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E d a n á ssa l telitett élet.
Húsz esztendő mindössze két 

évtized. Nem is olyan nagy időbeli 
távolság. És mégis egészen más 
világ alakult ki azóta, amely sok 
tekintetben homlokegyenest ellen
kező felfogások szerint éli ki az 
életét.

Nem tudott ugyan az akkori kor 
embere olyan gyorsasággal szá
guldani a világ egyik szélétől a 
másikig, mint ma a repülők rekord 
idejének mindig gyorsabb megál
lapítása mellett. Hiszen manapság 
Európán átrepülni, vagy Európából 
Amerikába légi utakat megtenni 
alig egy-két napot jelent s hova
tovább már órákban is kifejezhető. 
A föld körül végzett utazás a múlt
ban nagy dolog volt 80 nap alatt 
és lelkesedtünk, ha olvastuk. Most 
pedig a legújabb rekord utazások
nál egy hét sem kell hozzá, csak 
néhány napra zsugorodik össze.

De mig a múltban egész szív
vel ott csüggödt az emberiség az 
ilyeneken és a kultúra békés, ál
dásos terjedésének, a népek meg
értésének örült minden ember, ad
dig most azt latolgatja elméjében, 
hogy milyen hóditó célt végezhet
nek majd evvel, ha rá kerül a sor, 
az állig fölfegyverkezett népek és 
nemzetek valahol a földnek túlsó 
felén.

Most, mintha minden gondola
tunk oda volna központosítva, hogy 
miképen lehet másokat könnyeb
ben legyőzni és meghódítani. Pus
kaporos robbanások telitik az éle
tünket, amelynek magasabb néző
pontjain tankok és más újabb hadi
gépek, vadászrepülők és bomba
vető repülők cirkálnak lelki sze
meink előtt. Ezek veszik el most 
életünk minden nyugalmát, ezek
ben merül ki szellemi életünk, gon
dolkozásunk javarésze.

A mai kor egyszerű embere tisz
tában van sok olyan hadi dologgal, 
amit a múltban vezérlő tábornokok 
ha értettek, a mai kor egyszerű 
embere tud következtetni a diplo
máciák összeköttetéseiből. Megta
nulta már azt, hogy a legzavaro
sabb helyzetekben is lehetséges 
megegyezés. Hogy bármilyen fe
nyegetően meredeznek egymás el
len a fegyverek, mégha összecsap
nak is, azért abból még nem bizo
nyos, hogy háború lesz.

A múltban elég volt egy elhang

zott keményebb szó és kitörhetett 
a háború. Manapság, amikor a 
fegyverek és fegyvergépek millió 
száma meredezik egymással szem
ben, keményebb hangok vágódhat
nak ki egymás ellen. De azért ab
ból még nem kell háborúnak len
nie, hiszen mindenki kétszer is 
meggondolja, hogy belefogjon-e a 
háborúba, ami tönkretehet népeket 
és országokat.

A fegyveres béke fenyegető, rob
banással teli hangjait megérti a mi 
tulidegesitett korunk és ha reme
günk is a holnapi következmények
től, holnapután már tudni fogjuk 
és megértjük, hogy a békeért so
kat képesek áldozni a legnagyobb 
hatalmak i s : a hatalmi presztízs 
kérdéséért nem fog ma hirtelen 
lángba borulni a világ.

A 20—24 év előtti időben csak 
a legmagasabb vezetők és azoknak 
diplomáciája tudta, sejtette, hogy 
mi lesz ? A nép, az emberek tö
mege nem látott át a szitán és 
meglepetésként hatott rá, ami 1914- 
ben kirobbant.

Az a rettentő világégés, amit 
akkor meggondolatlanul felidéztek: 
megváltoztatta a világot. Tiz millió 
embernek kellett hősi halált halnia, 
jóval több milliónak elnyomorodnia, 
szenvedésekbe merülnie, országok
nak, népeknek kellett átalakulniok 
és ennyi sok változás, szenvedés 
árán lett az ember bizalmatlan egy
más iránt és igy szerezte meg azt 
az élesebb belátást a magas poli
tika fordulataiba.

