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A kisebbségek pozsonyi kongresszusa.
(m l) A kisebbségi kérdések meg

oldása képezte főleg a népszövet
ségi ligák uniója pozsonyi kon
gresszusának feladatát s ezen kér
dések iránt nyilvánult meg legin
k á b b  érdeklődése a kongresszus
nak ,  amelyen a világ minden tájá 
ról összegyülekezett kétszázhusz 
delegátus vett részt.

A kongresszuson résztvevőknek 
sajnálattal kellett megállapitaniok, 
hogy a kisebbségek helyzete ma 
sehol sem az és olyan, aminek és 
amilyennek a békeszerződések sze
rint tényleg lennie kellene. Sok, na
gyon sok követelni való van e té
ren mindenütt, mert bár a kisebb
ségek védelmét a népszövetségre 
bízták, ez mindeddig nem tudta 
feladatát akként teljesiteni, amint 
tőle ez teljes joggal elvárható lett 
volna.

Főleg és különösen az egyenjo
gúság kérdése az, amely a legtöbb 
panaszra ad okot s amelyből a 
legkevesebb jut ki mindenütt a 
kisebbségeknek.

Az a megnemértés, amely az 
egyenjogúság kérdésében ma még 
többé-kevésbbé mindenütt sok baj 
okozója, szülő oka főleg a kisebb
ségek körében tapasztalható és itt- 
ott erősebben megnyilvánuló elége
detlenségnek is, ami a világbéke 
létrehozása és a népek együttmun- 
kálkodásának megteremtése érde
kében lévőnek egyáltalán nem mond
ható, sőt ezekre nézve fölötte káros.

Ez indította a csehszlovák köz
társaság magyar népszövetségi li
gáját nagy figyelmet keltett, isme
retes deklarációjának megtételére, 
amelyben a békés együttműködés 
érdekében azuton is felszólitották 
a világ nyilvánosságát, hogy távo
lítsák el a meg nem oldott nem
zetközi kérdések arzenáljából a ki
sebbségi kérdések gyúlékony anya
gát mielőbb, mert minden elveszett 
perc megnehezíti negyvenmillió eu
rópai életét.

Ugyancsak érthetően nagy figyel
met keltett a kongresszuson az a 
javaslat, amelyben „abból az elv
ből kiindulva, hogy a kisebbségi 
kérdés nemzetközi fontosságú, de 
megoldva még nincsen, a cseh
szlovákiai magyar népszövetségi 
liga indítványozza:

1. A gazdasági és kulturális 
fejlődés szempontjából hathatósab
ban kell biztosítani a kisebbség 
jogait. Biztosítani kell a kisebbsé
gi törvények betartását, nemzet
közi eszközök segítségével.

2. El kell ismerni a kisebbsé
gek kollektív jellegét és mint ilye
neknek megadni a jogot, hogy 
a nemzetközi bírósághoz fordul
hassanak.

3. A kulturális együttműködést 
a különböző államokban szétszórt 
nemzettestekre is ki kell terjeszteni 
és biztosítani kell.

4. A kisebbségi szerződésekben 
alkalmazott fogalmát a kisebbsé
geknek, amely faji, vallási és nyel
vi kisebbséget különböztet meg, 
a „nemzeti kisebbség" egységes 
fogalmával kell helyettesíteni.

A németekhez hasonlóan külön 
állandó bizottságot kérünk, amely
nek a kisebbségek részéről is 
szakférfiakból álló tagjai legyenek. 
Ez a bizottság idővel lépjen az 
eddigi hármas bizottság helyébe 
és tagjai olyan államok képvise
lői legyenek, akiknek vagy önma
guknak vannak kisebbségeik, vagy 
saját nemzettestvéreik idegen ál
lam területén élnek.

5. Meg kell gyorsítani a kisebb
ségi panaszok elintézését úgy, 
hogy határidőt szabnak az elin
tézésre."

Foglalkozott a kongresszus a hon
talanok ügyével is, sőt az osztrák 
kiküldöttek a kisebbségi ügyek 
számára külön bizottság kiküldését 
kérték a népszövetségtől, amely 
erre rendelt szervként intenziven 
foglalkozna a kisebbségek minden 
ügyével és hatékonyan munkálkodva 
orvosolná és kiküszöbölni igyekezne 
az összes kisebbségi sérelmeket.

A népszövetségi ligák uniójának 
pozsonyi kongresszusa jó munkát 
végzett és — hisszük — eredmé
nyest is.

Jómunkát, mert a megértésben 
bizva, a népek boldogulása és 
együtt munkálkodása, a nemzetek 
életében minden vonalon áldást- 
hozó igazi béke megteremtése le
begett szeme előtt a javaslatok el
fogadásában, a határozatok meg
hozatalában.

Eredményest, mert a világ min
den tájáról egybesereglett kétszáz- 
húsz kiküldött szivretett kézzel vég
zett komoly munkája, a hivatása 
tudatában mindvégig emelkedett 
szellemben folyt kongresszus két
ségtelenül nagyjelentőségű határo
zatai a népszövetségnél meghallga
tásra kell hogy találjanak.

Ezek nem megbízást nem nyert 
s igy képviseletre jogosulatlan, 
fogadatlan prókátorok kortescé
lokból hordók tetejéről elsüvöl

tött, maszlagos szólamai, valóra 
soha nem váltott, nagyhanguan 
vívmányként emlegetett Ígéretei, 
csalafintás mesterkedései, a mik
nek már senki sem hisz s ami
ket már csak megmosolyogni tu
dunk.

A világ kisebbségeinek ügye ez 
s ennek elintézése elől nem zár
kózhat el a népszövetség, amely
nek feladatává tétetett a népszö
vetségi alapokmányban a kisebb
ségek védelme.

Ezt a kötelesség-teljesitést vár
ják a népszövetségtől a világ ki
sebbségei, jogban és igazságban 
bizó nagy hittel.

Élénk érdeklődés melleit tartotta meg 
a gömöri református tanítóegyesület 
rendes közgyűlését Rimaszombatban, az 
ipartársulati székház helyiségében folyó 
hó 5-én, délelőtt 9 órai kezdettel, Bálint 
József bejei ref. igazgató-tanító, egye
sületi elnök vezetése alatt.

A közgyűlés a reformátusok himnu
szaként elfogadott „Mindig velem Uram" 
kezdetű egyházi ének eléneklésével vet
te kezdetét, melynek elhangzása után 
Bálint József egyesületi elnök tartotta 
meg magasszárnyalásu elnöki megnyitó 
beszédét. Mindenekelőtt hálás köszöne
tét mond az egyesület volt elnökének, 
Kovács Gyula nyug. ig. tanítónak, aki 
hat éven át képzett, ügybuzgó tisztika
rával együtt a sokszor viharba került 
gömöri ref. tanítóegyesületet bölcsen és 
eredményesen kormányozta. Köszönetét 
mond azon megtisztelő bizalomért, hogy 
az egyesület vezetését az ő és tiszt
viselőtársai kezébe tették le s Ígéretet 
tesz, hogy arra minden ténykedésükkel 
méltán rá is fognak szolgálni. Szól a 
tanítóság együttműködéséről, melynek 
ereje önbizalmat és munkakedvet önt a 
csüggedő lelkekbe. Feltétlenül szüksé
gesnek tartja az állandó összeköttetés 
fentartását a többi ref. tanítóegyesület
tel, mert a sérelmekre csak közös erő
vel tudhatnak orvoslást szerezni. Emelt 
hangon jelenti k i : „Alakítsuk meg a 
szlovenszkói és kárpátaljai református ta
nítók egyesületét!“ Majd foglalkozik el
nöki megnyitójában a „Református ösz- 
szefogás“ mozgalommal. A „Református 
összefogás" forrásánál vagyunk most 
Rimaszombatban — mondotta az elnök, 
— ahoz a szép palotához, melynek 
homlokzatára a tervezők ezt a felhívást 
akarják vésetni, hogy „Református ösz- 
szefogás", már szorgosan gyűjtögetik az 
anyagot országszerte, talán már a fun
damentumot is ássák. Én e helyről a 
tervezők és épitők figyelmét bátor va
gyok felhívni arra, hogy ama palota 
egyik legerősebb szegletköve, talpköve a 
pap tanító jóviszony, mely nélkül az épü
let viharálló nem lesz ! E nélkülözhetet
len szegletkő kibányászásához, kifaragá
sához és az alapba való helyezéséhez 
készséggel nyújt segitökezet a gömöri 
ref. tanítóság a megértés, megbecsülés 
és törvény a át a jogainak biztosítása mel
leit. Végül kitartó és el nem lankadó

munkára hivja fel a megjelent kartársait 
s a közgyűlést megnyitja.

