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A vasárnapi
Csehszlovákiában egységesen mind
máig nincs rendezve. Ebben az ügy
ben a kereskedelmi- és iparügyi 
kormányzat csak kísérleteket vég
zett, amelyek azonban sikerre nem 
vezettek, amint hogy nem vezettek 
sikerre a különböző kereskedelmi 
és iparkamarák csaknem az unal- 
masságig folytatott ankétjei, vala
mint a kereskedelmi alkalmazottak 
ezirányban többizben megindult or
szágos mozgalma sem.

Jól tudjuk és igy nem is keres
sük, mi ennek a meddőségnek, az 
oly annyira fontos szociális kérdés 
radikális megoldásában megnyil
vánuló eredménytelenségnek oka 
és éppen ezért foglalkozunk vezető
helyen ezzel az üggyel, melynek 
aktái mintha már teljesen beporo
sodtak volna a végleges rendezésre 
hivatott fórum irattárának polcán.

Erre enged következtetni az a 
kétnyelvű szalag-plakát is, melyet 
párnap óta ott látunk városunk 
iobb kereskedői üzletének ajtaján, 
a közönséghez intézett felkiáltás 
kérésként: Vasárnap és este 6 óra 
után ne vásároljatok! Adjatok egy 
pihenőnapot! A Magánalkalmazot
tak Egységes Szövetsége Pozsony.

A hétköznapi üzleti zárórát is 
érintő plakát-kérésre a Magánal- 
kalmazottak Egységes Szövetségét 
Szlovákiában az illetékes fórumok
nál e részben tapasztalt közönyös
ség vagy éppen tehetetlenség és 
az azzal szemben eredménnyel ke
csegtető újabb mozgalombanbizás 
késztette, a vásárló közönség szo
ciális érzékére és érzésére apellá- 
lással kísérelve meg a vasárnapi 
munkaszünet és általában az üzle
tek egységes esti zárórája kérdé
sének végleges rendezését.

A vasárnapi teljes munkaszünet 
ügyével a kereskedő-társadalmat 
magában felölelő régi Kereskedel
mi Testület nálunk is már nem egy 
ízben foglalkozott, sajnos, ered
ménytelenül, mert egy-két markolóbb 
természetű, elavult nézeteket valló, 
maradi gondolkozásu tag lehetetlen 
állásfoglalása elgáncsolta az egy
séges megoldást, mig más váro
sokban akadálytalanul sikerült az.

Ez ügyben több önálló keres
kedő véleményét meghallgatva, egy- 
értelműieg azt adták elő, hogy az 
üzletek vasárnap d. e. 10 óráig 
való nyitvatartásának mi értelme 
sincsen, mert ujabbi rendelkezés 
szerint az alkalmazottak akkor nem 
foglalkoztathatók; az általános ta
pasztalat szerint vasárnap vidéki 
vásárló, de egyáltalán vásárló alig

munkaszünet
ha akad és igy az egész 10 óráig 
való nyitvatartás csak a vasárnapi 
s illetve ünnepi hangulat zavará
sára, rontására és arra jó, hogy a 
kereskedőnek hetenként ne legyen 
egy pihenésre, ünneplésre szentel
hető nyugodt napja se.

Az üzletek déli zárórájának kér
désénél is akadtak maradibb gon
dolkozásu kereskedők s lám a déli 
záróra ügye egységesen szépen 
rendeztetett. A közönség az uj ren
det megszokta s ma már egyikünk
nek sem jut eszébe dél alatt üz
letbe menni. így megszokná a kö
zönség a teljes vasárnapi munka
szünetet is és ne gondolja egyet
len kereskedő ember sem, hogy 
egységes rendezés mellett érdeke 
ellen lenne az. A közönség alkal
mazkodna az uj rendhez, az ő ér
dekeit nem is érintené e kérdés, 
mert hiszen amit, az üzletek nyitva- 
létének tudatában, ma csak va
sárnap vásárol meg, akkor szépecs
kén beszerezné legkésőbb szom
baton délután. A vidéki közönség 
vasárnapi vásárló idejével vagy 
szokásával történő indokolás sem 
helytálló. Ez a tapasztalatok által 
már teljesen megcáfolt alaptalan 
érvelési-önámitás csak.

Magának a kereskedő társada
lomnak az érdeke a teljes vasár
napi munkaszünet, amit a közön
ség a legmesszebbmenő megértés
sel vesz s az Adjatok egy pihenő
napot! — kérést meghallgatva, az 
ezirányu mozgalom sikerre veze
tését egész szociális érzésével tá
mogatja és előmozdítani kész, igy 
teljesedhetvén a kereskedőkre néz
ve is az Írás szava: a hetedik na
pot pedig megszenteljed ! (----- )

A kisipar és kereskedelem 
reklámja.

Ha száz embert kérdezünk, hogy a 
gazdasági életnek melyik csoportja csi
nálja a reklámot, úgy kilencvenkilencen 
biztosan azt felelik, hogy a nagyipar, 
még pedig elsősorban a szeszesitalok, 
parfümériák, automobilok, stb. — Ez a 
feltevés azonban hibás. A berlini kon- 
junktura-kutató intézet megállapította, 
hogy a legnagyobb összeget Németor
szágban a kiskereskedelem adja ki. 
Utána meglehetős távolságban követ
kezik a nagykereskedelem, a kisipar, a 
mezőgazdaság, a bankok, szállítási vál
lalatok és a vendéglős ipar. Németor
szágban évente nyolc miiliárd csehko- 
ronát adnak ki reklámra (a nemzeti jö
vedelem nem egész 2 százalékát). Ebből 
a kiskereskedelem 54 és fél százalék, 
a kisiparra 1 és fél százalék, összesen

56 százalék, a nagyiparra 35 százalék 
esik.

Természetesen, a nagyipar forgalma 
sokkal nagyobb, mint akár a kiskeres
kedelemé vagy a kisiparé. Vannak kis
kereskedések, melyek kis reklámköltsé
gekkel kijönnek, mert eladási területük 
korlátolt, mint péld. élelmiszerüzleteké, 
vagy a gyógyszertáraké. Üzletek azon
ban, melyek a közönség Ízlésére tá
maszkodnak, luxuscikkeket árusítanak, 
aránylag sokkal nagyobb reklámot igé
nyelnek. Ma a szűkös viszonyok dacára 
fokozottabban kell a reklámot igénybe 
venni, hogy a tényleges fogyasztók fi
gyelmét felhívjuk. Ebben a tekintetben 
a kiskereskedelem és főkép a kisipar 
nagyon elmarad a gyáripar és nagyke- 
reskedelem mögött. Megfelelő eszközök, 
mint hívogató kirakatrendezés, megfe
lelő cégtáblák és helyesen fogalmazott 
körlevelek és hirdetések által a kisipar
nak is fel kell hivni a figyelmet ma
gára, készítményeinek minőségére, me
lyek erős versenyben állanak a gyár
iparéval. Természetesen a helyes rek
lámhoz nemcsak pénz kell, hanem jó 
Ítélőképesség, mely nemcsak a saját 
üzletét ismeri, de ismeri a vevők kíván
ságait és az eladás lehetőségeit is. A kis
iparosoknál elterjedt fölfogás, hogy a 
propaganda, a hírlapi hirdetés csak a 
„nagyoknak való", helytelen és nem fe
lel meg a mai kornak. Az a fölfogás, 
hogy szolid üzletnek nem kell reklám, 
újsághirdetés, már nem állja meg a he
lyét és enélktil nem lehet megfelelő üz
leteket csinálni.

Abból a gondolatból kiindulva, hogy 
a kisiparnak és kereskedelemnek nagy 
része nem ismeri és nem értékeli a 
reklámot, a lipcsei őszi vásáron külön 
kiállítást rendeznek ezek részére.

A házasság komoly dolog.
Az ellenkezőjét látszik mutatni az a 

sok frigy, amelyet az újabb esztendők
ben kötöttek s a melyek közül igen 
nagy percent rövid idő alatt válással 
végződött.

A megfontolás hiánya ütközik ki az 
ilyen könnyen nyélbe ütött házasságo
kon. Az ilyen esetek világos példái an
nak, hogy hirtelen fellobbanó szalmaláng 
árasztotta el a fiatal sziveket. Megtet
szett nekik egy vagy más külső dolog, 
tévedésbe estek a másik fél értékének 
megítélésénél. Mert mégis csak az ér
ték az, amit a házastárs jellemének 
megítélésénél figyelembe kell venni és 
komoly megfontolás tárgyává tenni. De 
ehhez szükséges, hogy ne csak tánc
lépésekből, esetleg a test közeli átkaro
lásának vonzásából Ítéljük meg a hely
zetet, hogy ne csak az arcnak kozme
tikai művészettel szabályozható művészi 
Ízlése legyen irányadó. Ne csak a haj
fürtök mikénti ondolálása legyen a leg- 
megkapóbb momentum. Necsak a ter
metnek korrigálható bájai adják meg a 
fővonzalmat.