Megérti azt is, hogy ma a békét 
csak a folytonos fegyverkezés tart
hatja fönn. Egymásra licitálnak or
szágok és népek a fegyverkezéssel, 
így huzzák-halasztják a végső ki
robbanást ; a nagy leszámolást, a 
meddig lehet. Akkor is talán majd 
megindulnak nemzeti alapokon és 
harc közben világnézetek szerint 
válnak szét nagy pártokra. Mert ez 
is erősen fenyegető kérdéssé nőtt 
már.

A fegyverkezésre fordítják az or
szág vagyonának talán negyedré
szét, egy idő múlva talán a felét, 
azután még nagyobb percentet. 
Mikor aztán nem fogják tovább 
bírni az anyagi áldozatot, akkor 
végre is bekövetkezik a nagy ki
robbanás, amelyet a kirobbanások
kal telt mai élet előre érez és nem 
is fog úgy megütközni, sem elál- 
mélkodni rajta, mintha semmit sem 
sejtene.

Hogy akkor azután mi lesz, mi 
következik ? — azt nem lesz nehéz 
megmondani és megérteni a foly
tonos robbanásokkal telitett ideges 
élet embereinek.

Megfogják azt hamar érteni, de 
tudják azt is, hogy a fegyveres 
béke húzódik, nyúlik, ameddig 
csak lehet. Y. Z.

Szent István király
a magyar történelem legnagyobb alakja, 
kinek ünnepén külsőségek nélkül ugyan, 
de a világ minden magyarja lelkében 
ünnepel. Ünnepli benne a nagy vezért, 
az államférfit, a politikust, ki nemzeté
nek létét távoli századok számára bölcs 
törvényeivel biztosította.

Európa közepén, idegen népek között 
alkotta meg a magyarok államát, mely
nek alkotmányát bölcs körültekintéssel 
és gondos előrelátással kidolgozta. Be
vezette államába a keresztény vallást 
és ezzel bekapcsolta nemzetét az ak
kori nyugati kultúrába s ennek védel
mében nem rettent vissza a legerélye
sebben elfojtani minden olyan mozgal
mat, amely a pogányság visszaállítására 
törekszik. Nem kegyetlenség diktálta 
ezt, hanem az aggódó félelem nemze
téért, melynek jövő sorsát látnoki sze
me felismerte, mert meg volt győződve 
arról, hogy a magyar nemzet csak ak
kor boldogulhat Európa közepén, ha 
Európa szokásait meghonositja, művelt
ségét elsajátítja.

Egy állam alapjait rakta le a bölcs 
és szent király, amelyeken tovább épült 
és erősödött s ezer év távlatából is a 
csodálat és tisztelet illeti őt és szent 
jobbját, mellyel annyi jót tett, ma is 
őrzi a késői kegyelet s mikor megem
lékeznek a magyarok első királyáról, 
ünnepi körmenetben hordozzák meg, 
áhitatos magyar lelkek határtalan tisz
teletétől körülvéve.

Ez a dicsőséges szent jobb az első 
magyar király ünnepén évezred után 
élő magyaroknak is azt hirdeti, hogy a 
nemzet legyen egységes, mert jaj az 
olyan népnek, amely pártoskodással tör 
önmaga ellen. A pártos nemzet elenyé
szik, mint az alkonyati ködben a vilá
gosság. Legyen azért a nemzet hűséges 
hagyományaihoz és ne imádjon idegen 
bálványokat, mert elvész az a nemzet, 
amely idegent majmol és kivetkőzik ősi 
erkölcseiből.

Legyen a nemzet erkölcse makulátla
nul tiszta, hogy példaként ragyogjon 
más nemzetek előtt, legyen példaadó a 
serény munkában, a tudományokban s 
legyen hű Istenéhez, bármilyen temp
lomban imádja is az Urat.

A nemzet lelke pedig tisztán és érin
tetlenül lakozzék minden magyar lélek
ben, öntsön belé önbizalmat s erősítse 
meg benne az öntudatot, mely vezesse 
a történelem utjain nemes célkitűzések 
felé, boldog és megértőbb korszakok 
hajnalhasadására!

