás fénye csillogtatta 
a háztetők peremét, amikor megérkez
tem az állomásra és keresni kezdtem a 
sok kiránduló között az ismerőseimet. 
Végre megpillantottam egy duzzadt háti
zsákot, két esernyőt, három-négy felöl
tőt, egy tábori széket, két thermoszt és 
mindezen dolgok tövében a kedves csa
ládot.

A férjet egyelőre még nem láttam, ö t 
egyáltalán nem vettem észre, csupán a 
felsorolt hegynagyságu kirándulási kel
lékek ide-oda ringásából következtet
tem, hogy azoknak valami élőlényben 
kell végződniük. Hirtelen végignéztem a 
társaság tagjain és egyszerű levonás 
utján megállapítottam, hogy mindezen 
holmik a férj hátán foglalnak helyet.

Odaléptem a cók-mók-toronyhoz és 
üdvözöltem a toronyőrt. Rémülten pis
logott a evikkere mögül és orrhegyén 
a hajnali levegő ellenére is vastag ve- 
ritékcsöppek gyöngyöztek. Szent Isten 1 
Mi lesz ebből a szegény emberből délig?

A feleség egész természetesnek vette, 
hogy az egész weekend-kelléktárat az 
ura cipelje és a gyerekek — 10—12 
éves életerős kamaszok — semmi haj
landóságot nem árultak el, hogy apjuk
nak segítsenek. Sőt, amikor a szegény 
apa a vasútra való felkapaszkodásakor 
az egyik fiú kezébe akarta nyomni a 
kabátokat, a feleség szemrehányóan rá
szólt, hogy „ugyan Jenő, csak nem ter
heled meg a gyereket", Közben, ahogy
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hogy egyesek panaszkodjanak. Mert 
legtöbben többet szerepelnek az újsá
gokban, mint megérdemelnék. A nem
zetnek, a kultúrának és az egész embe
riségnek sokkal többet használnak más 
férfiak és nők, anélkül, hogy velük fog
lalkoznának a lapok. Egy álszinésznő 
kutyáiról és egy álpolitikus üzleteiről 
többet ir a sajtó, mint az emberiség
b o l d o g í t ó i r ó l .

Ha egyes lapokat néha kritizálni le
het, legfeljebb azt lehet szemükre hány
ni, hogy a rablógyilkosokkal, sikkasz- 
tókkal és tolvajokkal még többet fog
lalkoznak, mint az érdemtelenekkel. De 
há;, Istenem, nekünk a közönség pa
rancsol és megköveteli, hogy a mai 
kornak hű tükrét adjuk. És a mai kor 

sajnos — a bűnök tükre. És amikor 
a bűnök elkövetőjéről sokat ir a sajtó, 
akkor ez a meghurcolás sokkal súlyo
sabb, mint a bírói Ítélet és nagyobb 
elrettentő hatással van. Tessék a nyom
dafestéket gyógyszernek tekinteni, amely
nél a kellő adagolás a fő. Olyan ez, 
mint a méreg, a maga helyén gyógyító 
hatással van.

Kritikának maga a sajtó is ki van 
téve. A legszigorúbb kritikus az olvasó, 
akit a régi frázis „nyájas olvasódnak 
mond. De van ideges és mérges olvasó 
is, akit nem tudunk kielégiieni, mert 
egy kurta cikkben képtelenség megírni 
mindent egy témáról, képtelenség min
den igazságot megírni, mert a feléért is 
becsuknának. Azután nemcsak a rokon- 
szenv, de az ellenszenv is önkéntelenül 
és gyakran megmagyarázhatatlanul tá
mad az olvasóban is és ezt a véletlen 
antipátiát sokévi munkával lehet eltün
tetni. Nemcsak az egyes újságírók, de 
gyakran az egész újság sem fejezheti 
ki a maga teljes véleményét emberek
ről, eszményekről és eseményekről. A 
közönség enciklopédikus műveltséget 
követel az újságírótól és mindentudást 
az újságtól. — Az emberi lehetőségig 
igyekszünk is ennek megfelelni. De 
hiányzik a legnagyobb hatalmunk : az, 
hogy segítsünk a szegényeken s munkát 
adjunk a munkanélkülieknek. De a sze
gények és üldözöttek helyett odaállunk 
a nagyurak elé levett kalappal. Pallós 
jogunk nincs. Ezt csak velünk szemben 
akarják gyakorolni azok, akiknek van 
okuk félni a sajtó kritikájától...