Az ilyen bűvös-bájos megjelenések 
okozhatnak hirtelen föllobbanást az em
beri szivben s a gyarló szív hamarosan 
arra határozza magát, hogy a másik 
nemben örökké tartó értéket lásson.

Nagy baj az is, ha anyagi momentu
mok nagy vonzóerővel játszanak bele a 
szív megindulásaiba és azután hamaro
san kitűnik, hogy az anyagi jólét fitog-

tatása csak misztifikáció volt, mert a 
képzelt vagyon nem annyi, mint hitték, 
hanem egy-két nullával kevesebb. A 
nulla ugyan magában kis szám, annyi 
mint semmi, de egy nulla egy számhoz 
kapcsolva tizeket,— két nulla egy szám
mal százakat, három nulla ezreket, négy 
nulla tízezreket, öt nulla már százezre
ket jelent s aztán milliókat.

Hát egy-két nulla hiánya a számsor 
végén igy válhat lényegesen kisebbítő 
tényezővé.

És az ilyen nem remélt devalváció 
keservesen kiábrándító hatással lehet a 
házasélet szerelmi létráján. Igen gyors 
sülyedést okozhat.

Mindezeket figyelembe véve, tette 
nemrég egy angol tudós azt a kijelen
tést, hogy a házasság komoly dolog, s 
jó lenne komoly iskolai tudás módjára 
előkészülni.

Griffithnek hívják ezt az angol társa
dalmi tudóst, aki Bristolban, az angol 
anya és gyermekvédelmi egyesület köz
gyűlésén tartott nagy és megfontolandó 
beszédet erről a kérdésről.

A házasság minden embert egyaránt 
érdekel, mert ettől függ az emberiség 
szaporodása. És minden nemzetet külön 
is kell, hogy érdekeljen, mert a házas
ságok jó vagy rossz megkötésétől függ 
a népek és nemzetek szaporodása és a 
jövő nemzedékek erkölcsi értéke. Sőt az 
anyagi érték : az erő, egészség is első
sorban tekintetbe jön.

Mikor Griffith kezét a társadalom ütő
erére téve igy nyilatkozott: nyilatkozata 
nagy súllyal esik a házassági mérleg 
serpenyőjébe és komoly figyelemre is 
méltatták a beszédét, a mely a házas
ságok komoly jellegét hangsúlyozza, ko
moly megfigyelés alapján.

Szerinte jó volna valami iskolaféle 
előkészítés a házasságra. Nem úgy ér
tette ő ezt, hogy iskolába járjanak a 
házasulandók, hanem hogy komoly em
berek : papok, orvosok, szociológusok 
vegyék elő a házasulandókat és azok 
tegyenek komoly megjegyzéseket a ké
szülő házasságokra.

És ebben igaza van Griffithnek, mert 
ha hosszú időbe kerül péld. a kelengye 
elkészítése: szintén hosszabb időt ér
demel maga a házas élet megfontolása 
és behatóbb ismerete. Ne csak a sal
langok és szalagok legyenek a fő dol
gok, hanem maga a házasság lényege 
és behatóbb ismerete.

Azt is meg kell fontolni, hogy a há
zasságot nem kell idősebb korra halo
gatni, mert a fiatalabb házasok gyer
mekei erősebbek és fejlődésre képe
sebbek mint az idősebbeké. Ez pedig 
igen fontos a jövő nemzedék szempont
jából.

Azért jó lesz az angol szónokot figye
lembe venni és a házasságot komoly 
megfontolás után megkötni. Y. Z.

Megszigorítják a hadirokkantak 
külföldi utazásait. Az utóbbi időben a 
hadirokkantak egyre gyakrabban utaz
nak külföldre, ahol hosszabb időt töl
tenek. Illetékes hatóságok figyelmeztetik 
most a hadirokkantakat, hogy külföldi 
utakat bejelentés nélkül csak az eset
ben tehetnek, ha a külföldi tartózkodás 
rövid. Hosszabb külföldi utakat be kell 
jelenteni az illetékes hivatalokban. En
gedély nélkül tett hosszabb külföldi 
utak következménye az lehet, hogy a 
külföldi tartózkodás idejére beszüntetik 
a rokkantilletményeket.
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Hogyan született meg a csehszlovákiai magyar
ság egységének indulója?

N yila tkozik  Koczor Gyula, Németh. István  László ©s Márkus László
(A Prágai Magyar Hírlap vasárnapi számából vettük át.)

POZSONY.
Egy tömegmozgalomban a jó ritmusú 

induló csaknem olyan fontos, mint a 
leglogikusabb elmélet, ennek az axió
mának igazságáról könnyen meggyőző
dünk, ha utána nézünk, egy-egy dal mi
ként csinált fejezetet a történelemben. 
Elég csak a Marseilles példájára hivat
kozni, amely nemcsak a francia forra
dalmat indította el útjára, hanem Napó
leon sem tagadhatta volna meg császár
sága alatt a forradalom eszméit, ha ka
tonái nem a Marseilles dallamával száll
tak volna harcba. Az „Internacionále" 
daliama nélkül pedig Lenin sohasem 
tudta volna az orosz tömegeket meg
nyerni a kommunista eszméknek és a 
győztes Olaszországban, négy hónappal 
a háború befejezése után Mussolini tisz
tán látta Milánóban azt, hogy az „Inter- 
nacionále" dallamára egyre nagyobb 
olasz tömegek vonulnak fel a nemzetközi 
vörös lobogók alatt, hacsak... Igen, ekkor 
született meg a „Giovinezza", a nemzeti 
szellemben megujhodó Olaszország in
dulója, amely nélkül bizony Mussolini 
nem tudta volna megteremteni az egy
séges fasiszta Olaszországot. És bárho
gyan gondolkoznak a mai Németország 
ellenfelei a nemzeti szocializmusról, azt 
elismerik, hogy a német nemzeti szocia
lizmus akkor váll igazán tömegmozga
lommá, amikor megszületett a Horst 
Wessel induló. De igy volt ez mindig a 
történelemben ; hiszen gondoljunk csak 
a magyar történelem egyik leggigantiku- 
sabb fejezetére, amelyet a Kossuth-dal 
inditott útjára.

A csehszlovákiai magyarság egyet
len nagy tömegmozgalma húsz éves 
kisebbségi sorsunkban a legutóbbi 
időben született meg, az Egyesült 
Magyar Párt keretében, mert hova
tovább minden szlovákiai és kárpát
aljai magyar előtt alapigazsággá vá
lik az, hogy itt többé nem egyszerű 
pártkeretről van szó, hanem a Cseh
szlovákiában élő valamennyi magyar 

közös nemzet-szervezetéről.
Ennek a tömegmozgalomnak első nagy 
megnyilatkozása volt a pozsonyi ma
gyarság május elsejei felvonulása, ami
kor hivatalos megállapítás szerint is
15.000 magyar tett nyíltan hitvallást az 
Egyesült Magyar Párt lobogója alatt.

De ezen a felvonuláson éreztük elő
ször hiányát annak, hogy tömegmoz
galmunknak nincs megfelelő indulója, 
amely híven kifejezné a csehszlová

kiai magyarság lelkületét.
így valósult meg azután néhány héttel 
későbben Koczor Gyula pártigazgató 
kezdeményezésére a csehszlovákiai ma-1 
gyarság egységének indulója, amelynek 
aluli szövegét akár a nemzetiségi sors
ban élő erdélyi és vajdasági magyarság 
is magáévá teheti :
„Testvér! Mily büszkeség most magyarnak

[lenni,
Hűséggel, reménnyel harcolni és hinni, 
Lankadatlan hévvel dolgozni serényen, 
Zokszó nélkül élni mostoha kenyéren, 
Megállni a sarat a földindulásban,
Sorssal verekedni keményen és bátran,
Nem hagyni a jussot, tisztelni a törvényt, 
Acélkarral úszni át a sok, sok örvényt, 
Hitegető szóra nem állni kötélnek,
Emelt fővel nézni szembe a veszélynek,
Egy táborba gyűlve, csak előre menni, 
Testvér! Ilyennek kell a magyarnak lenni!"

Az egység indulóját ma már Szlová
kia és Kárpátalja minden városában és 
falujában megtanulták, ahol magyarok 
élnek. Most pedig megszólaltatjuk azo
kat, akiknek köszönhetjük, hogy a cseh
szlovákiai magyarság tömegmozgalmá
nak, az Egyesült Magyar Pártnak is van 
már indulója.