Az elnöki megnyitó beszédet többször 
szakította meg a felzugó helyeslés, él
jenzés és taps, befejezése után pedig a 
megjelent tagok meleg szeretettel ünne
pelték uj elnöküket.

Majd az elnök üdvözölte a körükben 
megjelent öreg veterán, nyugdíjban levő 
tanitó kartársakat, akik szívesen, őszinte 
meleg szeretettel jelentek meg az egye
sületnek mai közgyűlésén.

Ezután rátért Bálint elnök elnöki je
lentésének felolvasására. Rövid beveze
tés után ösmerteti az egyesület évi 
munkásságát. Bejelenti, hogy tisztelgő 
látogatást tett Ablonczy Pál esperesnél 
és Dr. Zehery István egyházmegyei fő
gondnoknál, hogy legégetőbb sebük, az 
igazgatói-pótlék ügyének rendezésére 
támogatásukat kikérje. — A legnagyobb 
részvéttel emlékezik meg ama pótolha
tatlan veszteségről, amely az egyházat 
érte, nagytudásu tanitómegértő lelkészé
nek, Szőke István rozsnyói lelkésznek 
elhalálozásával. Legyen emléke örökké 
áldott! A közgyűlésen jelenlevők felál
lással rótták le iránta kegyeletüket és 
hálájukat. — Szól a tanítóság közös 
munkálkodásáról és kijelenti, hogy a 
„hála és köszönetből csak annyi a 
miénk, amennyit mi adunk egymásnak." 
Hogy az egyesületük valóban aktiv, cse
lekvő lehessen, ajánja a közgyűlésnek 
egy tanácsadói tisztség létesítését. Az 
egyesület féltett kincse az énekkar, mely 
Farkas Márton jánosii igazgató-tanitó 
agilis karnagyuk vezetése alatt már is 
sok érdemeket szerzett szereplésével. 
Elnöki jelentését a következő szavakkal 
fejezte be: „Fel a munkára, magunkért, 
ref. egyházunkért, hazánkért, egyesüle
tünkért s az emberiség szebb és jobb 
jövőjéért!“

Hatalmas taps zúgott fel a befejező 
elnöki szavak után s a közgyűlésen Gé- 
recz Lajos indítványára, az egész elnöki 
jelentést a jegyzőkönyvhöz csatolták, 
hálás köszönetük kifejezése mellett. — 
Ugyancsak jegyzőkönyvileg örökítik meg 
a volt tisztikar érdemeit is.

Ezután a közgyűlés áiszközgyüléssé 
alakult ál, hogy hét fiatal tanitótestvért 
ünnepélyes formában iktassanak be az 
egyesület tagjai sorába. Bevezetésképen 
a tanitói énekkar Farkas Márton kar
nagy kiváló vezetése alatt elénekelte a 
„Mikor először lépsz az iskolába* kez
detű hangulatos éneket, majd Bálint 
egyesületi elnök meleg szavakkal szólt 
az előtte álló fiatal tanítókhoz, akikre 
örömmel tekint fel, mint magyar jövőnk 
reményére. Beiktatásképen szeretetteljes 
szavak kíséretében ad a hosszú görön
gyös útra szivbéli jó tanácsokat s „ha 
keresztutra tértek — úgymond az elnök 
— jöjjetek tanácsért az édes anyához, 
a gömöri ref. tanítóegyesülethez. Legye
tek boldogok, szeressétek tanitótestvé- 
reiteket, egyesületeteket. Isten áldása 
legyen veletek 1" S ezután kézfogással 
felvette őket a tanítóegyesület tagjai 
sorába.

A megható aktus végeztével Bódi 
Bertalan szkárosi tanitó tartott igen 
értékes és nagy figyelemmel hallgatott 
felolvasást „A jellemképzés mai problé
mái" címen. Hozzászólások után elnök 
indítványára a felolvasó tanítónak jegy
zőkönyvi köszönetét szavaztak, majd az 
elnök tiz perces szünetet rendelt el.

Szünet után Gérecz Lajos egyesületi 
főjegyző terjesztette elő nagy gonddal
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összeállított főjegyzői jelentését és ter
jesztette be a közgyűlés elé a választ
mány javaslatait. Indítványára a közgyű
lés egyhangúlag elfogadta többek hoz- 
zálása után a pelsőci szakasz azon in
dítványát, hogy az egyházmegyétől ad
minisztratív célokra segélyt kérjenek.— 
Ezután a főjegyző ösmerteti az egyház
megye határozatát az igazgatói-pót
lékra vonatkozólag. — Kijelenti, hogy 
ezt a határozatot senkisem tartotta be. 
Szerinte a be nem tartók ellen fegyelmit 
kellene indítani. Adatokkal bizonyítja, 
hogy a gömöri ref. egyházmegyében 29 
iskolánál nincs még rendezve az igazga
tói pótlék. Határozati javaslatot nyújt be, 
melyet a közgyűlés egyhangúlag elfoga
dott és elhatározta, hogy átír az egyház
megyéhez és kérni fogja, hogy az isko
lai rendtartás szerint járjon el az isko
lai pótlékok ügyében, úgy ahogyan a 
konvent rendezte az igazgatói pótlékok 
ügyét. Abban az esetben, ha ezen kérel
müket sem koronázná siker s kérésüket 
az egyházmegye elutasítaná, úgy a taní
tók a kerülethez viszik ezt az ügyet, 
hadd vegyen tudomást az itteni állapo
tokról a kerület is, mert tudomásuk sze
rint a másik kerületben már régen ren
dezve van az igazgatói-pótlék.

Ezután elhatározták, hogy Kovács 
Gyula volt egyesületi elnök érdemeit az 
egyesületi emlékkönyvben arcképével 
együtt megörökítik, mint aki a legsúlyo
sabb és legnehezebb időben vezette az 
egyesület ügyeit. Ennek keresztülvitelé
vel a közgyűlés Bálint József egyesületi 
elnököt és Gáspár János harmaczi ig. 
tanítót bizta meg. A továbbiak során a 
Czinke-féle „Idvezítés története" cimü 
vallásoskönyv revideálás utáni újból 
való kinyomatását elhatározták. Elhatá
rozták továbbá, hogy a tanácsadói tiszt
séget betöltik és erre a tisztségre Bodon 
István serkei tanítót egyhangúlag meg
választották. — Az „Énektár" füzet el
adási árát a választmány javaslatára 
példányonként 12 Kc-ban állapították 
meg. — Követelik, hogy a tanítói tekin
tély emelése érdekében a tanítói beik
tatások ép oly ünnepélyes formák kö
zött legyenek végrehajtva, mint a lelké
szek beiktatása szokott megtörténni. — 
Ebben az ügyben felterjesztéssel élnek 
az egyházmegyéhez. Bodon Lajos nemes- 
radnóti ig. tanító indítványára elhatároz
ták, hogy felterjesztéssel élnek az egy
házmegyéhez, hogy egy világi tanácsbi- 
rói állást tanítóval töltsenek be. Ebben 
az ügyben felveszik a kapcsolatot a töb-

Laczi bácsi
meg a dohány.
Irta: Bíró Sándor.

Túlhaladtam a hatvanon, pedig soha
sem mentem át Hatvanon, sőt feléje 
se jártam. Ott nőttem fel a Nagyaiföld 
közepén, ahol a Fehér- és a Feketekőrös 
összefolyik. Sőt már „hetvenkedni" kez
dek, mutatja a nevem is, hogy nem va
gyok fiatal. Az unokám ugyanis már 
csak Lacinak irja a nevét, de a mi 
időnkben a rektor ur még úgy tanította, 
hogy a cö betűt úgy írjuk, hogy cözö és 
úgy olvassuk, hogy cö. Persze, akkor 
még jobb idők jártak, nem kellett még 
a betűvel is spórolni. Akkor csak a jó 
szűzdohány volt ritka, no meg a „do
hány". Akkor még a két Kőrös se ott 
ölelkezett, ahol most, hanem a „Fábián- 
hid" mellett folyt össze, ahol most ker
tek vannak a Feketőkőrös medrében, 
de a mérnökök uj Kőröst ástak, annak 
meg hosszabb nevet adtak. Kettős Kőrös 
csatornának tanulja az unokám, mi csak 
Uj Kőrösnek hívtuk.

Bizony ritka volt a szűzdohány, csak 
nehezen adott Gergő sógor egy kiló
nyit, de mire megjött az ősz, már csak 
néhány levél maradt belőle. Egy őszi 
délután aztán azt is összecsavartam jó 
szorosan, és hogy jobban lássak, az 
ablak párkányán kezdtem megvágni, 
hogy foggyon el az utólja is. Ahogy 
vágom, hát uramfia, egyszer csak a 
finánc néz be az utcai ablakon.

— Jaj neked, Laci bácsi 1 — mondok 
és már nyitott is be az ajtón a finánc.