Felelet egy vádra.
Junius végén egy idősebb, nem ma

gyarszakos kartársam azt mondta, hogy 
amióta fiatal magyarszakos tanárok ta
nítják a magyar nyelvet, azóta a tanuló- 
ifjúság helytelenül beszél magyarul. — 
Amikor még a régi tanárok tanítottak, 
az ifjúság magyar nyelvismerete jobb 
volt.

Ez súlyos vád. És ha igaz, a valóság 
szomorú. Ha nem igaz, nagyon meg
gondolatlan kijelentés.

Ami a magyar nyelvhelyességet Illeti, 
a hibák elszaporodása nem regionális 
jellegű. Az egész magyarság nyelvében, 
tekintet nélkül állami hovatartozóságára, 
bizonyos nemtörődömséget, hanyagságot 
tapasztalhattunk az utóbbi időben. Ez a 
nyelvhelyesség rovására ment, ami nyelv- 
javitó és nyelvtisztitó munkák megírá
sára vezetett. Hogy csak kettőt említ
sek : 1937-ben jelent meg Budapesten 
Dengi János dr. Magyar nyelvhelyesség 
című és 1938-ban szintén Budapesten 
Halász Gyula Édes anyanyelvűnk cimű 
könyve.

Mivel a magyar nyelvnek ez a rom
lása általános, az egész magyarságra 
vonatkozik, okait most nem keresem, 
nem is érint, mert nem a fiatal magyar
szakos tanárok tudatlanságán múlik.

Minket különösen a csehszlovákiai 
magyar ifjúság nyelve érdekel.

1918-ban, az államfordulat következ
tében, az itteni magyarság elszakadt a 
magyar műveltség központjától, Buda
pesttől. Uj környezetbe került, mely rá
nyomta bélyegét a nyelvére is. Különö
sen az ifjú nemzedéken érezhető az uj 
környezet hatása. A középiskolai tanuló
ifjúság nyelvét rossz irányban több té
nyező befolyásolta.

Ilyenek voltak a hamarjában és rossz 
magyarsággal megirt tankönyvek.

Olyan tanároknak alkalmazása a ma
gyar osztályokban, akik nem beszéltek 
és beszélnek helyesen magyarul.

A állam nyelve általában, mely a fel
nőtteknél is érezteti hatását. így renge
teg cseh és szlovák szó került a tanuló
ifjúság nyelvébe. Péld.: okresnf náéel- 
nik, lieéebn? fond, poukázka stb. A 
szlovák iskolába járó gyermek zemepist 
tanul, dejepisből felel, suravyból jelest 
kapott és jövőre Bratislavába megy.

De még ezekről sem tehetnek a fia
tal magyarszakos tanárok, akik a hely
telen, magyartalan kifejezéseket mindig 
kijavítják az iskolában. Ezeknek a ja
vítgatásoknak igen nagy akadálya az, 
hogy a gyermekbe nem idegződött még 
bele, hogy nemcsak az iskolában, ha
nem otthon is, az utcán is, mindenütt 
helyesen kell beszélnie, fel kell hasz
nálnia az iskolában szerzett tudását. 
Rimaszombatban csak két gyermeknél 
vettem észre, hogy otthon is helyesen 
beszél, a szülei hibáit is kijavítja, pedig 
nem győzöm eléggé hangsúlyozni az 
iskolában, hogy non scholae, séd vitae 
discimus, hogy különösen a magyar 
nyelvhelyesség nemcsak az iskola Ügye, 
hanem a mindennapi életé is.

Vádaskodó kartársunk vádja bizonyá
ra ezt a példát hozta fel. A gyermekek

Folyó augusztus hó 20-án, szombaton este 9 órakor
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a hasonlító határozó ragját -tói, -től-t 
mondanak, holott -nál, -nél a helyes. 
Péld. Szebb a páva a pulykánál. Azon
nal tisztában voltam a vád alaptalansá
gával. Hiszen a vád Így csak azokat a 
hibákat érinti, amelyek a nyelvjárások
ból kerülnek az irodalmi nyelvbe. Pedig 
ezek nem is olyan nagy hibák.