Koczor Gyula,
az Egyesült Párt országos igazgatója a 
következőkben nyilatkozott munkatár
sunknak arról, hogy miért kellett meg
születnie az „egység indulójáénak ?

— Régóta éreztük hiányát olyan da
loknak és indulóknak,— mondotta Ko
czor Gyula pártigazgató — amelyek ki
fejezést adnak a magyarság küzdelmé
nek, élniakarásának, jobb jövőbe vetett

hitének s amelyek egyúttal az egész itt
élő magyarság sorsközösségének is ki
fejezői. Több próbálkozás történt ebben 
az irányban, de eddig még nem szüle
tett meg olyan dal, amely szövegével 
mindezt kifejezte volna, dallamának fü
zével és könnyedségével pedig egyrészt 
magával ragadta volna népünket, más
részt pedig általánossá válhatott volna. 
Ezt a hiányt igyekeztünk pótolni, ami
kor több helyről szövegeket kértünk és 
azokat a szerzők megnevezése nélkül 
Németh István László rendelkezésére 
bocsájtottuk, hogy válasszon azok közül 
olyat, amelynek a szövege legjobban 
megfelel elgondolásunknak és egyúttal 
a legalkalmasabb a megzenésítésre.

— Németh István László választása 
M á r k u s  L á s z l ó  költeményére esett. 
Örömmel látjuk, hogy mind a vers, mind 
annak zenéje a legsikerültebbek közé 
tartozik és

reméljük, hogy a „Magyarnak lenni...” 
rövidesen mindenütt felcsendül a 

magyar ajkakról.
így nyilatkozott Koczor Gyula, akinek 

legfőképpen van érdeme abban, hogy 
kezdeményezésével ez az uj magyar in
duló megszületett.

N ém etk István  László,
orgonamüvész és zenetanár, a pozsonyi 
nagymultu Bartók dalosegyesület éveken 
át volt kiváló karnagya, a Bartók és 
Kodály által megteremtett uj magyar 
zene egyik legkiválóbb propagálója, aki
nek néhány zenei szerzeményével már 
eddig is jelentős sikere volt, a követke
zőkben volt szives nyilatkozni munka
társunknak arról, hogy milyen szempon
tok vezették az induló szövegének meg
zenésítésében.

— Az én szerepem, amire az Egyesült 
Magyar Párt felkésére vállalkoztam — 
mondotta Németh István László — tu
lajdonképpen abban állott, hogy a ren
delkezésre bocsátott, előttem meg nem 
nevezett szerzőktől származó szövegek 
közül egy megfelelőt kiválasszak és 
megzenésítsek. Az én szempontjaim a 
következők voltak :

— A lehető legrövidebb keret között 
a legtöbbet kifejező, egy magyar induló 
ritmusának megfelelő, tipikusan magya
ros, úgynevezett hangsúlyos verseléssel 
Írott szöveg legyen. A rendelkezésemre 
álló anyag közül három ilyen költe
ményt találtam s azokat megzenésítvén, 
az általam legsikerültebbnek tartott s 
mint később megtudtam, Márkus László 
szövegére írottat bocsátottam az Egye
sült Magyar Párt rendelkezésére.

— A megzenésítésnél kerülni akartam 
a sablonos, nemzetközi indulóritmusokat 
és ezeknek hangulatát. A kis műnek 
magyar jellegét igyekeztem kidomborí
tani, anélkül hogy a régi magyar nép
dalok ötfokú (pentatlon) skáláját vettem 
volna nagyjában alapul, formailag pedig 
a népdalok puritán egyszerűségét igye
keztem elérni, ezáltal is lehetővé téve 
azt, hogy úgy az egyesek, mint a na
gyobb tömegek is nehézség nélkül el
sajátíthassák. A népdalforma ez esetben 
azért is célszerű, mert lehetővé teszi a 
dalnak minden kiséret nélkül való ének
lését is. Természetes, hogy ragaszkodom 
az általam megkomponált harmonizálás
hoz, ami egyszerűsége folytán úgy ze
nekari, mint vegyes, vagy férfikari, vagy 
akár csak zongorával kisért előadást is 
egyformán lehetővé tesz. A megadott 
zongoratétel oly egyszerű, hogy egy kez
dő zongorista is vállalkozhat rá.

— Márkus László szövegének — szin
te a kisebbségi magyarság tízparan
csolatának — hangulatát ez esetben 
tehát magyaros zenével és magyaros 
ritmussal, az éneklő magyar nép han
gulatával igyekeztem aláfesteni, ke
rülvén a nemzetközi, tudományos ze

neszerzői technikát.
Végül

M árkus László,
a Rimaszombatban megjelenő „Gömör" 
főszerkesztője, a csehszlovákiai magyar 
újságírók nesztora igy nyilatkozott arról, 
hogy mit akart kifejezni pár soros

versében, amelyből az egység indulója 
lett.

— Tizenöt évvel ezelőtt, kisebbségi 
életünk legnyomasztóbb idejében irtain 
tizenkét soros kis költeményemet, amely
nek megírására a magyarság soraiban 
jelentkező kaotikus állapotból való ki
emelkedés és az itt-ott mutatkozó kö- 
zönybőli felrázás, nemkülönben a ma
gyar egység megteremtésének gondolata 
inditott.

— A verset akkor a Rimaszombatban 
ma is szerkesztésemben megjelenő „Gö
mör" cimii politikai és társadalmi he
tilapban „Magyarnak lenni..." címmel, a 
hirek élén jelentettem meg. A vers min
den különösebb visszhang nélkül ma
radt akkoron.

— A kisebbségi magyarság körében 
a pártoskodást, külön politikai pártokra 
való tagozódást és az ennek nyomán je
lentkezett pártközi súrlódásokat és a 
széthúzást veszélyesnek tartva,

elejétől fogva hive és hirdetője let
tem a magyar egységnek

és lapomat főleg az összefogásnak, az 
elesettségünkben, egyedülállóságunkban 
szinte parancsszerüen kívánatos egység
nek s annak létrehozásának szolgálatá
ba állítottam. A sorsunkat intézők bölcs 
belátása s a magyarság impozáns mó
don megnyilvánult akarata az egységet 
meg is teremtette.

— Az ennek jegyében megindult mos
tani községi választások jöttével tizenöt 
évvel ezelőtt irt költeményemre gondol
va, azt fölötte alkalmasnak találtam a 
magyar választók lelkesítésére, sorskö
zösségünk, élni akarásunk jellemzésére

Hatvan évesek vacsorája  
a Polgárikörben.

Pompás hangulatú összejövetel kere
tében rendezte meg ezidén is a hatvan
évesek évente szokásos vacsoráját a 
Polgárikor agilis elnöksége 144 jelent
kező részvételével, az egyesület zsúfo
lásig megtelt földszinti nagytermében. 
A jóhangulatot Szőllősy János főszakács 
a kör kitűnő konyhája és Tarjányi Fe- 
rencz borgazda pedig a borpince révén 
a legnagyobb körültekintéssel és a leg- 
válogatottabb gourmandokat is kielégítő 
gondossággal biztosították, úgy hogy a 
jó vacsora és jó bor mellé szerződtetett 
jó cigánynak nem nagy megerőltetésébe 
került a korosztályonként csoportosított 
asztaloknál helyet foglaló vendégeket 
felvillanyozni.

A szépszámban összegyűltek között a 
főasztal „körelnöki" székében id. Rábely 
Miklós, a világ legöregebb aktiv nyom
dásza, illetve betűszedője ült (93 éves) 
a „fiatalabb" éveket reprezentáló négy 
85—83 éves társával, akik együttesen 
328 esztendőt képviseltek, viszont az 
összejövetel legfiatalabb u. n. „csecsemő" 
tagja Brünner Sándor volt, szerény 25 
évvel. A 144 résztvevő kora összesen 
8670 évet tett ki, akik közül legtöbben 
a 61 —70-es korosztályból (37 en össze
sen 2407 évvei), illetve az 51 —60-as 
évfolyamból (36-an 1885 évvel) regru- 
tálódtak. Az idősebb 71—80 as korosz
tályt 22-en képviselték 1636 esztendőcs- 
kével, a 41—50 es korosztályból viszont 
28-an jöttek el, akik együttesen 1244 
évet tettek ki, szemben a 31 — 40 esek
kel, akik 898, és a 21—30-as „tacskók
kal" szemben, akik 229 esztendőt kép
viseltek együttesen.