— Aggy Isten, Laci bácsi, adja csak 
ide azt a dohányt!

— Mán miféle dohányt adjak én oda?

bi ref. tanítói egyesülettel, az egyöntetű 
eljárás felvétele végett. — Kimondotta 
ezúttal a közgyűlés, hogy tagjainak 
olyan anyagi megterhelését, melyhez a 
tanítói közgyűlés előzetesen hozzá nem 
járult, nem ösmeri el. Bálint elnök in
dítványára egyhangúlag kimondották, 
hogy átírnak az egyházmegyéhez, melyet 
felkérnek arra, hogy a tanítóegyesület 
által beadott minden indítványt az egy
házmegye tárgyaltasson le s a hozott 
határozatot írásban közöljék a tanító
egyesülettel. Kimondották azt is, hogy a 
közgyűlésről való igazolatlan távolma
radás 50 Ke pénzbüntetést von maga 
után. Végül a főjegyzői jelentés Klein 
Géza rimaszombati és Blumer.thal Sán
dor tornaijai könyvkereskedőknek az 
egyesület anyagi támogatásáért hálás 
köszönetét tolmácsolta.

A közgyűlés Bálint elnök indítványára 
Gérecz Lajos főjegyzőnek a nagy fáradt
sággal és gonddal megszerkesztett fő
jegyzői jelentésért jegyzőkönyvi köszö
netét szavazott.—Az egyesület pénztári 
jelentését Farkas Márton az egyesület 
pénztárnoka terjesztette elő s a közgyű
lés örömmel vette tudomásul, hogy a 
pénztári számadások 4588 Ke készpénz
maradványt tünetnek.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 
számadásokat és Farkas Márton pénz
tárnoknak köszönetét nyilvánította.

Ezután Gérecz Lajos bereíkei ig. ta
nító tett jelentést a közgyűlésnek a be- 
retkei árvaházi járulékokról. Ez az ügy 
még mai napig is rendezetlen s igy a 
közgyűlés most nem is foglalt állást 
benne. A felolvasott jelentést egyhangú
lag tudomásul vették és annak végleges 
rendezése utáni tárgyalását a jövő évi 
közgyűlésre halasztották el.

Az indítványok során Bán Géza ref. 
ig. tanitó mindkét indítványát elfogadták 
és pedig először, hogy kéressék meg az 
egyházmegye arra, hogy a Tanítóegye
sület mindenkori elnöke tagja legyen az 
egyházmegyének. Másodszor, hogy a fe
lekezeti tanítók törvényes fizetésének 
végleges rendezése ügyében keressék 
meg az egyházkerület utján a Konven- 
tet. Bodon Lajos igazgató-tanitó indít
ványára törvénykönyveket szereznek be 
a tanácsiroda részére.

Bálint József elnök zárószavaival 1/l2 
órakor a mindvégig nagy érdeklődéssel 
kisért közgyűlés véget ért.

Közgyűlés után közebéd volt az Ipa
roskör nagytermében, melyen több fel
köszöntő hangzott el. Gömöri.

Hiszen csak most akarok menni a tra
fikba 1

— Ne beszéljen kend, hiszen most 
vágta az ablakban.

— Nem jól látta azt kigyelmed, hi
szen csak a bicskát fentem meg egy 
kicsit, hogy jobban fogja a fűzfavesszőt.

— No hát akkor megkeressük !
— Hát keressük, majd én is segítek.
Keresni kezdett a finánc, még az

ágyat is felhányta, a szalmazsákot is 
kikotorta, a fás ládát, meg minden nya- 
vajái megnézett, a konyhát, kamrát, de 
hiába. Kiment az ólba is, mert azt 
mongya, hogy nem vót ugyan ideje Laci 
bácsinak kivinni, de hátha valami gye
rek is vót itt és az hátra vitte az ólba. 
De bizony ott csak a hizó vót, dohány 
nem.

Mikor már mindenütt hiába kereste 
és még a zsebeimet is hiába tapogatta, 
egyszerre csak kedves Laci bácsi lettem.

— Itt a kezem, kedves Laci bácsi — 
mondja — hogy nem jelentem fel, el se 
veszem a dohányt, de mondja meg, hol 
van, mert tanulni szeretnék belőle, hogy 
hova lehet ilyen hamar igy eldugni.

— Hát megmondom : a trafikban kell 
dohányt keresni.

— Égy forintot is fizetek, kedves Laci 
bácsi, a magam pizibül, csakhogy ta
nuljak.

Aztán maga licitálta fel két forintra. 
Megsajnáltam már szegínyt, hogy olyan 
nagyon kírt, hát mondok :

— Nem kell a maga píze, de kezet 
rá, hogy nem jelent fel.

Kezet adott a finánc, a mire én le
vettem a fejemről a báránybőr süveget.

— Itt a dohány benne, — mondok.
Jót nevelett és megköszönte szípen a

tanítást.
Amint mondtam, ez az utolsó dohá

nyom volt, rászorultam én is a trafikra.

Kis irka-firka.
H ogy az uborkaszezont

miért hívják uborkaszezonnak — azt 
leginkább a lexikon mondhatná meg 
pontosan. Bizonyára azért, mert hajda
nában, amikor még sem repülőgép, sem 
spanyol kérdés, sem Sztálin, sem ir 
függetlenség nem volt a világon, június
ban nyaralni mentek a honatyák s fel
függesztették az obstrukciót, fürdeni 
mentek a feltalálók s addig nyugodtan 
rozsdásodtak a csap ágyak, a diploma
ták tengeren üdültek, a minisztériumok 
félgőzzel folytatták a rendeletek kibo
csátását, a Vágón tutajok szálltak alá s 
Csillag Anna kenőcsei hosszú hajat nö
vesztettek a kellő negéllyel incselkedő 
kikapós menyecske fejebúbján.

S e pillanatban hullatta el sárga vi
rágját az uborka, a tök, hogy gyümöl
csöt eresszen, hosszú indák csavarjai 
alatt. A nyárnak ez a humoros virága 
egyidőben kelt ki azokkal a kínvirágok
kal, amelyek a negyedgőzzel dolgozó 
szerkesztőségek poshadt levegőjű szo
bájában keltek ki, miközben a munka
társ urak ingujjban lesték az egyetlen 
kőnyomatos híreit. Netalán, ha Albániá
ban, Tráciában, a kínai császárságban, 
vagy az északi sark felfedezése körül 
történik mégis valami ebben az una
lomban.

No, de most nem panaszkodhatunk. 
Hol vannak azok a nyugodt, méla idők, 
amikor egy obstrukciós beszéd fellází
tott a nyugalmat Predeáltól Fiúméig, hol 
vannak azok a romantikus napok, ami 
kor bizonyos Vilmos nevű császár meg
rántotta a bajszát s rövidebbik félkezé
vel a kardjára ütött, Tangerről s Ma
rokkóról szólván... Hol vannak azok az 
idők, amikor Bleriot atya imbolygóit 
bádogkasznyiával a Csatorna fölött s az 
ifjúság a világ híreit, a Retyezátot s 
Amundsen útját a derék jó Mackó Muki 
utazásaiból tudta meg. A család hosz- 
szu ideig készült nyaralásra: vagy Tus
nádra kellene menni, mondták kellemes 
borzongással, vagy Élőpatakra... Aki 
Herkulesfürdőn járt, vagy éppen Cirk- 
venicába ment el, az világjáró volt s 
öreg professzorunkról az egész város 
regélt, mert egy elszánt pillanatban fel
kereste a fjordokat... Nem, a fjordokig 
nem jutott el jóformán senki, nyáron 
Kovácspatak járta, vagy esetleg Balaton
iéin s Margittay Tihamér édeskés ké
peket festett a mosolygó menyecskéről,

Egy pakli zöld papírba csomagolt rossz 
dohány egy susztertallérba került. így 
hívták akkor tréfásan a nagy réz négy- 
krajcárost. Sárga papírban még rosszabb 
dohány három krajcár. Bizony nagyon 
sokat szívtam akkor a pipát és az asz- 
szony sokat morgott érte, úgyhogy ka 
rácsony másodnapján alaposan össze is 
zördültünk. Egy kicsit én is hangosabb 
voltam és az asszony úgy megharagu
dott, hogy Szilveszterig egy szót sem 
szólt hozzám. Hiába kérdeztem, nem fe
lelt, ha kerestem valamit, szó nélkül elő
hozta, de meg se mukkant. Az ember 
haragszik, ha az asszony sokat locsog, 
de ez a folytonos hallgatás még jobban 
bosszantott. Törtem a fejem, hogy szó
laltassam meg, még elfelejt beszílni.