Ünnepi szolgálat a postán. 1936.
augusztus 15-én a posta, távirda és te
lefon szolgálat mint ünnepnap.— Pénz- 
felvételi osztálynál a szolgálat 8—11-ig, 
levél és csomag feladásnál pedig 8 — 12-ig, 
távirda és telefonnál 8—19 óráig tart.

viszem a kis bébi gumminadrágját és 
az anyósom structollas kalapját; haj
landó vagyok egy bőröndben félmázsa 
ielmiszert vinni, de nem vagyok haj

landó egy kis füles kosárban három 
szál turóscsuszát a karomra venni. Te- 
iát nem a munkától vagy a hegymá- 
zástól irtózom, hanem egyszerűen attól 

a feladattól, ami tipikusan női és ami 
bizonyos papucs jelleget kölcsönöz.

Nagyságos Asszonyom, ha azt akarja, 
'rogy a hétvégi tüdőszellőztető ceremó
niákon kedves férje ne a kávéház ter- 
raszán kaláberezzen, tegye lehetővé né
ni, hogy testileg-lelkileg felfrissüljön 
ezeken a kirándulásokon. Ne tegye őt 
rabbá pusztán azon a cimen, hogy 0  
férfi és igy minden munkát elvégezhet. 
Ha már Ön a nők egyenjogúságára és 
íelszabadultságára való hivatkozással 

okorugró szoknyában, vagy férfinad
rágban gyújt rá az egyiptomira a strand 
árnyas fái alatt, ne csak a férfi jogát, 
de kötelességeit is vállalja magára, leg
alább azon a téren, ami úgyis női kö
telesség. Egy újság körkérdése nyomán 
a díjnyertes nő igy határozta meg a fér
fivel való bánásmódot:

„Ne végeztess a férfivel női munkát, 
még akkor sem, ha arra ő maga vállal
kozott."

Remélem, a legközelebbi kirándulás 
alkalmával visszaállítja a férji méltósá
got és akkor nem lesz szerencsénk 
forró nyári délutánon látni őt a kávé
ház terraszán kaláberezni, hanem min
den bizonnyal örömmet fog üdülni ked
ves, vidám családja körében, künn a 
Rima partján, vagy pedig valamelyik 
környékbeli hegyen.

Tehát a viszontlátásra, vasárnap.

H ÍR E K
Valaki bucsuzatlanul elment,

Valaki finom halk léptekkel nesztelenül ki- 
lebbent az Élet házának küszöbén. A sors
verésektől amúgy is riadós életünk szomorú
ságába friss zokogások hangja vegyül, a fáj
dalmak csuklása tör fel a meglátogatottak  
kebléből s a mélyen szivreereszkedő gyász 
feketeségébe, a bánat vigasztalhatlanságába  
temetkeznek a inegszomorodott Lelkek. Az 
Élet boldogság-tüzében összeforrott sziveket 
elválasztotta egym ástól a mindennél erősebb 
Halál vas marka s a Sors titkos könyvében 
megirt, örömtől, bánattól tarkáló rejtett so 
rok után pontot tett az életeket learató kö
nyörtelen Kaszás. Egy szomorú vasárnapon 
Valaki e lm e n t...

„Az Úr azokat látogatja meg, akiket sze
ret." A Vigaszok könyvének könnyetszárltó 
szavai hoznak-e megnyugvást a Sors ellen 
lázadozók szivébe, nyujtanak-e vigaszt a 
megszomorodottaknak s gyógyírt a lelkek 
élesen sajgó, friss sebére ? Ott, ahol az 
Élet kérdése már megoldatott, hiába minden 
lázadozás és nincs helye sem dalnak, sem 
könnynek: minden életreszülöttnek ez a sorsa.

Valaki elment. Fgy jóságosszivü, szelid lel- 
kü, szerető asszony utólsót sóhajtott és vir- 
radatlan álomba szenderült. A boldogság, a 
m egelégedettség m eleg, puha fészke a hű
séges párját vesztett szomorú ember sóha- 
jos, üres tanyája lett, hol a legszeretöbb  
anyától m egfosztott fiú m esszeidegenből ha
zatérőben hiába keresi majd az Édest. Csend
felhőbe burkolódzott a kedves családi fészek. 
És a csend az emlékeket élesztgeti s a sz i
vet sajogtatja, de emlékezetben örök az élet.

Valaki finom, halk léptekkel, bucsuzatlanul 
elment.

Nyári uta
záshoz :

Bőröndök,
Kalapdobozok

KERCSIK-nél.
Orvosi hir. Dr. Reinitz Vilmos fog

orvos szabadságáról hazaérkezett s ren
delését megkezdte.