A rendező Polgárikor elnöksége ré
széről ifj. Rábely Miklós emelkedett 
szellemű, formás pohárköszöntővel üd
vözölte a megjelenteket, majd Gömöry 
Arnold az összejövetel krónikása ter
jesztette elő a résztvevők statisztikai 
adatait, kegyeletes szavakkal emlékezve 
meg a múlt évi összejövetel óta elhuny
takról : Lukács Géza főispánról, dr. Tör
köly József szenátorról és Mispál István 
konzervgyári főtisztviselőről. A kegye
letes megemlékezést a megjelentek állva 
hallgatták végig. Pohárköszöntőt mon
dott még, a huszév előtti illavai napok
ra visszaemlékezve, Fényes Sándor ny. 
bankigazgató, valamint Sichert Károly

és a jövőbe vetett hitünk, összefogásunk, 
eddigi küzdelmeink, egész kisebbségi 
sorsunk egytáborba gyülekezésünk szük
ségének a magyar lelkek előtti felvázo
lására. így aztán, némi módosítással, köl
teményemet lapom május 15 iki számá
ban, ugyancsak a hirélen, ismét megje
lentettem és kefelevonatban több ma
gyar laptestvérhez is eljuttattam. Vala
mennyien le is közölték.

— Hogy gondoltam-e annak megze
nésítésére? Egyáltalában nem és végte 
lenül meglepett dr. Reinel Jánosnak, 
a Magyar Minerva főszerkesztőjének 
örömös levele, amelyben versemnek Né
meth István László pozsonyi dómkar
nagy, zenetanár által történt megzenésí
téséről értesített. A megzenésítés előz
ményeiről mit sem tudtam, de igaz, 
őszinte örömöt éreztem akkor, mikor a 
kotta a Prágai Magyar Hírlapban, majd 
a többi magyar lapban is megjelent és 
azt is olvastam a lapokból, hogy az 
Egyesült Magyar Párt a választások al
kalmával Pozsonyban megtartott, impo
záns manifesztáciős gyűlését a „Magyar
nak lenni..." eléneklésével nyitották meg.

— A magyar sors jobbrafordulásáért 
dolgozó, szerény sajtómunkás szivéből 
őszintén kívánom:

legyen ez a dal a szlovákiai és kár
pátaljai s általában a kisebbségi 
életet élő magyarságnak tizparan- 
csolatos indulója, az összefogás ere
jé t megbizonyitó, szebb élettel, jobb 
jövővel biztató himnusza, minden 
m agyarlakta tájon a sóhajos magi ar 
ajkakon hittel, reménységgel felzen- 

dülő imádságos éneke.
íme : három nyilatkozat arról, hogyan 

született meg a csehszlovákiai magyar
ság egységének indulója. Bölcsője a tör
ténelem eseményeiben ringott s bizo
nyos, hogy ennek az indulónak az is 
lesz a hivatása, hogy kisebbségi sorsunk 
történetében uj fejezetet csináljon.

ny. vezérigazgató, aki a másnapi kassai 
Rákóczi emlékünnepélyre hívta föl a fi
gyelmet.

A kitűnő vacsora befejeztével parázs 
tánc kerekedett, amelyben az időközben 
összegyűlt leány- és asszonysereg a 
legjobb hangulatban, egyíitSesen vett 
részt a hatvanévesek korosztályával, a 
késő reggeli órákig bezárólag.

A hatvanévesek rendszeres nyári ta
lálkozója, melynek Horváth Albert 
gimnáziumi tanár volt a kigondolója, 
évről-évre hatékonyabb társadaloinépitő 
tényezőjévé válik Rimaszombatnak. Csak 
dicséretet érdemel a Polgárikor fel
adata magaslatán álló elnöksége, hogy 
a nemes gondolatot felkarolva, évről- 
évre egyre nagyobb keretek közölt 
megrendezi ezt a nagyjelentőségű társas- 
összejövetelt, amely a magyar társada
lom legteljesebb egységének dokumen
tá l ja  minden alkalommal.

Ismét uj adóterhet kell a
váiiunkra vennünk.

Jön a légvédelmi községi pótadó.
A februárban megszavazott légvédel

mi törvény alapján a kormány rendele
tét készített arról, hogy milyen uj adót 
vessen ki a község a lakosaira légvé
delmi községi pótadó cimén.

Ez az adó igen nagy és igy igen ter
hes lesz, mert — miként értesülünk — 
ezt az adót a házbér alapján vetik ki 
és pedig az olyan városokban és köz
ségekben, ahol házbéradót fizetnek, a 
légvédelmi pótadó a házbérnek 15 szá
zalékát fogja kitenni.

Ezt a légvédelmi pótadót minden ház- 
tulajdonos köteles lesz fizetni, akár 
adómentes a háza, akár nem. A ház- 
osztályadót fizető községekben ezt a 
légvédelmi adót lépcsőzetesen állapít
ják meg.

Nem kell külön hangsúlyoznunk, hogy 
az adók terhei alatt roskadozó községi 
lakosságra mit jelent az az uj adóteher.

Vegyünk egy példát. Egy szegény ipa
ros vagy gazdálkodó saját házában la
kik, alig van betevő falatja, de mert 
háza van, annak bérét felértékelik — 
mondjuk — havi 200 koronára, ami évi 
2400 korona bért jelent. E bérérték 
alapján a szegény iparosra vagy gazdál
kodóra évi 360 korona légvédelmi adót 
vethetnek ki oly községekben, ahol a 
lakosság házbéradóköteles.

(környei.)
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Nem tudjuk elképzelni, hogy ilyen 
magas összegű adót hogyan lesz képes 
— például a városok leszegényedett la
kossága fizetni, amely csak tengeti-len-
geti napjait.

Belátja ezt a csehszlovák gyáriparo
sok szövetsége is, melynek a kormány 
kiadta az adószedésről szóló rendeletet, 
tanulmányozás végett.

A szövetség azt javasolja a kormány
nak, hogy ezt a magas adót szállítsa le 
10 százalékra és hogy mentes legyen a 
pótadó fizetése alól az a háztulajdonos, 
aki megtette az összes légvédelmi in
tézkedést, úgy hogy légitámadás esetén 
a község segítségére nem szorul.

Kíváncsian várjuk, fog-e a kormány e 
súlyos adóterheken enyhíteni.

H Í R E K
A d ó s o k  egylete.
— Júliusi makáma. —

Szenzációs hirfej és nem nyári kacsa 
nehogy az Olvasó éppen ennek tart- 

megmondom előre — és mert a 
tisztabor jobb mint a csúf lőre — ezt 
öntök pohárba a hír-tálaláskor: — adó
dok egyletét alakúnak nálunk — éppen 
úgy mint máshol.

Ez az egyesület ha nem lesz oly erős, 
mint amilyen népes — nem baj, a fő, 
kérem, hogy a tagjainak érdekét meg- 
védni legyen mindig képes. — És pont 
ebben látom a legnagyobb hibát — hogy 
amikor adós az egész nagy világ — s 
az adós egyúttal hitelező ember: — ér
dekvédelmében egy a másik ellen fellépni 
hogyan mer?...

Hetven évvel ezelőtt,
1868. julius 30-án hunyta le szemeit örök- 
álomra a virágok költő je: TOMPA MIHÁLY. 
Rimaszombat halhatatlan szülötte, a leg
szebb magyar elégikus és allegórikus költe
mények írója, a megfáradt hanvai pap han
vai ott hanvadnak a hanvai temetőben, em- 
í; két őriző, elevenítő szobra itt áll a szülő
városban, hol szülőházát aranybetüs már
ványtáblával jelölte meg a hálás utókor.

Mi, rimaszombati magyarok mindig a föl
diek igaz büszkeségével gondolunk városunk 
nagy szülöttjére s földi elmúlásának szom
bati hetvenedik évfordulóján kisebbségi éle
tünkben is mélységes kegyelettel áldozunk 
szent emlékének, amely élni fog, mig csak 
kuliur-magyar él e földön!