Szilveszter délután, amikor kiment az 
udvarra, fogtam az asztalt és a saroklóca 
mellől a szoba közepére tettem, a sub
lótot elhúztam a helyirül, elhúztam a 
varrógépet is és mikor hallottam a lé
pésit, hogy jön befelé, az ágy alá búj
tam, hogy a fejem és a testem derékig 
az ágy alatt volt, a két lábszáram meg 
kívül az ágyon a földön feküdt, mint 
aki az ágy alatt keres valamit. Bejön az 
asszony, meglepődik a rendetlenségen és 
mán kaját:

— Mit keres kend ?
— Mán megvan ! — mondok, — a 

hangodat kerestem.
Előbb veszekedni akart, de akaratla

nul elkacagta magát és lassankint meg
jött a hangja. Erre nekem is jobb ked
vem lett és megígértem, hogy béke le
gyen, ebben az évben nem szívok több 
pipa dohányt.

— Ha mán eddig annyit bagózott, ne 
rontsa már el a Szilveszter estéjét, úgyis 
a sógoréknál várjuk meg az éjfélt, de 
holnaptól kezdve az újévben kevesebbet 
fog szívni és megígéri nekem, hogy már

akinek földreejtett gombolyagját kacki- 
ásbajszu huszártiszt emeli föl. Igen, 
kackiásbajusz járta ekkor s huszárhad
nagy, pezsgősüveg a kávéházban s egy 
tüzértiszt, akiről ma is csodálatos tör
téneteket mesélnek.

Uborka szezon volt, tökéletes uborka- 
szezon Wekerlét emlegették félve s itt- 
ott fizetéspótlékra gondoltak, Pálmay 
Ilka csillagszeme sem ragyogott ilyen
kor, nyár volt s a lelkes ifjak sem kí
vántak lovakat kifogni hintókból.

Csak éjjeli zenék akadtak, mert a sze
relem akkor is divat volt, — rúzs és 
soványitókura nélkül, — s egy-egy pár
baj, pofonokból.

így élt a világ, miközben a mélyben 
csodálatos erők dübörögtek s kavarog
tak már a különös szelek. Uborkaszezon 
volt, vadmacskák születtek a nyomtatott 
lapokon, megjelent a hagyományos fiu
mei cápa s egy tűzhányó tört ki a Csen
des Óceánon.

Egyebekben semmi.
Hát hol is hagytuk ezt az uborkasze

zont? Az uborka megmaradt, nagyobbra 
s nemesebbre fejlődött, csak a szezon 
változott meg. Az uborkaszezont nem 
engedi megnyitni sem Sztálin, sem Fran- 
co, sem Mussolini, sem Hitler, sem a 
nép, sem a rádió, sem a repülőgép, sem 
a hangulat... Nincs egy perc megállás, 
futni, rohanni kell. Évek óta nem volt 
nyugodt nyarunk, valami mindig történt, 
valami rossz és sohasem jó. A mi ubor
kaszezonunkat kongresszusok, népszö
vetségi napok, spanyolok s oroszok, 
Zeppelinrobbanások, s autórekordok je
lentik.

Uramisten, add, hogy a fiumei cápa 
legyen a nyári szezon legnagyobb szen
zációja. Csak ekkor leszünk nyugodtak, 
Uram 1 (-thyvi.

Levél a szerkesztőhöz.
Igen tisztelt Szerkesztő Ur!

Örömmel látom, hogy múlt levelem 
nem maradt pusztába való kiáltás s a 
leányzó nem halt meg, csak szunyadt. 
Fájdalom azonban, hallottam, sokan 
kárhoztatják Kiss József édesanyja sír
emlékének közadakozás utján történen
dő felállítását, azzal érvelvén, hogy a 
költő azt a magasztos felbuzdulást, 
hogy Rimaszombat város közönsége 
fogja az örök anya emlékét megalkotni, 
azzal utasította energikusan vissza, 
hogy a fiúi kötelességének ő maga fog

reggeltől kezdve elhagyja a szokott első 
pipa dohányt.

Örömömben derékon kaptam és meg
forgattam.

— Menjen, maga bolond 1 — mondta 
és huncutul mosolyogva eltolt magától.

Újév reggelén beadta az asszony a 
reggelit, még jó foszlós kalácsot is sü
tött a tejhez ; nem gyújtottam rá, hanem 
elmentünk az istentiszteletre, meghall
gatni Kecskeméthy Ferenc nagytiszteletű 
urnák a prédikációját. Mikor hazajöttünk 
a templomból, oda adok négy krajcárt 
a fiamnak :

— Hozzál írté egy pakli dohányt.
Örömmel jön haza a gyerek :
— Idesapám, becsaptam a zsidót! 

Háromír hoztam dohányt, egyír meg cú- 
kort — és felmutat egy sárga pakli do
hányt.

Előhúzom a pipámat, hogy most már 
megtömjem, amire azt mondja az asz- 
szony:

— Hiszen kelmed még ma nem pi
pázott 1

— Nem hát, — mondok, — az elsőre 
nem gyújtottam r á !

— Hiszen akkor ez lesz az első, arra 
pedig azt Ígérte, hogy nem gyújt rá ! — 
és megint huncutul mosolygott, mint az 
este, amikor azt mondta, „menjen, maga 
bolond".

Mán láttam, hogy rászedett az asz- 
szony, mert akkor ebid után is ez vóna 
az eíső. De nem azir hívják a bíkisie- 
ket vastagnyaku kálvinistáknak, hogy 
amit megigírnek, meg ne tartsák: a pakli 
dohányt odaadtam az első boldog uj- 
esztendőt kívánónak és nem gyújtottam 
rá többet mostanáig.

Ma, szóníbaton este fiíl 9 órakor KI[SS JlŰZSEI M s t  a „Tátraiban!
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eleget tenni. A dolog egyébként a kö
vetkezőképen történt: A „Petőfi Irodal
mi Társaság" Budapesten Kiss József 
40 éves költői jubileuma alkalmából 
fényes ünnepséget rendezett. A jubiláns 
egyik kiváló tisztelőjének: Lőrinczy 
György Írónak s azidőben komárommegyei 
kir. tanfelügyelőnek az az ötlete támadt, 
hogy a költő élete e kimagasló forduló 
pontján édesanyja sirhantjáról szedett 
virágokból font koszorúval üdvözöl- 
tessék.

Lőrinczy György megkeresésére Kosi- 
ner Vilmos, a rimaszombati izr. szent
egylet akkori elnöke, Dr. Lichtschein 
Adolf és Dr. Kármán Aladár (sajnos, 
már valamennyien jobblétre szenderül- 
tek), kimentek a régi elhagyott zsidó
temetőbe s megküldték a kívánt sóvirá
gokat s ez alkalommal közölte Lő
rinczy György Kiss Józseffel értesülését 
azt az, hogy a rimaszombati intel- 
lektuellek szándékoznak édesanyja ham
vai fölé síremléket állíttatni. Kiss József 
válaszát mindnyájan tudjuk és fájlaljuk.

De mi volt az oka, hogy az erős fo
gadalom csak jámbor szándék maradt? 
Az, hogy Kiss József is bátran elmond
hatta magáról: „Én szegény költő va
gyok, örökségül hát mitsem hagyhatok!" 
Á szegénység megkötötte kezét s ezért 
szive legszentebb vágyakozását magával 
vitte a sírba. Hozzájárult ehhez az is, 
hogy évtizedek óta kínos betegség gyö
törte. Tudjuk, hogy költeményeit 1901-ig 
Íróasztal mellett irta, de az ezutánia- 
kat kereveten-fekve. 1913-ban adomá
nyozta neki a király a Ferencz József- 
rend kiskeresztjét.

Tudjuk, hogy a szegény ember szán
dékát boldog Isten bírja, azért ne ves
sünk követ utána. Magasztaljuk fel az 
ő és megboldogult anyjának emlékét!Qui 
cis dat, bis d a t!

Legyen szabad a szombat este tar
tandó Kiss József emlékezetét a követ
kező reminiszcenciával kiegészítenem:

Kiss József 1912. január havában 
Miskolczon felolvasást tartott s meglá
togatta a magyar élő költők nesztorát: 
Lévay Józsefet. Amint Lévay megpillan
totta, legbensőbb üdvözléssel köszön
tötte : — Üdvözlöm önt, kedves barátom, 
Miskolcon. Nekem meg fog bocsátani, 
hogy nem mehettem el az irodalmi ün
nepséghez. Már nem vagyok egészen 
fiatal ember, vigyáznom is kell... De 
boldog vagyok, hogy hajlékomban üd
vözölhetem. Én is köszöntőm meleg 
szeretettel a költők nagymesterét. Már 
mi régen ismerjük egymást, ugy-e? A 
memóriám egészen jó! szuperál. — A 
memóriája, az egészsége is friss, a mú
zsa is fiatal, — válaszolt Kiss. — A bú- 
csuzásnál — miközben egész rugékony- 
ságga! segítségére sietett a költő házi
gazda a vendégpoétának, negédesen igy 
szólt : — No, hiszen még maga egészen 
fiatal ember. Hány éves? — A 69-iket ta
posom, — felelte Kiss József.— Gyerek 
idő. Én a 87 iket járom. Hát csak azt 
kivánom, hogy kövessen engem az évek 
számában. — Abban is, másban is 
igyekezni fogok. S mindketten elmoso
lyodtak.