Hirtelen halál. A véges életre terem
tett ember megdöbben egy-egy ember
társa váratlan hirtelenséggel bekövetke
zett elmúlásakor. Ilyen megdöbbenést 
keltett városunkban a múlt vasárnap 
reggel Volkó Viktor nyug. járási főszám
tanácsos neje szül. Rábely Irma sziv- 
szélhüdés következtében beállott halála. 
a megboldogult elhunytéval egy finom- 
lelkületü, jóságosszivü, női erényekben 
gazdag, közbecsülésben s általános sze- 
retetben álló, halkszavu, kedves nő tá
vozott el az élők világából. Gyöngéden 
szerető, édes övéiért élt és dolgozott 
hűséges hitves, végtelenül gondos, áldo- 
zatosszivü édes anya hagyta itt szeretett 
férjét, rajongásig kedvelt egyetlen gyer
mekét, akik az elvesztéssel őket ért 
nagy csapás, pótolhatatlan veszteség 
súlya alatt, a ragaszkodó, figyelmes és 
szerető, jó leányának eltávozása fölött 
kesergő agg apával, a patriciusi Rábely- 
család példás életét élő, szerető vérük 
bucsuzatlan elköltözése miatt bánkódó 
testvérekkel és rokonokkal egyetemben 
mélységesen lesújtva viselik az őket ért 
gyászt és nagy lelki fájdalmat. Osztatlan, 
általános részvét nyilvánult meg a gyász- 
baborult család iránt város- és vidék- 
szerte s ez a részvét impozáns módon 
nyilatkozott meg a megboldogult szer
dán délután végbement temetésén. — 
Mélységes részvéttel osztozik szerkesz
tőségünk is a megszomorodottak gyá
szában, hisz az eltávozott életetadó 
édes anyja volt Szombathy Viktornak, 
a szivünkhöz közel álló, a toll mun
kásává redakciónkból útnak indult, ne
ves magyar Írónak, a SzMKE főtit
kárának, értékes, kedves munkatársunk

nak és laptulajdonos-kiadónk, Rdbely 
Károly pedig szeretett jó testvérét 
vesztette benne el. A gyászoló család a 
következő jelentést adta k i : Alólirot- 
tak mérhetetlen fájdalomtól megtört 
szívvel jelentjük, hogy a forrón szeretett, 
áldott lelkű jó feleség, imádott jó édes
anya, felejthetetlen kedves gyermek, 
szerető jó anyós, testvér, nászasszony, 
sógornő, nagynéni és rokon Volkó Vik- 
torné szül. Rábely Irma életének 56 ik, 
boldog házasságának 36 ik évében fo
lyó hó 2-án reggel 9 órakor rövid szen
vedés után elhunyt. — Drága halottunk 
földi maradványait augusztus hó 5-én 
délután 5 órakor fogjuk a róm. kath. 
anyaszentegyház szertartása szerint a 
helybeli temetőbe örök nyugalomra he
lyezni. — Az engesztelő szentmise-ál
dozat folyó hó 6-án reggel negyed 8 
órakor fog a helybeli plébánia-templom
ban az Úrnak bemutattatni.- — Legyen 
emléke örökre áldott! — Rimaszombat, 
1936. augusztus 2. — Volkó Viktor férje. 
Szombathy-Volkó Viktor fia. Szombathy- 
Volkó Viktorné szül. Urbányi Klári me
nye. Id. Rábely Miklós édesapja. Benkó 
Jánosné szül. Rábely Ilona, Rábely Ká
roly, Ifj. Rábely Miklós, Rábely Etelka 
testvérei. Benkó János, Ifj. Rábely Mik- 
lósné, Özv. Rábely Béláné, Márkus Au- 
rélné sz. Volkó Aranka, Márkus Aurél, 
Rimeg Gézáné szül. Volkó Vili, Rimeg 
Géza sógorok és sógornők. Urbányi 
Béla nász, Urbányi Béláné szül. Scheu 
Erna nászasszonya.