O ^ v g u s .
A kassai Rákóczi-ünnepélyen vám

unkból t ö b b e n  jelentek meg. A Rima
szombati M a g y a r  Dalegylet Perecz Sa
mu a r a n y é r m e s  mesterdalnok, a dalárda 
ö r ö k ö s  d i s z t a g j á v a i ,  Sicherl Károly el
nök  v e z e t é s e  mellett küldöttségileg vett 
részt a lélekemelő szép ünnepségen. A 
r i m a s z o m b a t i  Ferenczy István iparos- 
c s e r k é s z r a j  Makovits Jenő festőművész, 
r a j p a r a n c s n o k  vezénylete alatt jelent 
meg é s  a város fehér-kék szineit viselő 
szalaggal ellátott hatalmas babérkoszo- 
ut h e l y e z e t t  a Nagyságos Fejedelem 

ö r ö k p i h e n ő  helyére.
A pozsonyi YMCA maiurai előké

szítő tanfolyama három évig tart és 
a l a p o s  előkészítést r.yujt mindazoknak, 
akik a r e á l g i m n á z i u m i  externista matú
rái v i z s g á t  le akarták tenni. — Az első 

v f o l y a m b a  azokat veszik fel, akiknek 
l e g a l á b b  3 polgári vagy középiskolai 
v é g z e t t s é g ü k  van, a II. évfolyamba azo
kat ,  akik a reálgimnázium IV. osztályát 
e lv é g e z t é k  és a III. évfolyamba azokat, 
ak ik  a r e á l g i m n á z i u m  VI. osztályát vé
gez t ék  el. Megfelelő érdeklődés esetén 
p á r h u z a m o s  magyar évfolyamok is lesz
nek.  A vidékiek írásban is jelentkez
h e t ne k .  Prospektust díjmentesen küld 
az Y M C A ,  Pozsony, Sánc ut.

Szélhámos előadó. A hétfői napon 
egy németül beszélő, zsidó valiásu férfi 
szá l l t  meg az egyik rimaszombati szál
lodában s magát Jungerwirth Percy né
ven  jelentette be, aki Krakkóban szüle
tett ,  és Németországból menekülése óta 
Pozsonyban bir állandó lakással s ma
gát előadások rendezéséből tartja főn. A 
szállodatulajdonos információi alapján 
azonnal fel is kereste az állítólagos 
emigráns dr. Veres Andor rimaszombati 
ügyvédet, a Rimaszombati Társaskör 
elnökét, akitől engedélyt kért, hogy a 
zsidóság németországi helyzetéről elő
adást rendezhessen az egyesület helyi
ségében. Az elnök készséggel teljesítette

a németországi hitsorsos kérését, kikö
tötte azonban, hogy az előadás megtar
tásához idejében szerezze meg a rend
őrség engedélyét. Az állítólagos emig
ráns ezt természetesen megígérte, azon
ban rendőrség helyett előbb a rima- 
szombati zsidó társadalom vezető csa
ládjait kereste föl és a másnap megtartan
dó előadásához mintegy 100 darab je
gyet adott el nekik megfelelő áron. Vol
tak akik csak öt koronát fizettek egy 
jegyért az emigránsnak, sokan azonban 
bőkezűbben is megfizették a nem min
dennapi műélvezetet és az előadásra ki
tűzött időben telt ház gyűlt össze a 
Társaskör nagytermében, azonban az 
énekkel és hegedüjátékkal fűszerezettnek 
Ígért előadás elmaradt s az előadó hit
sorsos azon nem jelent meg, hanem már 
a délutáni órákban eltűnt Rimaszombat
ból, az összeszedett párszáz koronával 
zsebében. A rendőrség keresi a szél
hámos német emigránst.

Leégett a föleki zománcgyór. Amint 
a napilapok már részletesen megírták, 
a füleki zománcgyárban folyó hó 27-ére 
virradó éjjel kiütött tűzvész a nagy 
igazgatósági épület, az asztalosműhely 
és öntöde kivételével a gyártelep 16 
műhely és raktárhelyiségét teljesen el
pusztította. Az éjjeli 2 órától másnap 
reggeli 9 óráig dühöngő romboló elem 
megfékezésében a rimaszombati önkén
tes tűzoltóság is résztvett motoros fecs
kendőjével és a mentési munkálatokban 
derekasan megállta helyét. Á mintegy 
40 milliós kár biztosítás révén meg
térül. A kenyértelenül maradt munkás
ság és tisztviselők — közel 3000 ember 
— kétségbeejtő helyzetbe kerültek.

Nagyarányú lesz a prágai őszi vá
sár. A nemzetközi prágai mintavásár 
igazgatósága elhatározta, hogy a legkö
zelebbi 37- ik őszi vásárt 1938. szep
tember 2-tói— 11-éig fogja megtartani 
és sikerült elérnie azt, hogy a kiviteli 
cégek ez alkalommal nagyobb arányban 
fognak résztvenni. — A kiállítók száma 
3000 és a következő fontos kiviteli 
ágak lesznek a vásáron képviselve: 
üveg- éa porcellánipar, játékáruk, bőr
és bőráruk, bijouterie, díszműáruk, ház
tartási és konyhai kellékek, fémipari 
cikkek, textiláruk stb. Az őszi vásáron 
ismét képviselve lesznek a nagy cseh
szlovák kiviteli szövetkezetek, amelyek 
500 uj céget csoportosítva ez idén ta
vasszal vettek részt első Ízben a prágai 
vásáron.

Mikor lehet a husfogyasztási adót a 
községházán befizetni? Tudvalevő, 
hogy a husfogyasztási adót a postahiva
talnál kell csekk utján befizetni. A pénz
ügyminisztérium azonban 1925. évi már
cius hó 12-én kelt 5426/25. számú ren
deletével megengedte, hogy a husfo
gyasztási adó a községi elöljáróságon 
(városházán) fizettessék be abban az 
esetben, ha a levágás olyan időben tör
ténik, amikor a postahivatal zárva van. 
A pénzügyminisztérium újabban a kö
vetkezőképpen szabályozta a hufogyasz- 
tási adónak a község elöljáróságon (vá
rosházán) való befizetését. Ha a husvá- 
gás feltétlenül szükségessé válik és az 
adófizető az esedékes husfogyasztási 
adót nem tudja a postán befizetni, mert 
az már zárva van, akkor a befizetendő 
adó összegét a községi elöljáróságon a 
teljesen kiállított postai befizetési lap
pal (narancsszínű csekkel) együtt köte
les átadni, amit a községi elöljáróság a 
befizetési lapon a  nap és óra pontos 
kitüntetése mellett igazol és hivatalos 
bélyegzővel megerősít. Ugyanekkor az 
adófizető részére az adó lefizetéséről 
igazolványt állít ki és azt hivatalos bé
lyegzővel és aláirássál látja el. Ennek 
az igazolványnak a napló és folyószá
mát a postai befizetési lapon szintén 
feltünteti. Ha az a hivatalos közeg, aki 
a husfogyasztási adót átveszi egyszer
smind a levágandó állat életsulyát is 
jogosult megállapítani és feljegyezni, 
úgy akkor az élősúlyt a befizetési lapon 
szintén feltünteti. A községi elöljáróság 
által kiállított igazolvány bizonyítja a 
husfogyasztási adó lefizetését és az tel
jesen pótolja azt az igazolványt (postai 
befizetési lap elismervényét), amit az 
adófizető a postahivataltól kapott volna. 
A községi elöljáróság az átvett husfo
gyasztási adót legkésőbb másnapon tar
tozik a postahivatalnak átadni.

Betörők jártak alikéri leányjavitó- 
intézetben. Múlt keddre virradó éjjel 
ismeretien tettesek betörtek a Hkéri 
leányjavitóintézet földszinti mosókony*

hájába, ahonnan előbb az igazgatói iro
dába, majd az első emelet egyik helyi
ségébe hatoltak be és összesen 659 ko
rona készpénzt, illetőleg élelmiszert ha
rácsoltak. A helybeli csendőrség a tett 
felfedezése után azonnal széleskörű nyo
mozást indított a betörők kézrekeritése 
céljából és súlyos gyanuokok alapján 
máris őrizetbe vette Bitala István, Ro- 
hács János és Kvak Ferenc falubeli 
suhancokat, akik azonban bár elfogad
ható alibit egyelőre nem tudnak iga
zolni, kereken tagadják, mintha részük 
lenne a betörésben. Az eljárás folyik.

Országos vásár Rimaszécsen. Ri- 
maszécsen hétfőn, augusztus hó 8-án 
oszágos vásárt tartanak, melyre min
denféle hasznos állat — eladás céljából 
— felhajtható.

Halállal végződött a politizálás.
Moko József kőműves négy társával az 
elmúlt napokban fejezett be egy épít
kezést Jólész községben s a sikeresen 
elvégzett munka örömére áldomást fize
tett nekik az építtető gazda a községi 
korcsmában. Iddogolás közben politiká
ra terelődött a szó és különösen a helyi 
pártviszonyok megtárgyalása idézett elő 
heves és izgatott vitát, amelynek során 
Moko csúfosan összeveszett Dobos Já
nos nevű társával s amikor érveiből 
kezdett kifogyni, bicskát rántott és mi
előtt a jelenlevők megakadályozhatták 
volna, négyszer mellbeszurta. Dobost 
életveszélyes sérüléseivel hazaszállítot
ták, azonban csak harmadnap vitték be 
a rozsnyói kórházba, ahol már nem 
tudtak rajta segíteni s röviddel beszál
lítása után kiszenvedett. A megejtett 
boncolás a halál közvetlen okául elvér
zést állapított meg. Mokot a csendőrség 
letartóztatta és átadta a rozsnyói járás
bíróságnak. Az eljárás folyik.