Lévay József és Kiss József is Ma
gyarország e két nagy költője nekünk 
rimaszombatiaknak is annyira szivünk
höz van nőve, hogy életüknek egy-egy 
epizódját szívesen följegyeztük.

Egy hűséges olvasó.

Az Iparoskör nagy nyári mulatsá
gát a szabadkai erdőben óriási érdek
lődés mellett folyó hó 4 én tartották 
meg, ahol a rekordszámú közönség kel
lemesen mulatott, pompásan szórakozott 
s a kellemes időben, nagyszerű meg
rendezésben és hangulatban lefolyt mu
latságról felejthetetlen, kedves emlékek
kel távozott mindenki.

Köszönetnyilvánítás. Az Iparoskör 
vezetősége mindazoknak akik a f. hó 4- 
én megtartott iparosköri II. erdei majá
lisnak erkölcsi és anyagi érdekét bármi
lyen formában is előmozdítani szívesek 
voltak, de különösen azoknak a kedves 
háziasszonyoknak, akik a házi cukrász 
sátrunknak igazán szépen sikerült meg
töltéséhez hozzájárultak és igy a majá
lis fényét emelték, ezúton mond őszinte 
és hálás köszönetét azzal, hogy a most 
már másodízben tapasztalt áldozatkész
ségüket a jövőben is megtartani szíves
kedjenek. Nem tudunk egyebet kívánni, 
mint azt, hogy a nemes áldozatkészségért 
a jó Istenünk áldása legyen a jószivü 
adakozókon.

19 Kő.
azaz Tizenkilenc csehszlovák korona és sem
mivel sem több a tudós H. Maye kiszámítása 
szerint az emberi test anyagtartalm ának ér
téke, am int ezt egy term észettudom ányi új
ság tudom ásunkra hozni szives, m egállapítván 
azon érdekes, de egyúttal nagyon is meglepő 
tényt, hogy — a többek között — egy em
beri tes t zsíranyaga 7 darab  jól habzó sze
gedi szappan főzéséhez elegendő, a cukor 
nem több egy asztali só tartó  megtöltéséhez 
k ivántató mennyiségnél s testünk v asta rta l
mából pedig legfeljebb egy könnyen hajlít
ható, vékony zsindelyszöget lehetne készíte
ni, foszforanyagunk ellenben m ár 2200 gyu
faszál gyártásához lenne elegendő.

így biz a 1 Kevés a szappanunk — s egyes 
emberek talán ezért oly mocskosak —, ke
vés a cukrunk — s ezért oly savanyu az éle
tünk —, vasunk is alig van — ami szegény
ségünket igazolja —, mig foszforban már 
szépecskén, sőt annyira bővelkedünk, hogy 
minden nehézség nélkül lobbanékony lehet 
közülünk az, aki éppen erre vágyik. Az ér
tékünk summa-summárum : 19 Kő szóval T i
zenkilenc csehszlovák korona!

Nos, — köztünk legyen mondva — ez az 
összegecske nem valami sok. Nem 1 Egyálta
lán nem ! Nem pedig különösen, ha figyelem
be vesszük, hogy hányán vannak emberek, 
egyszerű és közönséges kevészslru, szap- 
pantalan, cukorszegény, vasatlan, foszforos 
halandók, akik — hogy miért, m iért nem — 
többre taksálják m agukat.
Hiába minden pöffeszkedés, a változhatatlan- 

ba bele kell nyugodniok ezeknek az önma
gukat többre értékelőknek i s : senki sem ér 
többet 19 Kő-néi. Igen, ennyi az árunk ! Ép
pen annyi, m in t . . .  mint egypár B at’a-féie 
gyerekcipőnek, vagy m in t . . .  m in t. . .  nos, 
— mondjuk — mint egypár, a kötés szemét 
kevésbbé futni engedő női selyem harisnyá
nak.

Mondhatom, ugyancsak olcsó és elég silány 
portéka vagyunk! ^

s i / V g u s .
Orvosi hir. Dr. Reinitz Vilmos fogor

vos szabadságra utazott, rendelését au
gusztus 2-án kezdi meg újra.

Orvosi hir. Dr. Kabina József orvos 
julius hó 10-től 31-éig rendes szabad
ságát tölti. Augusztus hó 1-én folytatja 
rendelését.

Orvosi hir. Dr. Makarov Grigorij, or
vos folyó évi julius 10-től 25-éig rendes 
szabadságát tölti. Julius 26 án folytatja 
rendelését.

Félszázados papi jubileum. Wahlner 
Géza rozsnyói szentszéki tanácsos, ny. 
gimnáziumi hittanár és Kristofcsák Já
nos nagyszuhai plébános most töltötték 
be papi működésüknek ötvenedik esz
tendejét, mely alkalomból a két érde
mekben gazdag lelkipásztort meleg ün
neplésben részesítették.

A leikészképesitő vizsgák a losonci 
ref. teológián junius hó 29. és 30 án 
tartatlak meg, mikor is a II. lelkész- 
képesitő vizsgát a többek között Bodor 
Aladár, Bőd István, Csontos Bertalan és 
Káposztás László segédlelkészek is si
kerrel letették.

A kerületi bíróság uj elnöke: Bres- 
fan Antónia felsőbirósági tanácsos előtt 
f. hó 8-án bemutatkozó tisztelgésre je
lentek meg a helybeli ügyvédek, amikor 
is a teljes számban megjelent rimaszom
bati és feledi ügyvédek s ügyvédjelöl
tek nevében Dr. Weinberger Rezső, az 
ügyvédszövetség helyi fiókjának elnöke 
üdvözölte a kerületi bíróság uj elnökét 
hivatalba lépése alkalmából, biztosítván 
őt arról, hogy. az ügyvédi karban, mint 
az igazságszolgáltatás egyik lényeges té
nyezőjében mindig lelkiismeretes és 
készséges munkatársat fog találni fele
lőségteljes állásában. Az uj elnök meg- 
hatottan mondott köszönetét az üdvöz
lésért és biztosította a megjelenteket ar
ról, hogy munkáját a kölcsönös megér
tés és megbecsülés elvei fogják vezetni.

Hivatalvizsgálat. Junius hó 28-án az 
Országos Hivatalból városunkba érkez
tek Lukaschich Mihály kormánytanácsos 
és Lopata Ernő számvevőségi főtitkár, 
akik az itteni államrendőrségen tartottak 
egész héten keresztül hivatalvizsgálatot, 
és mindent a legnagyobb rendben ta
láltak.

Evangélikus táborozás Csetneken.
Folyó hó 1—10-ike között folyt le a 
Magyar Evangélikus Szövetség belmisz- 
sziós szerveinek közös találkozóul szánt

táborozása Csetneken, amelynek leg
főbb célját a magyar ev. ifjúság meg
szervezése, illetve a szervezetek kibőví
tése képezte. A julius 4-iki „Evangélikus 
nap" délelőttjén az eperjesi vértanuk 
kivégzésének 250 éves fordulója alkal
mából Fábry Viktor eperjesi lelkész a 
SzMESZ elnöke prédikált, a délutáni 
emlékünnepélyen pedig Baráth Károly 
és Mohr Gedeon tartottak értékes elő
adásokat. Este a rozsnyói műkedvelők 
Fábry Viktor történelmi drámáját mu
tatták be szabadtéri előadás keretében.
A táborozás alkalmával fiú és leánykon
ferenciát tartottak és több kiránduláson 
vettek részt a táborozók.

Kiss József emlékestet rendez a köl
tő édesanyjának síremléke alapja javára 
az emlékbizottság ma, szombaton este V»9 
órai kezdettel a Tátra szálló nagytermé
ben. Belépődíj nincs, de önkéntes ado
mányokat a felállítandó síremlék javára 
köszönettel fogadnak. A számozott ülő
helyek majdnem teljesen elfogytak elő
jegyzésben, a megmaradt jegyek a szom
bati nap folyamán a Heksch-czégnél 
este 3/* fi órától pedig a pénztárnál sze
rezhetők be.

Halálozások. A Mező utcának két 
halottja is volt e héten. Az egyik özv. 
Pivarcsik Jánosáé szül. Popovics Anna, 
aki 55 éves korában, a másik pedig 
Koős Lajosné szül. Herczeg Borbála, aki 
90- ik életévében halálozott el. Mindket
tőnek temetése a hozzátartozók, barátok 
és ismerősök őszinte részvéte mellett 
ment végbe.