Nyugalombavonulás. Márkus Aurél, 
m. kir. posta- és távirda főellenőr, ki 
egész az államfordulatig a rimaszombati 
posta és távirda hivatalnál, majd a mis
kolci főpostán működött, negyvenévi 
szolgálat után, saját elhatározásából, a 
jól megérdemelt nyugalomba vonult, 
mely alkalomból a m. kir. kereskede
lemügyi miniszter elismerését fejete ki 
a négy évtizedes kifogástalan és lelki- 
ismeretes, buzgó szolgálatért a nyuga
lomba vonuló régi tisztviselőnek. A mis
kolci tisztviselő-társadalom a közbecsü
lésben álló, mindenkoron a legmesszebb- 
menően kollegiális, szeretett és kedves 
„Aurél bácsi" nyugalomba vonulása al
kalmából tiszteletére julius 27-én az 
avasi „Park vendéglődben búcsú lako
mát rendezett, amikor is az egybegyüle
kezett kartársak és családtagok százfő
nyi serege igaz lélekmelegséggel köszön
tötte a pihenést kiérdemelt ünnepeltet, 
számos pohárköszöntő hangzott el s az 
országos postásegyesület táviratilag üd
vözölte a nyugalombavonuló kartársat. 
A hangulatos, tánccal fűszerezett bucsu- 
estély bizony reggelig tartott.

Halálozások. A gyász madara szál
lott a kövecsesi református paróchiára 
s elfeketitette a boldogság színes képét. 
A paróchia angyala, a tiszteletes hűsé
ges hitvese, a kedves és jószivü papné: 
Seres Zoltánná szül. Szondy Piroska 
40-ik életévében itthagyta szeretteit. Az 
elhunyt holttestét Kövecsesen nagy rész
vét mellett búcsúztatták örök pihenőre 
térésével s azután Nemesmartonfalára 
szállították és itt a Seres-család sírbolt
jában helyezték el.

Jurkovich Emil, a régi besztercebányai 
tankerület főigazgatója, a városunkban 
és vármegyénkben is többször járt ki
váló pedagógus szerdán Budapesten el
halálozott. A megboldogult halála, ahol 
csak ismerték, őszinte részvétet keltett.

A Kárpátegyesület díszközgyűlése. 
Folyó hó 2-án impozáns keretek között, 
számos közéleti előkelőség részvételével 
zajlott le a Kárpátegyesület 64. évi ren
des díszközgyűlése, a bérces Kárpátok 
között méltóságteljesen elterülő Magas 
Tátra gyógypalotái és épitéseti műre
mekeinek egyik fényes helyiségében. A 
közgyűlés jelentőségét emelte az egyik 
programpont, mely Uj Tátrafüred fenn

Jó öltöny, szép fehérnemű 
a  jó  t a n u l ó n a k
ó r iá s i  v á la s z té k b a n

F Ü Z Y  R .  cégnél Rím. Sobota.

állásának 60 éves évfordulóját ünnepelte, 
melyről az elnöklő Dr. Szontagh Miklós 
főorvos meghatott szavakkal emlékezett 
meg. Heffty A. Gyula az idegenforgalom 
lelkes propagátora, a Karpathenverein 
fáradhatatlan ügybuzgó főtitkára, vetí
tett képek bemutatásával, érdekfeszitő 
előadásban méltatta az alkotó idősebb 
Dr. Szontagh Miklós érdemdús ember- 
feletti munkateljesítményét és ismertette 
az ünnepelt fürdőtelep hat évtizedének 
kiváló eredményekkel dicsekvő fejlődés- 
történeti krónikáját. — A banketten Dr. 
Forberger indítványt terjesztett elő, hogy 
a Kárpátegyesület a változatosság ked
véért a jövő évi közgyűlését a világhírű 
dobsinai jégbarlang csodás fekvésű te
lepén tartsa meg, mely eszmét a jelen
voltak lelkesen helyeselték. A közgyű
lésen a rimavölgyi osztályt Gregorovitz 
Henrik, a dobsinai alosztályt Ing. Ruf- 
finyi Aladár, polgármester elnök és 
Lévai Jenő propaganda, ügyvivő képvi
selték.

Kinő APOLLO m ozgó
Szombaton és vasárnap, augusztus 8-9-én 
Bolváry Géza világismert mester-rendező

jének nagyszerű alkotása :
Szerelemmel vádollak.

Bulla Elma, Gusztáv Fröhlich, Halmay Ti
bor, H. v. Stolz.

Szerdán, aug. 12-én elsőrendű csehül be
szélő vígjáték az ismert komikusokkal, 

Voskovec és Verich-chel:
Hej rup!

Csütörtökön, aug. 13-án angol exotikus 
nagy kiállítású kolosz. A sárga Yen tábor 

nők és a fehér asszony :
Yen tábornok szenvedélye.
Nils Aster, Barbara Stanwick. — Rendező: 

Frank Capra.