Gondtalanul nyaralhat, ha összes áruszük
ségletét I. K. S. jegyekkel szerzi be, mert 
igy ötven rimaszombati cégnél készpénzáron 
vásárolhat, de csak egy helyen, intézetünk
nél törleszt kényelmes havi részletekben. — 
Az I. K. S. jegyeket beszerezheti az Iparosok 
és Kereskedők Hitelintézeténél Rimaszombat, 
Masaryk-tér 20. ahol készséggel adnak bő
vebb felvilágosítást.

Betörők jártak a krasznahorkai 
Andrássy- uradalom pénztárában. Az
elmúlt hét egyik éjjelén ismeretlen tet
tesek behatoltak a krasznahorkaváraljai 
Andrássy-féle uradalom irodahelyiségé
be és a Wertheim-szekrényt feltörve, 
annak 210 korona tartalmát magukhoz 
vették és nyomtalanul távoztak. — A 
csendőrség széleskörű nyomozást indí
tott a tettesek után.

BIZTOSÍTSUK ÉJJELI NYUGAL
MUNKAT. — Ne hagyjuk magunkat 
zavartatni az éjjeli tolvajoktól. Öriz- 
tessQk lakásunkat, üzletünket, raktá
runkat stb. a kulcsosrendőrség meg
bízható őreivel, mely társulat az őr
zést felelősséggel, olcsó havi fizetés 
mellett eszközli. — Szives felvilágosí
tással szolgál a kutcsosrendőrség 
helybeli megbizottja: Stolcz Jenő, 
Kereszt-ucca 9. sz.

Szerelmi dráma a polyanai erdő
ben. Pavcso József 25 éves kőhegyi 
munkás már régóta rossz szemmel 
nézte, hogy Vaclavik Antal községbeli 
legény felesége körül forgolódik és tá
vollétében látogatásaival molesztálja. A 
riválisok legutóbb a Polyana nevű he
gyen összetalálkoztak és akkor Pavcso 
felelősségre vonta Vaclavikot családi 
boldogságának megzavarása miatt. Szó
szót követett s a vita hevében tettle- 
gességre is sor került, mire Pavcso 
bicskát rántott és négyszer egymás után 
beledöfte ellenfelébe, aki összeesett és 
percek múlva a helyszínen elvérzés kö
vetkeztében kiszenvedett. A csendőrök 
Pavcsot letartóztatták és beszállították 
a rimaszombati kerületi biróság foghá
zába. A tettes azzal védekezett, hogy 
önvédelemből használta a bicskát, mert 
Vaclavik egy husánggal támadt reá. Az 
orvosok Pavcsonak vállán és balkarján 
tényleg találtak botütésektől származó 
sérüléseket. A halálos kimenetű dráma 
ügyében tovább folyik a vizsgálat.

Tilos a valutákkal folytatott ma
gánkereskedelem. A Nemzeti Bank hi
vatalosan közli, hogy Csehszlovákiában 
tilos a valutákkal folytatott magánke
reskedelem. Idegen valutákat magán- 
személyek nem adhatnak el és nem vá
sárolhatnak magánszemélyektől, idegen 
valuták kicserélése is fitos. Idegen va
lutákat csak bankok, pénzintézetek, 
váltóhelyek és utazási irodák vásárol
hatnak vagy adhatnak el, ha erre a 
pénzügyminisztériumtól engedélyük van.

Kinő APOLLO mozgó
Szerdán, augusztus 3-án kitűnő amerikai 
film, mely lenyűgöző szerelmi regény ke
retében bemutatja a dzungelben lejátszódó 

epizódokat:
T a r z a n  k a la n d ja i

Csütörtökön, augusztus 4-én csehül beszé
lő film, amely a legjobb filmegyüttest tár

ja elénk :
„ L iz a lk a  m a m a  k a rr ierje"

Kereskedők, iparosok, szállodák stb. el
fogadhatnak áruért, lakásért vagy ki
szolgálásért idegen valutát, de ezt a 
legrövidebb időn belül el kell adniok 
valamelyik banknak.

Kifosztotta a saját nagyanyját. 
Kertész László tornaijai munkás a múlt 
hő folyamán látogatást tett Nyustya 
községben lakó nagyanyjánál s mikor 
a házi viszonyokkal már alaposan meg
ismerkedett, nagyanyja távollétében be
mászott a lakás ablakán és az öreg
asszonynak a szekrényben őrzött 750 
koronáját elemelve búcsú nélkül eltűnt 
a faluból. A károsult feljelentésére el
rendelték az enyveskezü unoka körözé
sét s a füleki csendőrség a napokban 
le is tartóztatta Kertész Lászlót és át
adta a losonci járásbíróságnak.

C É G V Á L T O Z Á S .  Jeszenszky
Soma rimaszombati szíjgyártó- és
bőröndös cég társulás folytán nevét
„JESZENSZKY SOMA és FIÁ“ -ra
változtatta.
Autó és motorbicikli karambolja.

Féld József jolsvai bádogosmester autó
jával Rimaszombat felé tartva, Rima- 
fűrész határában mellőzte Bizsa Ottó 
rimaszécsi jövedéki hivatalnok szembe
jövő motorkerékpárját és pedig olyan 
ügyetlenül, hogy a kocsi hátsó sárhá- 
nyója a biciklit érte s a nyeregben ülő 
hivatalnok az összeütközés következté
ben nagy Ívben zuhant az úttestre és 
jobb karját törte. A szerencsétlenül járt 
biciklistát a rimaszombati országos kór
házba szállították, a gondatlan autós 
ellen pedig eljárás indult súlyos testi 
sértés címén.

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

Ha a pásztor nősül. A lubenyiki 
vadásztársulat hisnyói vadászházában 
ez év májusában ismeretlen tettesek be
törtek és onnan különféle háztartási 
felszereléseket és pokrócokat loptak el. 
A tettesek után nyomozó csendőröknek 
most sikerült csak a betörőt Ruszo Já
nos lekenyei pásztor személyében kéz
re keríteni, akinek lakásán a lopott hol
mik nagy részét meg is találták. A be
törésre vetemedett pásztor egykedvűen 
ismerte be tettét a csendőrök előtt s 
azzal védekezett, hogy kénytelen volt a 
vadászház felszereléséből saját háztar
tását fölszerelni, mert megházasodott és 
a felesége bizony semmiféle felszerelést 
nem hozott a házhoz. Letartóztatták és 
átadták a nagyrőcei járásbíróságnak.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR! Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a L1TERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

Filmszínház. Augusztus 3-ikán újból 
megnyílnak a filmszínház kapui „Tarzan 
kalandjai" cimü amerikai filmmel, mely 
lenyűgöző szerelmi regény keretében 
bemutatja a dzsungelben lejátszódó epi
zódokat, az eddigi hasonló filmjátékokat 
felülmúló módon. Tarzan küzdelme a 
vadakkal s különböző akadályokkal iz
galmas látnivalókat nyújt.

Hütlenül sáfárkodó juhász. Kerekes 
József krasznahorkaváraljai illetőségű 
juhász a legutóbbi tornaijai vásár al
kalmával összebeszélt egyik társával, 
hogy a gondjaira bízott juhnyáj egy ré
szét az erdőben eltüntetik, kéz alatt ér
tékesítik és a hasznot megfelezik. — A 
terv végrehajtása a nagy vásári tumul
tusban semmi lényegesebb akadályba 
nem ütközött s a közös erővel „lekap
csolt juhokat az erdőkön át el is haj
tották Krasznahorkaváraljára, ahol pár
ját 180 koronájával azonnal értékesí
tették is az egyik mészárosnál, az üz
letre azonban rövidesen rájött a tulaj
donos s annak feljelentésére Kerekest 
a csendőrök már le is tartóztatták. Tár
sának kézrekeritésére is megtettek a 
hatóságok minden intézkedést.



G ö m ö r 1938. julius hó 31.

A kisipar hanyatlása.
Az élet ezerféle apró-cseprő ba

jai eltörpülnek a nagy anyagi gon
dok mellett. Valamikor a kis dol
gokból csináltak nagy dolgokat, 
hogy legyen miről panaszkodni. Ré
gen is szidták a rossz világot, a 
nehéz megélhetési viszonyokat s 
amellett mindenük meg volt az em
bereknek, amit csak akartak.