Tudom, hogy az idősebb tanárgene
ráció álláspontja a nyelvjárásokkal szem
ben nagyon szigorú. A tanítás célja az 
volt, hogy a középiskolába került nebu
lóból necsak a nyelvjárást, hanem még 
a nyomát is kiirtsa. A mai nyelvtudo
mány nem ilyen ellensége a nyelvjárá
soknak. Különösen amióta Verseghy 
Ferenc elmélete és a diachronikus nyelv
vizsgálat mellett a synchronikus is fon
tos, azóta más szemmel nézzük a nyelv
járásokat, amelyekben a nyelvkutató, a 
nyelvtudós óriási mennyiségű adatot 
talál. A nyelvjárások értéket jelentenek, 
a nyelvjárás nem elpusztítandó valami, 
a nyelvjárás nélkülözhetetlen. A nyelv
járások és az irodalmi nyelv viszonya 
körülbelül olyan, mint a műdal és a 
népdalé. — A műdal a népdal nélkül 
könnyen mesterkéltté és eröltetetté vá
lik. A népdal pedig a műdal nélkül 
könnyen eldurvul, elsekélyesedik. Ezért 
van a kettő egymásra elevenítő, felfris
sítő hatással. A nyelvjárás örökké buz
gó, friss forrása lehet az irodalmi nyelv
nek, az irodalmi, tudatosan is irányított 
nyelv pedig jó hatással van a nép nyel
vére, összetartja a nyelvjárásokat, nem 
engedi, hogy tulmessze fejlődjenek egy
mástól, az érthetetlenségig. E kettő köl
csönös hatása állandóan tart. Hiszen 
a napjainkban annyira divatos erdélyi 
költők, irók, pláne Szabó Dezső, meny
nyi, mennyi erdélyi tájszót honosítottak 
meg az irodalmi nyelvben 1

Magam a kirívó vidékiességet mindig 
kijavítom. De nem javítom ki az emlí
tett hasonlító határozói -tói, -tői ragot. 
Nem javítom ki, ha valamelyik gyer
meknek ellopják a tízóraiját (gyermektől 
helyett), nem javitom ki, ha valaki jól 
néz ki (jól fest, jó színben van helyett) 
ha elkéssük a vonatot (lekésünk a vo
natról helyett), ha szépet álmodtunk 
valakiről (valakivel helyett) stb., mert 
ezek ma már közkeletű kifejezések. Azt 
mondhatjuk, hogy általánosak. Csak a 
nyelvszokás döntheti el, hogy mi a he
lyes és mi nem. Horatius szerint Usus, 
quem penes arbitrium est et ius et nor
ma loquendi.

Természetesen kijavítom, ha az egyik 
gyermek rosszra tanítsa a másikat, ta
nítja helyett, ha akármit mond, akármi 
helyett, ha atál nekem valamit, adtál 
helyett, ha szerencsét kell próbálja, pró

bálnia helyett stb., mert ezek ma még 
kirívó hibák. Szerintem a gyermeket a 
nyelvjárás mellett, mely egyszersmind 
anyanyelve is, az irodalmi nyelvre kell 
megtanítani.

A nyelvjárási sajátságok elől nem sza
bad tehát mereven elzárkóznunk, mert 
a nyelv fejlődésében, életében nincs 
semmi merev. A nyelv él, lélekzik, vál
tozik, s a nyelvésznek követnie kell 
ezeket a változásokat, ha nem akar 
visszamaradni. Ami tegnap hiba volt, 
ma már nem okvetlenül az 1 És fordít
va. Azok a nyelvtani szabályok, amelyek, 
50 évvel ezelőtt helyesek voltak, ma 
már lehetnek elavultak is. — A bókol, 
illan, csokor, poggyász valamikor táj
szavak voltak. Szinte a mai napig el
ítéltünk nyelvújítási módszereket, mint 
pl. a -da, -de, -nők, -nők képzők alkal
mazását, bizonyos elvonásokat, összeté
teleket stb. De ime, nem kisebb ember, 
mint Gombócz Zoltán egyetemi tanár 
veszi őket védelmébe és megfelelő he
lyükre visszahelyezi.