A Református összefogás jegyében
gyülekezett össze a múlt héten Loson
con az ország református fő- és közép
iskolai ifjúsága konferenciára, melynek 
egyik előadója Varga Imre rimaszombati 
ref. lelkész volt, ak i: Mit jelent az, hogy 
református vagyok ? cimen nagyhatású 
s igen érdekes és értékes előadást tar
tott.

Fényes esküvő. A régi idők magya
ros esküvői jutnak eszünkbe, amikor 
még virágokkal dúsan feldiszitett urifo- 
gatokon, hintókon vitték a menyasszonyt 
az Isten házába. — Ez ismétlődött meg 
folyó hó 4-én, vasárnap délután 4 óra
kor, Rimaszombatban, amikor Komora 
Ferencz, a zólyomi „Siovenka" lerakat 
üzlet-vezetője esküdött hűséget az 
itteni evangélikus templomban Tóth 
Margitkának, Tóth Ernő helybeli tej- 
csamokos bájos leányának.— Az eske- 
tési szertartást Baráth Károly evang. 
lelkész végezte, aki magasszárnyalásu, 
de az élet valóságával fűszerezett re
mek beszédében áldotta meg az ifjú 
párt s búcsúztatta el külön a menyasz- 
szonyt a helybeli evang. leánykörtől és 
a leánycserkészcsapattól, mely utóbbi
nak parancsnoka, a leánykörnek pedig 
lelkes, szorgalmas és igen közkedvelt 
tevékeny tagja volt. — Tanuk voltak a 
menyasszony részéről Bódics Boldizsár 
(Szabadka) és a vőlegény részéről Ko
mora László (Ruttka). — Esküvő után 
a gratulálók serege elhalmozta az ifjú 
párt és az örömapákat szerencsekivána- 
tokkal, gratulációkkal.

Az ipartársulat elnöksége közli a 
tagokkal, hogy az iroda julius és au
gusztus hónapban délelőtt 7 órától dél
után 1 óráig hivataloskodik.

Aratóünnepély Gortvakisfaludon. A 
múlt idők régi, kedves, szép emléke 
elevenedett föl Gortvakisfaludon, az el
múlt vasárnap fényes külsőségek és 
igazi benső áhitat érzése mellett lefolyt 
aratóünnepéilyel. Délelőtt a templomban 
Bellágh Barna feledi ref. lelkész tartott 
nagyszabású ünnepi alkalmi beszédet, 
majd a jórészt magyar viseletbe öltözött 
sokaság hosszú menetben az arató ün
nepély színhelyére vonult ki, ahol ugyan
csak Bellágh tiszteletes és Vincze Zol
tán volt ref. egyházi gondnok tartottak 
emelkedett hangú, a hallgatóságban 
mély benyomást keltett, Isten kenyér
áldásáért hálás szívvel köszönetét mon
dó ünnnepi beszédet. A szép szokás va
lóban méltó lenne a követésre.

Kiss József anyjának síremlékére 
az elmúlt héten a következő önkéntes 
adományok érekeztek be : Rimaszombat 
és Vidéke Jótékony Nőegylet 100 Ke. 
Dr. Fuchs Izsó 20 Ke, Hegedűs Ernő 20 
Ki. Az emlékműbizottság ezúttal mond 
hálás köszönetét a nemeslelkü adomá
nyokért és kéri mindazokat, akik a sír
emlék céljaira adakozni kívánnak, hogy 
önkéntes adományaikat mielőbb juttas
sák el a bizottság pénztárosának Dr. 
Reinitz Vilmos orvosnak kezéhez.

A Rimaszombati Magyar Dalegylet
folyó évi julius hó 17-én (szombaton) 
este 7 órakor a Polgárikörben tartja 
évi rendes közgyűlését, melyre az egye
sület tiszteletbeli, működő és rendes 
tagjait az alapszabályok 11. és 15. §-ai 
alapján meghívjuk. — A közgyűlés tár
gyai: Elnöki jelentés az 1936. évről, 
pénztári jelentés illetve zárszámadások 
előterjesztése, felmentvény megadása, 
esetleges indítványok.— Közgyűlés után 
a szép kulturmunkát végző működő da
los testvérek tiszteletére kőzvacsora, 
melyre a dalosok és az egylet barátait 
szeretettel meghivja az Elnökség.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR! Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a  LITERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

Megszűnt sztrájk. A bérsztrájk, mely 
a Rimakokova—Klenócz—Nyustya kö
zötti állami műut építésénél alkalmazott 
munkások között ütött ki, kölcsönös 
megértéssel létesült egyezséggel véget 
ért s a munkálatok tovább folytatódnak.

Rimasimonyi a magyar mintafalu. 
A „Zipser Bauerbund“-ból Nitsch Andor, 
nemzetgyűlési képviselő, a Bund elnö
kének vezetésével hatvanötén gazdasági 
tanulmányúton jártak a Sajó- és Rima
völgyében és ezzel kapcsolatosan a ven
déglátó Sajóvölgyi Gazdasági Egyesület 
Rimasimonyi községben díjazással egy
bekötött állatbemutatót tartott. A német 
gazdák nem győzték dicsérni a pompás 
tenyészállatokat, amelyek gazdái közül 
Tuba András (Serke), Alsó Bőd Péter, 
Zsófy László (Rimasimonyi) Bojtos La
jos (Détér) nyerték az első dijat. A más
félszáz terítékes közebéden magyar szí
vességgel vendégelték meg a szepesi 
gazdákat s azon Fodor Jenő, a Sajóvöl
gyi Gazdasági Egyesület elnöke köszön
tötte pohárköszöntőjében a kedves ven
dégeket, Kovács Bertalan rimasimonyi 
ref. lelkész Fodor Jenő érdemeit méltat
ta, Nitsch Andor pedig megköszönve a 
szeretetteljes vendéglátást, Rimasimonyit, 
mint az ideális magyar mintafalut aposz
trofálta.

Országos vásár Rimaszombatban.
Rimaszombat városban az országos vá
sár 1937. julius 12-én (hétfőn) lesz meg
tartva. Mindenféle hasznos állatok fei- 
hajthatók.

A pozsonyi tüzoltókongresszus a
múlt vasárnap és hétfőn folyt le s azon 
városunk tűzoltósága s illetve az önkén
tes tüzoltóegylet küldöttségileg képvisel
te magát. A kongresszus nagy tömeget 
vonzott Pozsonyba, a résztvevők azon
ban az elszállásolás miatt számos eset
ben panaszkodtak, mert megtörtént, hogy 
fekvő helyül csak padlóra hintett szal
ma jutott többeknek, ami mindenesetre 
a rendezés hibájául róható föl, pedig 
hát lapjelentések szerint a kongresszus 
forgalma mintegy millió koronányi volt 
s a tűzoltó torkokra jellemző, hogy ez 
alkalommal 140 hektoliter bort és 30 hl. 
sört fogyasztottak el.

A Rimaszombati Bank, előbb Rimaszom
bati T akarékpénztár, várm egyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kam ato
zásra  fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

Tifuszmegbetegedések történtek vá
rosunkban, ami ilyenkor fürdésidényben, 
gyümölcsszezonban fokozottabb elővi- 
gyázatra int. Fürdésközben ne nyeljünk 
vizet és a gyümölcsöt csak hámozva s 
illetve alapos lemosás után fogyasszuk. 
De a közegészség és köztisztaság fakto
rainak is éberebb ellenőrzést kell ilyen
kor gyakorolniok s az élelmiszer vizsgá
latokat is sűrűbben foganatosítani keli.