A régi világban még a legsze
rényebb emberek is arra töreked 
tek, hogy ne kelljen „zsöllérségben“ 
lakni s egy kis kunyhóra valót 
tudtak maguknak összekuporgatni 
öregségükre.

Ma nincsenek ilyen merész ál 
maik a szegény embereknek, meg 
elégednek azzal, ha megtudják sze
rezni a mindennapi kenyérrevalót.

Az iparososztály valamikor a tár
sadalomnak számottevő eleme volt. 
A mai válságos viszonyok legjob
ban az iparososztályt sújtották, saj
nos, nemcsak anyagilag, hanem er
kölcsileg is.

Az az erkölcsi tekintély, amit az 
önálló iparos elért a múltban, na
gyon alásüllyedt, mert nincs meg a 
rendes megélhetési lehetősége, leg
többje még a legszükségesebbet 
sem tudja családjának megterem
teni s a tiszteletben és megbecsü
lésben megőszült öreg mester sok
szor kénytelen kegyelemkenyérre 
szorulni, hogy éhen ne vesszen.

Szociális intézmények alakultak 
ugyan s időnként nyújtanak is se
gélyeket az iparosoknak, de oly 
elenyésző kis összeg ez, hogy a sok
sok ezer iparos közül a negyed
része sem jut hozzá és ha igen, 
csak koldusfillér esik fejenként, 
emellett az államnak óriási megter
helést jelentenek az ilyen segélye
zések.

Mennyi könny hull s mennyi 
szomorú tragédia játszódik le az 
élet színpadán! Hány ember dobja 
el magától az életet, s hány csa
ládot visz szégyenbe, romlásba a 
nincstelenség.

A szenzáció erejével ható tragé
diák mögött majdnem minden eset
ben a nyomor, a megélhetési gond 
keresendő.

Az egykor jobb napokat látott 
iparososztály minden nélkülözése, 
minden nyomorúsága mellett is 
iparkodik a külszínt megtartani, s 
a legtöbbje tőle telhetőleg takarja 
nyomorúságát, mert nem akar szá
nalmat kelteni. Ezek az igazi sze
gények, akik nem koldulnak ala
mizsnát, inkább nélkülözik sokszor 
a legszükségesebbet is.

Csak azok az iparosok tudnak 
még exisztálni, akik a régi jó vi
lágból tudtak maguknak annyit 
félretenni, a mennyinek a jövedel
me ha szűkösen is, de elég a meg
élhetéshez, mert e kisiparból ma 
megélni s családot eltartani, úgy
szólván lehetetlenség.

Sok szó esett már arról, hogyan 
lehetne a kisipart újra talpra állí
tani, de ha még olyan jó munkát 
is ad kisiparos, a gyárral verse
nyezni az árak tekintetében nem 
tud és befektetése sincs, hogy rak
táron tudjon árut tartani.

A mai vásárló közönség legna
gyobb része viszont szereti látni 
is amit megvesz, nem parancsol 
munkát mint azelőtt. A gyári áru, 
ha nem is olyan tartós, a szemnek 
látszatra szebb és ami fő, jóval 
olcsóbb a kisipari munkánál. Ezért 
van, hogy a vásárló közönség szí

vesebben vesz gyári árut s köz
ben kisiparunk fölött, mint amin 
már nem segit semmi, meghúzzák 
a lélekharangot.

Hölgyeknek tilos olvasni.

A  nyugtalan nő.
Irta: Endrődi Béla.

Milyen különös, hogy a férfi, mikor a 
gyermekkor tulajdonságán túl van, tu
domásul veszi, hogy van szeme, szem
öldöke, orra, szája és a többi s mind
ezeket használja rendeltetésük és gon
dozza szokás szerint, viszont semmi kü
lönleges dolgot nem csinál velük. Ezzel 
szemben a nö a fentiekkel normális 
használatukon kívül egyebet is csinál: 
soha nem hagyja őket békében.

Megvan például a szemöldöke, szép, 
dús, finoman iveit, erre nekiesik, kitépi 
a felét, hogy vékonyabb legyen, vagy 
az egészet, hogy lejjebb fesse. Iderakja, 
odarakja, tologatja, keskenyiti a szem
öldökét, lévén a legfontosabb, hogy az 
minden legyen, csak olyan nem, ahogy 
a természet neki ajándékozta. Aztán 
fogja a szemét és vagy aláfesti, vagy 
föléárnyékolja, avagy ráragaszt a pilláira 
műpillapótlékot, hogy a nézése álmata- 
gabb legyen s ha kék a szeme, a leg
jobban szeretné barnára átváltoztatni, 
vagy zöldre. A haját sem hagyja soha 
békében, beleun a színébe s néha egy 
évben többször is megváltoztatja, a fü
lét nemcsak hallásra használja, hanem 
kifúrja és gyémántot illeszt a cimpájá- 
ba, az orrával nemcsak szagol, hanem 
kozmetikai operációt végeztet rajta s 
ha véletlenül Afrikában születik vele : 
karikát fűz belé. A szájával nemcsak 
eszik és beszél a nö, hanem piros fes
tékraktárt nyit rajta s ha a festéket le
ette róla a levessel, újra bepirositja, 
hogy jusson belőle a főzelék mellé is. 
És a nyakát szalaggal, gyöngysorral, a 
karját karpereccel, az ujjait gyűrűvel 
szeídrozza.

Külön öröm, hogy mit visz véghez a 
nő a termetével. Nem elég, hogy min
denfajta testrészét a fentemlitett részle
tezés szerint szakadatlan nyugtalanítja, 
hanem még együttesen, termetbe össze
fogva is folyton foglalkozik velük a hí
zás és soványodás kapcsán. Órákig el 
lehetne csevegni arról, hogy a nő az 
alakja miatt mit képes véghez vinni 
önmagával csak azért, hogy a világért 
sem maradjon meg úgy, ahogy a jó Isten 
megteremtette. A nő mindent jobban 
tud, mint más, azt is jobban tudja, hogy 
hogyan kellett volna a világra jönnie. 
Vagyis ha szőkén jött, akkor jobb lett 
volna barnán, ha gömbölyűén, akkor 
inkább madárkarcsuan.

Hogy mi mindent szurkáltat és fröcs- 
költet magába a nő a különböző injek
ciók folyamán a bölcsőtől a sírig, ezt 
megint csak örök nyugtalansága ma
gyarázza, nem is szólva arról, hogy ha 
akad egy édes kis lencséje az állán, 
ami egészen különleges bájt ád az 
arcnak, már bizsereg a villányid és 
irtja a szerinte elcsúfított pontot. És 
micsoda nyugtalan hadakozásra képes 
a nő az öregség ellen, micsoda masz- 
szirozások, ránceltüntetések, éjszakai 
krémezések és zsirozások folynak a mai 
nagymamák hálószobáiban, az őszülő 
hajnak, a bágyadó szemgolyóknak mi
csoda színezése, frissítése, a petyhüdő 
bőrnek milyen fantasztikus felrázása a 
letargiából, a különböző bőralatti műve
letekkel !

Ha az ember egy ilyen öregedő hölgy 
arcát jól megnézi közelről, a mestersé
ges ifjú álarc alatt tisztán látja a vén
asszony arccsont-szerkezetét, amely min
den kegyetlen őszinteségével kiütközik 
a krémek, mű-szinek és hazug ruga
nyosság lepleiből, ezt azonban maga a 
nő soha nem veszi észre s gummi-fás- 
likba gyötri a bokáját még 60 éves ko
rában is, pedig akkor már igazán mind
egy, hogy a lábak gazellamódon szökel- 
nek-e, vagy őszintén csoszognak az al
konyaiban,

Ugyan miért és minek ez a szörnyű 
nyugtalanság?

Nem azért, hogy a mérleg a férfiak 
javára billenjen — hiszen a férfi sok
szor sok tekintetben sokkal hiúbb, mint 
a nő, — hanem kizárólag az igazság 
kedvéért állapítjuk meg, hogy ebben a 
tekintetben mi sokkal különbek va

gyunk. Igaz, hogy nem is lenne annyi 
időnk önmagunkkal törődni, mint a 
nőknek, no meg nemünkhöz iilően sok
kal több a filozófiánk, mint nekik és 
ha már nyugtalankodnunk kell, inkább 
a gazdasági élet, a külpolitikai bajok 
vagy irodalmi kérdések miatt. Kezd 
gömbölyödnl a pocakunk ? Hát kérem, 
múlnak az évek, Így van ez rendjén. 
Őszül a bajusz? Fehérük a haj? No 
azért szégyen lenne leborotválni vagy 
dióolajjal kenegetni és hátha még 
jobban is áll az a kis fehérség ott a 
halánték körül. Egy-egy méla sóhajtás
sal elintézzük ezeket a fájdalmas pilla
natokat, aztán élünk és öregszünk to
vább, hiszen ez a világ rendje és hiába 
minden küzdelem.