Kétszer kettő Krisztus születése előtt, 
valamint 1938-ban is négy volt. A szám
tan merev, élettelen szabályait nem le
het az élő nyelvnél alkalmazni, ahol 
nem kereshet az ember következetes
séget. Az élő nyelv természetes válto
zásainak csak két oka van : fonetikai 
és analógiái, s igy csak kiejtés és ha
sonlóságokozta változás van. Ezt min
den nyelvész tudja. Következetes volt 
az, aki a Csehszlovákiából elvonta az 
általánosan használt Szlovenszkó helyére 
a Szlovákiát, de nem volt nyelvész. Az 
élő nyelv szeszélyes kisasszony, kiszá
míthatatlan, nem következetes. Péld. a 
régebbi jóbanyából, ami jóságos öreg
asszonyt jelentett, lett a későbbi banya 
szó, amely bizony más értelmet vett 
föl. Pedig az összetétel eredetileg jób 
(=jobb) és anya szavakból keletkezett. 
Vagy a mai szemtelen alak eredetileg 
szenttelen volt. E szó eredeti alakja és 
jelentése elhomályosult, s a következet
len nyelvérzék a szem főnévhez kap
csolta. Pedig csak a szemtelennek van 
ám szeme ! Vagy tiz ember több ember, 
tehát többes számot kiván, mégis egyes
számot használunk. Nem mondjuk, hogy 
tiz emberek, noha ez volna következe- 
zetes, hanem csak tiz ember. És igy 
tovább is folytathatnánk.

Egyszóval, a nyelvhelyességet nem a 
következetesség, nem egy bizonyos idő
pont irodalmi nyelve határozza meg, 
hanem a nyelvszokás. Mindaz helytelen, 
ami magyartalan, amit a romlatlan 
nyelvérzékti magyar nép sehol sem 
használ. Ellenben mindaz helyes, ami a 
népnél minél nagyobb területen szokás

ban van. Mindaz helyes, amit az iro
dalmi nyelv a nép nyelvéből elfogadott 
és elfogad.

Kár annak nyelvészeti kérdésekben 
nyilatkozni, aki nem nyelvész. Vádas
kodnia meg épenséggel nem szabad. 
Ettől a vádaskodó kartársamtól hallot
tam ezt a mondást: ne sutor ultra cre- 
pidam.

Ami végül a csehszlovákiai ifjú ma
gyarszakos tanár-nemzedéket illeti, nyu
godt lélekkel mondhatom, hogy szor
galmas, érti a szakmáját. Ugyanazokból 
a könyvekből tanul, amelyek Budapes
ten jelennek meg. Szívesen foglalkozik 
szakmájával, az irodalommal és nyelvé
szettel, és állandó törekvése marad, 
hogy szinvonala olyan legyen, mint a 
magyarországi szaktársaié. Magam meg
győződtem róla, hogy minden uj köny
vet ismer, áttanulmányoz, állandóan to
vábbművelődik és tudását a tanári do
bogón is érvényesíti.

Breznay László.

Egy halott király élő keze.
Az a körmenet, melyet minden év 

augusztus 20-án tart Magyarország fő
városa, Európa legcsodálatosabb és leg
színesebb egyházi és világi ünnepélye. 
Magyarország összes méltóságai részt- 
vesznek az óriási menetben — de nem 
csak ők, hanem Magyarország minden 
vidékéről valók, színesebbnél színesebb 
és pompásabbnál pompásabb népvise
letben, Püspökök, apácák, matyóruhás 
férfiak és nők, rohamsisakos katonák, 
munkások, falusiak követik egymást, 
több kilométeres sorban.

S a hosszú menet közepén, ahol a 
kormányzó, a hercegprímás, a püspöki 
kar és a miniszterek haladnak, pompás 
baldachin alatt vörös bársonypárnán be- 
pólyált jobbkezet visznek. Á magyarok 
első királyának jobbkezét. Összeszáradt 
csont ez, de még ép és romlatlan rajta 
a hús kincse. Ez a kéz azé a királyé 
volt, aki népét kiragadta a pogányság 
babonái közül és az Egyház aklába 
vezette, az üdvösség révébe. Ez a kéz 
világot épített egy régi világ romjain. 
Füstös áldozati kövek helyén székes- 
egyházakat és kolostorokat emelt, egyik 
kezében kard volt, másik kezében fő
pásztori b o t: téritett, harcolt, keresztelt.