Nagyszabású kerti mulatság a Pol
gárikörben. A helybeli Polgárikör ritka 
kellemességü szép kertjében nagyszabá
sú nyári mulatságot rendez Nagyboldog
asszony napján, f. hó 15-én (szombaton) 
este 8 órai kezdettel. A nemmindenna
pi kerti mulatság bővelkedni fog szen
zációkban, mert a velencei csodás éj
szakát elővarázsló agilis rendezőség 
gondoskodik róla, hogy ez a mulatság 
necsakhogy színes, szórakoztató, de min
dentekintetben hangulatos is legyen. Ér
tesülésünk szerint Mihola Gyuszi dr. a 
kiváló nótaköltő és muzsikus itteni be
mutatkozása is ekkor fog megtörténni, 
amin kivül számos ének, zene, párosje
lenet és egyéb számot betöltő szereplő 
teszi majd kellemessé ezt a nagyszabá
sú kerti mulatságot, amelyről a női- és 
férfi kugliverseny, pörkölt és zsivány- 
pecsenyesütés sem fog hiányozni. A be
lépődíjat a mai zsebekhez mérten mér
sékelt összegben állapították meg s igy 
minden lehetőség adva van a sikerhez. 
Az érdeklődés városszerte nagy és bi
zonyos, hogy aki egy kedélyes, búfelej
tő, szép nyári éjszakát akar eltölteni, az 
mind ott lesz ezen a kerti mulatságon.

A rimaszécsi országos vásár aug. 
10-én (hétfőn) lesz megtartva, melyre 
mindenféle hasznos állat felhajtható. — 
Sertések is.

Autószerencsétlenség. A krasznahor- 
kaváraljai „Baryt" társaság teherautója 
fékhiba következtében Rozsnyó mellett 
az árokba fordult. Egy munkás megsé
rült, mig az autót vezető Szoják nevű 
soffőrnek semmi baja sem történt.
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Hatósági közlemény. Figyelmeztetnek 
a gabonatermelők és azon személyek, 
akik gabonatermelőtől a gabonát ha
szonbér, kiköímány, munkabér, a mun
kabér része, vagy pedig más termé
szetbeni szolgáltatás cimén szerzik, 
hogy a gazdasági kimutatást (gabo
nakönyvecskét) a Városháza 15. szá
mú szobájában haladéktalanul váltsák 
ki, mert augusztus 15-e után a köny
vecskét csakis 2 Kő dij lefizetése elle
nében fogják megkapni. Mindenki hozza 
magával a tavalyi kimutatást (gabona
könyvecskét).

Az üzletek vasárnapi munkaszünete.
Mint Prágából jelentik, a kereskedői 
szervezetek és testületek nagy akciót 
készítenek elő, amelynek az volna a 
célja, hogy az egész államban egysége
sen szabályozzák az üzletek vasárnapi 
szünetét. A szabályozás kiterjedne az 
élelmiszerek (tej, gyümölcs) vasárnapi 
eladásának tilalmára is és ez a tilalom 
egyaránt érvénnyel bírna a városokra 
és a vidékre is.

Minden gondos háziasszony gyümöcssze- 
zón idején PAPÍRSZALVÉTÁT használjon; 
kapható a Literaturában, Jánosi ucca 6.

Hónapos vásár Rimaszombatban.
Augusztus hó 12 én (szerdán) hónapos 
vásár lesz Rimaszombatban, melyre min
denféle hasznos állat — eladás céljából 
— felhajtható.

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

Filmszínház. Folyó hó 8. és 9-én a 
„Szerelemmel vádollak" cimü mester
film kerül előadásra, melyet Bolváry 
Géza rendezett és melyben Bulla Elena, 
Gustav Fröhlich, Halmay Tibor, H. Stolz 
stb. játszák a főszerepeket. Rónai Péter 
különös trükköt választ szép nőkkel 
való megismerkedés céljából. így tör
tént Marionnal, a bájos párisi ügyvéd
nővel is, minek azonban komolyabb 
folytatása volt s eszményi szerelmi re
génnyé változott.

Folyó hó 12-én „Hej rup!“ c. cseh- 
nyelvíi fiirnvígjáték kerül színre. Fősze
replők: Voskovec és Verich közkedvelt 
prágai komikusok. — Worst milliomos 
konzervgyáros ellenfele machinációi foly
tán máról-holnapra tönkre ment és tit
kárával igyekszik létfentartását biztosí
tani, de mindenben pechük van. Végül 
fo:dul a kocka s a másik gyárost el
éri a nemezis és a két jóbarát helyzete 
is megváltozik.