A nyugtalan nőt egy menti csak ve
lünk szemben.

Az, hogy mi, férfiak vagyunk az okai 
a nyugtalanságának.

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

Városi Művek—Törekvés 2 :2  (1:1).
— Biró : Laboda.

Törekvés: Áron — Gyürék, Lőkös — 
Szlovencsák, Szabó, Ríz — Tromka, Ár- 
vay, Horatius, Pohocky, Paskulják.

Az utolsóelőtti diviziós selejtező mér
kőzés csak félsikert hozott a Törekvés
nek. Ezalkalommal is kitűnt a csapat 
alapvető hibája: a csatársor végzetes 
gólképtelensége. Hiába-való volt a sok
szor nyomasztó fölény, az elért ered
mény azt nem fejezi ki hűen, sőt a Tö
rekvés még a döntetlen eredménynek is 
örülhet, mert az egyenlítés csak a mér
kőzés utolsó perceiben következett be.

A Városi Művek csapata nem rendel
kezik különösebb képességekkel. Lelke
sen játszottak s főleg védekezésre fek
tették a súlyt, ami sikerült is nekik. 
Csatársoruk jóval nagyobb átütőerővel 
bír, mint a Törekvésé és ennek köszön
hetik a döntetlen eredményt, ami részük
re sikert jelent. Igen jól játszott kapusuk, 
aki sok veszélyes helyzetet tisztázott.

A Törekvésből talán csak a lelkesen 
játszó Szlovencsákot és Szabót, továbbá 
a javuló formát mutató Horatiusi lehet 
kiemelmi. Áron a kapott gólokat nem 
védhette, azonkívül nem igen állott ne
hezebb feladat előtt. A többi játékosok 
hibát-hibára halmoztak s igy nem csoda, 
ha a várt győzelem nem született meg.

Az I. félidőben a Törekvés kapott 
előbb lábra s határozott fölényt tudott 
kiharcolni. Eredmény azonban csak a 
30. percben született, amikor Tromka 
ideális beadását Horatius szép góllá ér
tékesítette. Mindenki a további gólokat 
várta, azonban egy váratlan lefutás a 
Városi Műveket juttatta — lesállásból
— eredményhez. A II. félidőben változa
tos lett a játék. A 28. percben újból al
kalma lett volna a Törekvésnek győzel
met bebiztosítani, azonban a balszeren
cse mellé szegődött, s a javára megítélt 
11-est Lőkös a kapusba rúgta. Ez letörte 
a Törekvést, a Városi Művek csapata 
került fölénybe, aminek eredményeképen 
a vezetést is megszerezte. Csupán a 42. 
percben sikerült a csatársorba előrevo
nult Lőkösnek az egyenlítést elérni.

A játékvezető a Városi Művek első 
góljánál hibázott, mert azt lesállásból 
érték el. Ettől eltekintve eléggé jól ve
zette a mérkőzést.

LAFC-"Törekvés barátságos mérkő
zés lesz vasárnap délután 5 órai kez
dettel a helybeli sporttelepen.

OLD BOY mérkőzés. Városunk sport
közönségének rég óhajtott vágya teljesül 
vasárnap délután amikor a rimaszombati 
„öreg-fiuk" mérik össze erejüket a zöld 
gyepen. A Törekvés vezetőségének csak 
nagy rábeszélések és nehézségek árán 
sikerült a jelenleg legjobb formában le
vő old boy játékosokat rábírni arra, hogy 
vasárnap délután bemutassák labdarúgó 
tudományukat. A válogató bizottságnak 
nagy gondot okozott a két csapat össze
állítása, mert — amit csak most tudtunk 
meg — még ma is nagyon sok tehetsé
ges játékosa van a rimaszombati „öreg
fiuk" csapatának. — A csapatok a leg
utóbbi formák alapján, a következő ösz- 
szeállitásban veszik fel a küzdelmet:

Enyedi György — Angyal László, Lef- 
kovits György — Maros Miklós, Gémes 
Béla, Ing. Szabó Károly — Korányi Zol
tán, Radó Tibor, Müller Iván, Cséman 
István, Fejes János. — A másik csapat:

Reichmanti Izidor — Jelűnek Miklós, 
Neumann László — Kovács Sándor, Jel
űnek László, Fischer Jenő — Dr. Andrik 
László, Dr. Weinberger Tibor, Dr. Ba- 
ráth László, Friedmann Márton, Gross 
Jenő.

Jelenlegi gyengébb formájuk után a 
következő játékosok csak tartalékok le
hettek : Benkovits Gyula, Brünner Sán
dor, Füzy Rezső, Lichtig Elek és Mako- 
vits Jenő. — A nagyfontosságu mérkő
zést Badiny György nyugalmazott rend
őrfőkapitány vezeti.

A mérkőzés a LAFC—Törekvés ba
rátságos mérkőzés előtt 4 órakor kez
dődik. — A plakátok megjelenése után 
a Törekvés vezetőségét — különösen a 
mérkőzések hölgy látogatói — jegyekért 
rohamozták meg, mert — mint hallottuk 
— senki sem szeretné elmulasztani a 
nagy küzdelem látványosságát. A Törek
vés vezetősége, dacára a nagy kereslet
nek, leszállított helyárakkal rendezi meg 
a két mérkőzést, úgyhogy egy hölgy 
már kettő koronáért nézője lehet úgy 
az old-boy, mint a LAFC—Törekvés ba
rátságos mérkőzéseknek.

T E N N I S Z .
Tenniszbajnokok Rimaszombatban.

Ma tartják meg a városkerti hármas 
tenniszpályákon a Kassai SC és helyi 
RPS tenniszcsapatai között a Révay- 
serleg keretében kiírt egyletek közötti 
versenyt. A versenynek nagy érdekessé
get kölcsönöz, hogy a vendégcsapat tag
jai között találjuk Szlovákia ifjúsági, 
egyben pedig a Szlovákiai Magyarok 
bajnokait is. Bartos György és Csink 
Tamás nagy Ígéretei a szlovákiai ma
gyar tenniszsportnak. Bartos György 
ezidén megnyerte a Magyarok bajnok
ságát a nemzetközi viszonylatban is el
sőrangú ungvári Mankovich ellen, a múlt 
vasárnap pedig az elsőrangú szlovák 
ifjúsági játékosokat sorra legyőzve nyerte 
a junior bajnokságot. Mindkét versenyen 
pedig Csink klubtársával a férfipáros 
bajnokságokat nyerték. A két játékos 
által Szlovákia egyik legerősebb tennisz- 
egyiittesének szereplése városunkban te
hát a fehér sport híveinek igazi csemege 
lesz. A játékok d. e. 10—*/*1 ig és d.u. 
3-tól Vs8-ig tartanak, egész olcsó népies 
helyárak mellett.

Felelős szerkesztő: R á b e ly  K á ro ly .

5 szobás komfortos, adómentes
családi lakóház

m r  szabad kézből eladó. -&a
Gim: a kiadóban, (ügynökök kizárva.)

Szülők figyelmébe!
Kellemes otthont, teljes ellátást nyúj
tok egy, esetleg két diáknak vagy 
diákleánynak, ha a szülők Ke 30000 
kölcsönt rendelkezésemre bocsáta
nak, melyet ingatlan vagyonommal 
biztositok, megállapodás szerint haj
landó vagyok törleszteni és a kama
tokat az ellátás összegében elszá
moljuk kedvező feltételek mellett.

Leveleket „Családi otthon" jeligére a 
kiadóhivatalba kérek.

Azonnal kiadó 3 szoba, fürdő- 
_____________________szoba és mel

lékhelyiségekből álló uccai lakás. 
Érdeklődni lehet: Szijjártó u. 49. emelet.

Eladó ház.
Rimaszombatban a Szijjártó-utcza 
76. b) c) házszám alatti lakóház elő
nyös feltételek mellett azonnal eladó.

Érdeklődni lehet:
Dr. Löcherer Géza ügyvédi irodájában 

Masaryk-tér 6. szám alatt.

Rózsa-utca 6. szám alatt 
tét pinczehelyiség 

raktárnak azonnal kiadó.
I n fo r m á c ió : N y á r -u tc a  19. s z . a.

Rimaszombat, 1938. Nyomatott R á b o l/ K á r ó l/ könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