Csalásért elitéit italmérő. Hodrow 
Vladimír italmérő volt a tiszolezi Ko
mora Francziska ottani korcsmájában, 
aki a vendéglősné tudta és beleegyezése 
nélkül, annak nevére különféle likőrö
ket hozatott egy cégtől, mintegy 1300 
korona értékben. — Az italokat eladta, 
azonban az árát természetesen „elfelej
tette" a cégnek kifizetni. A vendéglősné 
feljelentést tett az italmérő ellen annál 
is inkább, mivel ebből az ügyből kifo
lyólag a cég perelte a vendéglősnél sőt 
árverést kért ellene és ingatlan beke
belezést hajtatott végre Komora Fran
ciska ellen. A biróság Hodrow Vladi
mírt 600 korona pénzbüntetésre Ítélte 
el csalás bűntettének vétségében, nem
fizetés esetén 12 napi fogházbüntetésre. 
A biróság azért alkalmazott csak pénz- 
büntetést, mivel Hodrow időközben a 
vendéglősné összes kárát megtéritette. 
Vádlott az ítéletben megnyugodott, mig 
az államügyész súlyosbításért felebbe- 
zett.
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Hősök emlékbizottsága. Pénztári je- 
jentés 1937. junius 30. — 1936. dec. 31.
volt készpénz..................  K2. 73175’—
Tóth Vilmos adománya... K£. 20’—
Konszky András Feled ... Ke. 50'— 
Rimaszombat város ... K£. 1000’—
Pályamunkák kiállításából

befoiyt.........................  Kő. 411'60
Félévi bank-kamat..........  Kő. 1127'—

Összes bevétel Kő. 75783 60
Kiadások: Szakértődijak, 
költségek és több kisebb 
adminisztrációs költsé
gek .......... Kő. 1473-60
3 pályadij... Kő. 3830— =  530360

Pénzkészlet 1937. jun. 30. Ke. 70480’—
Rimaszombat, 1937. julius 8.
Szoyka Pál Sichert Károly

pénztáros. ügyv. elnök.
A hősök emlékbizottsága kéri az ösz- 

szes társadalmi egyesületeket, egyháza
kat, a nagyérdemű közönséget, hogy a 
Makovits Jenő által tervezett és a nagy
bizottság által kivitelre véglegesnek el
fogadott emlékmű realizálhatósága miatt, 
a hősök méltó megörökítésére, a még 
hiányzó Kő. 20000— összeg előterem
téséhez tehetségük szerint hozzájárulni 
szíveskedjenek. — Adományok a Rima- 
szombati Banknál levő „Rimaszombati 
hősök* folyószámlájára fizethetők be.

Egy lós nemzetgaztlaságtaii
(A használatos „izmusok" definíciói.)
A mindennapi életben az utóbbi idő

ben egész sereg olyan fogalommal, il
letve elnevezéssel találkozik az olvasó, 
melyről bizony valamikor vajmi kevés 
szó esett. Ezeket a fogalmakat pedig 
mindenki értelmiségi fokának megfele
lően igyekszik definiálni, igen gyakran 
előfordul, hogy a különböző „izmusok
nak" egész más értelmet és lényeget 
tulajdonítanak, mint amijük tényleg van.

Most, a világégést követő gazdasági 
átalakulások korszakában pedig, hogy 
akár csak a nemzetgazdasági hírszolgá
latot, politikát, vagy a különböző gaz
dasági beavatkozásokat annyira-ameny- 
nyire megértsük, okvetlenül szükséges, 
hogy az alapvető fogalmakkal tisztában 
legyünk. Az alábbiakban tehát röviden 
tájékoztatjuk olvasóinkat ezekről.

A nemzetgazdaság rendeltetése, hogy 
a szükséges javakat a lehető legegysze
rűbben, legjobban és legigazságosabban 
elossza, illetve, hogy a termelés és fo
gyasztás viszonyában megfelelő össz
hangot teremtsen. Ez pedig részben 
egyéni (individuum), részben pedig az 
egyének összeségéből kialakult társa
dalomnak (kollektivum) nézőszögébői, 
illetve azok érdeke és szem előtt tartá
sával történhetik. Miután pedig a kü
lönböző programmokkal alakult közüie- 
tek, politikai pártok stb. más-más gaz
dasági rendszernek hivei, hirdetői és 
propagálói az individuálizmus és kollek
tivizmus rendszerei között mutatkozó 
ellentétek és ezeknek kihatása a gazda
sági és szociális berendezkedésekre, 
napjainkban igen sok politikai küzde
lemnek az alapja.

Habár Aristoteles már 2000 évvel ez
előtt is zseniális nemzetgazdász volt, a 
nemzetgazdaságról, mint a termelési és 
fogyasztási rend összhangbahozó alap
vető tanáról valójában csak azóta be
szélhetünk, mióta megszűnt a gazdasági 
javak házi előállítása, illetve termelése 
és a cserekereskedelem, tehát csak 
azóta, amióta megalakultak a vállalatok, 
amelyek az anyagot feldolgozzák és el
adják, illetve a munkaegységeket össz
pontosítják. Mihelyt a szállítási lehető
ségek fejlődésével a javak az ország
határokon túlra is kimehettek, merült 
csak fel a nemzetgazdasági intézkedé
sek és beavatkozások szükségességének 
egész sora.

A gazdasági javak elosztásával kap
csolatban szükségessé vált intézkedé
sekről különböző nézetek kerültek for
galomba és tanok születtek, melyeknek 
némelyike képezte azután bizonyos 
időkben és helyeken a nemzetgazdasági 
tanok és rendszerek alapját.

A merkantihzmus tana a 16-ik szá
zadban Angliából indult el. Abban az 
időben Spanyolország nagymennyiségű 
aranyat és más nemes fémeket szerzett 
Amerikából. Az akkori angol nemzet-

gazdászok azt hitték, hogy az otthon 
termelt árunak külföldre való eladása 
aranyért, a nemzet boldogulásának egye
düli alapja. Ez az elv Franciaországban 
is tért hódított, ahol XIV. Lajos alatt 
Colbert miniszterről colbertizmusnak ne
vezték el. — A colbertizmus abból állt, 
hogy állami támogatással igyekezett az 
ipari életet fejleszteni, ami által a mező 
gazdaság sokat szenvedett. (A mi mos
tani rendszerünk fordítottja.)

A fiziokraia iskola Quesnay (született 
1694) XV. Lajos orvosa által felállított 
tételt tanította, amely szerint az ország 
gazdagságának egyetlen forrása a föld 
és ezért a földbirtoknak kell fizetni az 
összes adókat. Ez az iskola a gazdasági 
fejlődést szabadjára hagyja, mintegy 
hirdetve, hogy mindenki tehet, amit akar 
(innen a közismert francia közmondás: 
„laisser fairé et laisser passer"), ami a 
legvadabb versengést és az egoizmus 
legnagyobb túlkapásait termelte ki.

A liberalizmus iskoláját Smith Ádám 
(szül. 1723.) angol közgazdász, a mo
dern közgazdaságtudomány atyja terem
tette meg. Az állami beavatkozásoktól 
ment szabad versenyt és helyes munka- 
megosztást propagálta. Mert szerinte a 
szabad verseny nemcsak célszerű ár- 
és haszonkiegyenlitődést idéz elő, ha
nem a közjó érdekében való is. Ennek 
a tannak a befolyása mind a mai na
pig megmaradt az úgynevezett gazda
sági individualizmus elnevezés alatt, de 
az általános jólétet nem hozta meg.

A pesszimista liberalizmus iskoláját 
Malthus Tomas Róbert (szül. 1766.) an
gol gazdaságfilozófus alapította meg. 
Pesszimista tanításának (malthuzianis- 
mus) kiinduló pontja, hogy a népesség 
nagyobb mérvben szaporodik, mint a 
fenntartására szükséges gazdasági javak. 
Túlzó követői ebből a születések kor
látozását vitték a köztudatba, de nap
jainkban ezt az iskolát úgyszólván az 
összes nemzetgazdász elveti.

A reformált liberalizmus iskoláját Si
mon de Sismondi, svájci tudós állította 
fel, aki szocialista elemeket vitt belé. 
Azt hirdette, hogy az egyének önzését 
állami beavatkozással a szociálisan sze
gényebb rétegek javára meg kell fé
kezni.

A szocialista iskolát tudományos ala
pokon Marx Károly (szül 1818) alapí
totta meg. Munkatársai, Engels Frigyes 
(szül. 1820) és Lassale Nándor (szül. 
1825) terjesztették tanait. A marxizmus 
szerint a munkaerő kizsákmányolása 
folytán értéktöbblet áll elő a tőke szá
mára és ez biztosítja a tőke uralmát a 
munka fölött; a tőke az értéktöblet nö
velésével egyre kevesebb kézbe kerül, 
ami a tőkeuralom összeomlásához vezet 
majd. A marxizmus történeti felfogása a 
történeti materializmus, amely szerint a 
történelmet a gazdasági viszonyok befo
lyásolják, „a világ története, osztályhar
cok történelme". Ezért újra kell szervezni 
a vagyont és a gazdaságot, hogy a tő
kéből ne származhasson igazságtalan és 
munkateljesítmény nélküli jövedelem. A 
termelő eszközöket, mint aminők a gyá
rak, a föld, a vasutak, koilektivizálni. 
vagyis állami, országos és községi tulaj
donba kell átvenni. Marx fölfogása sze
rint csak a proletariátus forradalma jut
tathatja érvényre ezt a gazdasági rend
szert, viszont Lassale ezeket az eredmé
nyeket a nemzetközi proletáriátus egye
sülése után, a fejlődéstől várta.