Folyó hó 13-án „Yen tábornok szén 
vedélye" című amerikai film kerül le- 
pergésre. Yen tábornok, kit Nils Asther 
személyesít, az amerikai misszionárius
nő iránti szenvedélye miatt elhanyagolja 
kötelességét s választania kell hivatása 
s a nő között. Ügyesen megrendezett 
háború, szerelmi csata, keleti egzotikum 
ad lenyűgöző érdekességet a filmnek.

Megmenekült a csúcsom! antimon- 
bányáfcan történt szerencsétlenség 
egyik áldozata. Jelentettük előző szá
munkban, hogy a csucsomi antimonbá- 
nyában a bányaomiás következtében 
lezuhant kőzet Kvasznicska István és 
Faltusz Ferencz bányászokat maga alá 
temette. A mentési munkálatok azonnal 
megindultak és este 9 órakor sikerült 
az egyik betemetett bányászt, Kvasz
nicska Istvánt kimenteni, aki, annak da
cára, hogy körülbelül öl és fél óráig 
volt a kőzet alatt, csak könnyebb sérü
léseket szenvedett. Csodálatos megme
nekülése annak tudható be, hogy a 
kőzettel együtt lezuhanó gerendák mint
egy boltozatot képeztek felette, amelyek 
megvédtek. A másik munkást, Faltusz 
Ferencet csak szerdán reggel ásták ki, 
de már halott volt. — A vizsgálat ered
ményéről hivatalos jelentést még nem 
adtak ki.

Petróleummal öntötték le a friss 
péksüteményt. Közöltük lapunkba, hogy
a rozsnyói sütőmunkások bérkérdések 
miatt sztrájkba léptek. — A sztrájk egy
re tovább tart. Az ügyben már kétizben 
tartottak tárgyalásokat, amelyek azonban 
nem vezettek eredményre. Pólyák rozs
nyói pékmester a sztrájk ellenére süte
ményt készített, amin a sztrájkolók any- 
nyira felháborodtak, hogy valamelyik 
sztrájkoló a frissen sütött süteményt 
petróleummal leöntötte. A rendőrség 
megindította a vizsgálatot.

Leesett a szekérről. Tóth János 10 
éves rozsnyói fiú a kassai ut rozsnyói 
kezdeténél a robogó lovasszekérről le
esett. — Súlyos zűzódásokat szenvedett.

Sakkszimultán.
Steiner Lajos magyar sakkmester, — 

aki egyébként gépészmérnök, — a ma
gyar sakkélet reprezentánsa, több nem
zetközi verseny győztese és a sakk-olim- 
piászoknak magyar részről állandó éljá
tékosa, múlt héten, pénteken este tar
totta szimultán versenyét a Tátra kávé
ház éttermi részén, nagy érdeklődés mel
lett.

Rekordszámú, — 29 helybeli játékos 
foglalta el előre kijelölt helyét s miután 
ing. Fenyő szlovákul, Ph. Mr. Bálint ma
gyar nyelven üdvözölték a neves mes
tert, felkérték a szimultán megkezdésére. 
Brilliáns kombinációk, szebbnél-szebb 
akciók, frappáns matthálószövés s a vég
játékok zseniális vezetése, ez Steiner 
mester, ki végül is 26 táblán győzött, 
mig 3 táblán — Kocsis, Ph. Mr. Bálint 
és Szlovencsák — remist értek el ellene!

Az első tábián játszó „kis" Kocsis — ki 
különben a helybeli sakkversenyeken az 
első helyre kvalifikálta magát s kétizben 
is győztesként került ki a mesterrel szem
ben, tisztán nyerésre állt, de problema
tikus végjátékában nem találta meg a 
biztos nyeréshez vezető utat s igy dön
tetlennel kellett beérnie. Ph. Mr. Bálint 
korrekt játékvezetéssel előnyös állást 
épitett ki magának, végül is remist aján
lott fel a mesternek, amit az elfogadott. 
Szlovencsák hasonlóképen oly ügyesen 
és addig védekezett, mig biztos remis 
helyzetbe került.

Nagyon érdekes volt Józsa Gyula, nem
különben izgalmas Weisz Frigyes játsz
mája. Ezek a „nagyágyúk" nyerést 
akartak természetesen kiprovokálni, ám 
mégis felülkerekedett a mester éleslá
tása és az a tökéletes sakkelméleti és 
gyakoilati fölény, mely a nemzetközi 
versenyekben megedződött játékost jel
lemzi, vagy mondjuk csak ki bátran, 
mely a mestert annyira a tanítvány fölé 
helyezi.