A szövetkezeti szocializmus meg nem 
határozott tagszámú társaságokat szer
vez. amelyek tagjaik hitelének, kerese
tének vagy gazdálkodásának közös üz
letkezelés melletti kölcsönösség alapján 
való előmozdítására alakulnak. Nem a 
kereskedelmi forgalom szükségleteit elé
gítik ki, hanem társadalmi osztályok 
(földművesek, munkások) jólétének elő
mozdítására szolgálnak. Ezek a szövet
kezetek az idők folyamán tőkeerős vál
lalkozásokká lettek és többnyire politi
kai pártok tulajdonát képezik.

A kommunizmus olyan vagyonközös
séget jelent, amely az egyének gazda
sági és szociális egyenlőségén nyugszik 
s amelyben az egyén gazdasági önálló
sága teljesen fölolvad a közösségben. 
Sok a hasonlósága a szocializmussal 
(kollektivizmussal), amelytől főleg a cél 
elérésére alkalmazott eszközök külön
böztetik meg. Ez a felfogás a gazdasági 
és szociális bajok gyökerét a magántu
lajdonban látja. Marx és Engels, a tu
dományos szocializmus alapitói, kommu

nistáknak nevezték magukat, megkülön
böztetésül a kispolgári szocialistáktól. 
Tanításukat Lenin Vladimír (szül. 1870) 
1903-ban formulázta meg, amikor a 
proletariátus forradalmi diktatúrájának 
gondolatát kezdte propagálni. 1917-ben 
előidézte az orosz forradalmat és meg
valósította programját.

Nemzeti szocialisták (Csehszlovákia) a 
legfontosabb termelő eszközök szociali
zálását és nacionalizálását követelik és 
elutasítják a külföldi proletariátus bea
vatkozását a saját nemzettest ügyeibe. 
Németországban a nemzeti szocialisták 
Marx tanításai ellen küzdenek és a 
marxista internacionalizmus helyett a 
legszélsőbb nacionalizmust hirdetik.

A fasizmus olasz nacionalista és im
perialista mozgalom, amely a világhá
ború után létesült. A fasiszták különösen 
a szocialisták és kommunisták ellen lép
tek fel, katonailag voltak szervezve és 
1922-ben magukhoz ragadták a hatalmat. 
Vezérük Mussolini, aki a fasizmus gaz
dasági elméletét a korporativizmusra 
építette fel. Ez abból áll, hogy az egyes 
gazdasági csoportok kiküldötteiből úgy
nevezett gazdasági parlament alakul, 
amely egymagában irányitja a termelés 
és fogyasztás egész elosztását. Amellett 
a nemzet és állam érdekei minden egyéni 
érdek fölött állnak, habár a magántulaj
don teljes épségben megmarad és az 
állam azt olyképpen szabályozza, hogy 
az egyéni vállalkozás felelőssége ne 
csökkenjen, hanem inkább növekedjen.

S P O R T .
A CsAF—MLSz Középkerületének XVI. 

számú hivatalos közleményei.
A junius havi átlépésekből a Központ 

Holko Lajos : Ragyolci TC—Füleki TC 
6 havi nyilvántartásba helyezte, miután 
kiadatás junius hó 15-ig nem érkezett be.

Hlobil Vilmos : Rim. Törekvés SE— 
Tornaijai SC a Központ törölte, miután 
a lejárat utáni 6 hó múlva sem lett ki
váltva. 200— Kő követelés az anya- 
egyesülete (RTSE) javára van nyilván
tartva.

Folyó év julius havában a következő 
átlépési bejelentések érkeztek be :

Tolmácsi János : Losonci AFC—Apát
falusi SC. Hegedűs József: Kassai SC 
—Apátfalusi SC. Telek István : Losonci 
AFC—Apátfalusi SC. Schmidt Lajos : 
Losonci] AFC—Főrévi TC.

A Direktórium folyó hó 12-én, hétfőn 
este fél 9 órai kezdettel ülést tart az 
Ipartársulati Székház emeleti tanácster
mében.

Rimaszombat, 1937. julius 8.
Bokor Dezső s, k. Brilnner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T B  A L L ,
Sparta Vágbeszterce—Törekvés 6:0 

(1:0). — Biró : Veres (Pozsony).
Törekvés : Gajarsky — Simon, Lőkös 

— Katz, Szlovencsák, Gyürék — Szmre- 
kács, Molnár, Árvay, Kerekes, Tromka.

A Törekvés első diviziós selejtező 
mérkőzése fájdalmasan súlyos vereséget 
eredményezett. A mérkőzés kimenetele 
már eleve sem volt kétséges, mert hi
szen a Törekvés kellő anyagi eszközök 
híján erősítés nélkül, csupán saját mér
sékelt erejére támaszkodva vette fel a 
küzdelmet a minden poszton megfelelő 
képességű játékosokkal rendelkező, erő
től duzzadó Sparta ellen, ennek ellenére 
azonban ily súlyos arányú vereséget 
nem vártunk. A Törekvés az első féli
dőben még ellenállott a hazai csapat 
támadásainak, de a második félidőben 
a csapat teljesen összeroppant s 20 perc 
alatt 5 gólt volt kénytelen elkönyvelni. 
A Törekvés egész csapata formáján alól 
játszott, s a Sparta kondicióbeli fölénye 
előtt kénytelen volt meghajolni.

A szerk esztő  üzenetei.
Korcsmáros. A novella folytán a tör

vény szigorú rendelkezései enyhülnek.
P. S. Fáradjon be hozzánk, ahol szó

val nyer értesítést.
K. Sz. Későn érkezett, aktualitását el

vesztette s igy nem közölhetjük.
Apa. A kassai felsőipariskolát tessék 

megpróbálni.
„ÁImodá8.“ Silentium ilyen cimü ver

se igy szól: Közel vagy hozzám s mé

gis olyan messze, Tiszta vágy az, mely 
Hozzád csatol, csillagfényes csöndes éj
szakákon Nem érzed,, hogy lelkem, 
a lelkeddel rokon ? Oh 1 miért nem 
lehet, hogy kart karba öltve Bo
lyonghatnánk járatlan utakon, Feltárván 
lelkem minden álmát, Éreznéd, hogy lel
kem a lelkeddel rokon. Megenyhül szi
vünk, ha megértenek, Baráti kéz simít
hat homlokon, Szeresd, ki szeret s ha 
lelked fáj Érezd, hogy lelkem a lel
keddel rokon." A L. H.-ban jelent meg.

K. S. Egyik sem vált be.
„Egy jóizlésü benszülött nő.“ A kon

dás reggeli ostorpattogtatása és tülkölé
se, igaza van, bizony mucsai állapot. 
Okos tanácsával tessék a közbirtokosság 
vezetőségéhez fordulni.

Polgár. Az összeírás már megtörtént. 
Közszemlére teszik.

Felelős szerkesztő: R á b e ly  K á r o ly .

Tanuló leány
felvétetik fizetéssel, ROTHMANN cég
nél Rimaszombat, Masaryk-tér. Szlová
kul tudók előnyben.

Két-Mrn iskolás diákot
kosztra, esetleg kvártélyra elfogadok. 

Cim : Sodorna-utca 9. szám.

Iparosok és Kereskedők Hitelintézete
Rim. Sobota Jánosi-u tca 18. sz. 

Szövetkezet korlátolt felelősséggel.
Elfogad b e té te k e t: folyószámlára és betét

könyvecskére. Kölcsönt n y ú jt : jótállás és beke
belezésre, árúra, értékpapírra és számlakövetelé
sekre. Minden telekkönyvi beadványok bélyeg- 
és illetékmentesek. — Hetibetét rendszer.

T A N U L Ó könyvkeres
kedésemben

azonnal felvétetik. Négy középis
kolai végzettség, szlovák-magyar 
nyelvek tudása megkivántatik. 

KLEIN GÉZA könyvkereskedő,
Rimaszombat.

M A N D E L  E.
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-utca 16. sz. az emeleten.
Dolgozik a L IE Ö E B N t f  F O N D "  
és magánbetegsegélyzők tagjai
nak is.

Értesítem
a t. közönséget, hogy mindenféle tető
fedést, úgymint: pala, cserép, kátrányo
zás, papír-fedés és javításokat jutányos 
áron vállalok úgy helyben, mint vidéken.

Szives pártfogást kér: 
RÓZSA LAJOS 

cserép- és palafedő mester.
Tópart-ucca 14. sz.

K I A D Ó  lakás.
A RÓZSA-UTCA 14. SZ. A- 
LA TTI HÁZBAN E G Y 4 SZO
BÁS LAKÁS AUGUSZTUS 1- 
— TÖL BÉRBE KIADÓ. — 

B ővebb fe lv ilá g o sítá ssa l szo lgá l 
KALOCSAY GYULÁNÉ.

Rimaszombat, 1937. Nyomatott R á b ely  K ároly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