Steiner mester egy kis Ízelítőt adott 
a magasabb sakktudományból, mi kel
lőkép élveztük s ezekután csak még 
fokozottabb tudnivágyással gondolkoz
hatunk el a 64 kockás masina milliárd
nyi problémáján !

A strandolás tízparancsolata.
1. A lesült bőr még nem jelent sem 

szépséget, sem egészséget.
2. Ne téveszd össze a strandot sem 

a fürdőszobáddal, sem az otthonod meg
hittségével és ne feledd el, hogy a stran
don nemcsak az arcod, hanem az egész 
tested, beszéded, viselkedésed, minden 
egyes gesztusod közszemlére van kitéve.

3. A strandon nagyon diszkréten meg
korrigálhatod a hajad és a bőröd sza
gát kedvenc illatszereddel, különösen 
ha hajlamos vagy az izzadásra.

4. Amig napozol, legyen a bőröd 
mentes mindennemű fémes tartalmú 
púdertől, higanyos kenőcstől és mérges 
összetételű teint- és ajakfestő szerektől.

5. Igen rossz szokás túlságos gyak
ran a strandon az arcot kölni vizekkel 
lemosogatni, mert ezáltal a bőr nagyon 
kiszárad.

6. A strandolás tartamára tessék a 
bőrt napolajjal bekenni, mert ez nem
csak védi, hanem táplálja is azt.

7. A zsíros bőrt és zsíros hajat nem 
kell semmivel sem védeni a nap ellen, 
mert ennek nagyon jót tesznek a hő- 
sugarak.

8. Strandolás előtt óvakodjunk holmi 
kémiai szerekkel eltávolítani a fölösle
gesen növő hajszálakat, mert ezáltal még 
erősebb és sűrűbb növést idézünk elő.

9. A strandon érezd magad újra gyer
meknek és ússzál, ugrálj, futkározzál, 
játszál ! Ha nem igy akarsz cselekedni, 
akkor keresd fel a strand helyett in
kább a magános természetet, mert sem 
neked, sem a többinek igy nagy örö
mük nem lesz benned.

10. No, igen és a strandruhád? Ne 
feledd el soha, hogy a strandra nem 
azért megy az ember, hogy felöltözzék, 
hanem hogy levetkőzzék, mert máskép 
mi haszna lenne a testnek, az egész
ségnek, a nap, a viz és a levegő jóté
teményeiből, ha ezeknek a behatolását 
megakadályozod. — Ezért tehát, aki a

strandon divatrevüt akar rendezni, azt 
mint közveszélyes nap, levegő és viz 
ellenséget, könyörtelenül el kell onnan 
távolítani.

Életbelépett a gabonamono
pólium uj rendelete.

Hosszú tárgyalások után megje
lent a gabonamonopólium uj ren
delete.

Az uj rendeletben több olyan 
ujitás van, amely a gabona árait 
rendezi, a Oabonatársaság jogait 
érinti, a vetési területek korlátozá
sára vonatkoznak.

A búza beváltási árát prágai pa
ritásban 164'— Ké-ben (79 kg-os, 
üveges), eladási árát 176*— Ké-ben.

A rozs beváltási árát 128'—, 
(70 kg-os), eladási árát 136'— ko
ronában állapítja meg. — Pótdijak 
összege —'50 fillértől 2 koronáig 
emelkednek havonta.

Az árpa beváltási ára (68 kg-os 
málta-árpa) 125'— Ké, a nem málta 
árpa (60 kg.) 109 Kö. Az előbbi 
eladási ára a jövő év junius 30-ig 
9, az utóbbi 8 koronával emelke
dik. Pótdij 1 *50 korona.

A zab beváltási ára (50 kg-os) 
112'— Ké. Eladási ára 8 koroná
val nagyobb. Pótdij 1'— és 1'50 
korona.

A belföldi morzsolt kukorica be
váltási ára: a nagyszemü gömbö
lyű 110'-—, a sárga kisszemü 112'—, 
a cinquantino és pignoletto 115'—, 
a sárga és fehér lófogú és fehér 
gömbölyű 106.— Kő. Az eladási 
ára 8 koronával több. Pótdij 1—3 
korona között.

A Gabonatársaság hatásköre ki
terjed a szárított takarmányrépára 
és a takarmánymelaszra. A kor
mány csak kereskedelempolitikai 
okokból adhat utasítást a Gabona
társaságnak esetleg veszteséggel 
járó üzletek lebonyolítására. A vesz
teséget az állam fedezi. A Gabona
társaság illetékkel terhelheti meg a 
bevásárlási árakat, amit a bevál
tási árból levonhat. A Gabonamo
nopólium uj rendelete 1940. junius 
hó 30-áig marad érvényben.

A rendelet a vetési területeket 
is szabályozza. A folyó gazdasági 
évben az egyes községekben csak 
akkora területet szabad búzával, 
rozzsal, árpával és zabbal bevet
ni, amekkorát egy meghatározott 
táblázatban százalékszerüen állapí
tottak meg. Kivételt csak a föld
művelésügyi miniszter engedélyez
het. A Gabonatársaságnak joga van 
a rendelkezéseket be nem tartó 
gazdák búzája beváltási árából 20 
százalékot levonni. Ugyancsak jo
got ad az uj rendelet a Gabona
társaságnak a vetési területeket
1937. május 1-én ellenőrizni. De a 
járási hivatalok is ellenőrizhetik a 
rendelkezések betartását.

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

Julius 26-iki eredmények :
Slovan—SK Brezno 1 0 :1 .— A Sió

vá n kitűnő teljesitménye Breznón. 
RAC-RME vegyes—SK Tísovec 3:2.

— Tíszolcon lejátszva.
Augusztus 2-án :
Slovan -  Ragyolci TC 1:1. — Ragyol- 

con lejátszva.
RME—TMSC 1:1. — Lejátszva Ta

másfalán.
A helybeli Slovan vasárnap a Mati- 

ca serlegmérkőzések során a losonci

Slávia csapatával játszik. Még élénk 
emlékezetben él a Slávia tavaszi szép 
játéka, amelyet bizonyára ez alkalom
mal is megismétel. A mérkőzés d. u. 3 
órakor kezdődik, előtte 3 órakor Hiva 
talnokok — Főiskolások előmérközés.

Felelős szerk esztő : Rábely Károly.

Uj fényképészeti műterem.
Tisztelettel értesítem a n. é. Közön

séget, hogy Rimaszombatban Megye
ház-utca 4. szám alatt

új, m od ern ü l b eren d ezett

fényképészeti műtermeméi
megnyitottam. — Minden e szakmába 
tartozó munkát a legrövidebb időn belül 
elkészítek. — Meghívásra vidékre is 
kiutazom.

A n. é. Közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok teljes tisztelettel

Foto atelier
__________ W E I Z E R .

IKomlósy vendéglője

Takarításért v a iy  lyiimölcsöskert
kezeléséért egy kisszerű lakást keres 
egy szőtőkezelő Rimaszombatban.

Cim: e lap kiadóhivatalában.

Foto-gépek előnyös 
részletre  is, fooíbalNabdák és 
luiiszta-f&lszereléseka legjutá- 
nyosabban beszerezhetők
BO KOR- drogériában.

B Ú T O R .
Raktáramban a legmodernabb

cső-bútor ár tít
is bevezettem s azokat a legalacsonyabb 
gyári áron árusítom. Amidőn ezt a n. é. 
közönséggel tudatom, egyúttal közlöm 
azt is, hogy fabútoraimat is reklám-ár
ban árúsitom. — Igen szép cső-bútor: 
hálószoba berendezés már 2300 koron- 
nától, komplett kombinált szoba 3000 
koronától, gyermekágyak 190 koronától, 
gyönyörű rekamék, székek, fotelok, kü
lön ágyak a legolcsóbb árban kaphatók. 
Tekintse meg mindenki vételkötelezett
ség nélkül. — Tisztelettel:

Özv. BENKÓ JÁNOSNÉ
bútorraktár és asztalos műhely

Stefanik- és Kmetty-utca sarkán.

Keresek 3— 5 szobás
confortos, szépfekvésü lakást okt. 1-re.

Cim: e lap kiadóhivatalában.
— a— — — — —

Értesítés.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy 

édesatyám
czipészműhelyét átvettem.

Készítek üzleti árban mérték után női és 
férfi cipőket és szakszerű javításokat: 

Női talpalás . 
női sarkalás .
Férfi talpalás .
Férfi sarkalás .

Munkanélkülieknek 
Kérem a n. é. közönség szives párt

fogását.
S1PULA GYULA,

______  cipészmester. Tompa-ut. 32.

Egyem eletes ház
Rim.Sobotán a Jánosi-utcában elő
nyös áron eladó. — Közelebbi felvilá
gosítással : Rol’nicka vzájomná poklad- 

nlca, Rim. Sobota szolgál.

Ke 7 —
Kő 2'—
Kő 1 0 -  
Kő 4 —

Kő. 1 olcsóbban.

Rimaszombat, 1936, Nyomatott B áb el?  Káról? könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9, szám.)