Harcolnia kellett életében és harcol
nia kellett halála után, — az az elszá
radt, kemény ököl vezette nemzetét 
egy évezred zivatarain keresztül. Amit 
ez a kéz alkotott, az ma is élő valóság 
és a tömeg, amely utána hömpölyög a

így múlnak a percek.
_ Most a zúgó Rimát hallgatom. A ki
nyitott zsilipeken zajongva morajlik a 
haragos viz. A napsugarak mosolyt csó
kolnak a zúgó habokra. Ezek kissé fel
vidulnak s tova suhannak a messze
ségbe. A malomkerék áll. Rozogán, fo
gatlanul jobb napokról regél. A tagba
szakadt molnár, Isten tudja, hányadszor 
emeli ki eredménytelenül hálóját. Most 
is csak egy apró potyka tévedt a há
lóba. Az öreg sercint egyet pipája mel
lől (nem bárki tudja) és visszadobja az 
apró halat. Még egy köhintés, egy szip
pantás az öreg csibukból, s folytatódik 
a társalgás. Jobban mondva: az öreg 
molnár beszél, én meg hallgatom.

— Hát, bizony, valamikor jobb idők 
jártak mifelénk is. Több volt a hal, de 
a fenének se kellett, hisz éjjel-nappal 
telten járt a garat. Három segéddel, két 
inassal dolgoztam. Ha pedig nem volt 
őrölni való, akkor meg az urak bolon
dozásaiból éltünk. Látja ott azokat a 
korhadozó topolyatuskókat ?

— Látom.
— No azok a topolyák valamikor 

20—30 méterre emelkedtek ki a földből.
— No és, mi volt velük ?
— Nem volt azokkal bizony semmi 

különös.Meglettek volna azok maguktól 
úgy, mint a többi fák, de az urak nem 
tudtak meglenni tőlük. Ha valamelyik 
urnák megjött a bolondériája — az pe
dig gyakran megjött -  elkiáltotta ma
gát nagy hetykén :

— Hé, molnár, hozd csak elé a ka- 
pacsodat. Ekkor már tudtam, hogy jó 
napom lesz. Előálltam a kapaccsal. Az 
urak ekkor már két pártra szakadva

civódtak azon, hogy a középső topolya 
hány kapacshosszra emelkedik az ég
nek. Elég jól tudtak az urak becsülni. 
Az egyik tábor azt mondta, hogy tizen
öt kapacs a fa magassága, a másik 
meg tizenhatra becsülte. Nyakamba 
akasztottam a kapacsot, aztán felfelé 
mászva megméregettem a fát. Az bi
zony se tizenöt, se tizenhat, hanem ti
zenhét kapacshossz volt. Rövid vitatko
zás után a dolog vége az lett, hogy a 
láda sört, amibe az urak fogadtak, a 
két párt közösen fizette meg. Öt üveg 
persze az én fáradozásomat jutalmazta. 
De sokszor is megmásztam én azokat a 
topolyákat. Ha nem hiszi, kérdezze meg 
Gyulát, az öreg bőgőst, majd meg
mondja. Azt hiszem, neki egymagának 
is több pénze volt akkor, mint ma az 
egész bandának együtt véve...

A vén molnár sajnálkozva legyintett 
kezével, mintha csak várná, vissza és 
visszavárná azokat a régi jó időket.

Közben a pipa is kialudt. Az öreg 
egykedvűen zsebébe süllyeszti, újra ser
cint s kiemeli a hálót, melybe végre 
egy nagyobbfajta harcsa akadt.

— Látja kedves uram, igy élünk ma. 
Ha ez a harcsa se téved hálómba, nem 
tudom mi lett volna a vacsora. Talán 
nyers paradicsom, vagy zöld paprika 
kenyérrel ?...

Együtt érzek a fakó nadrágu molnár
ral. Sajnálom is, de mit tehetek. Erősen 
kezet szorítok vele. Markában felejtek 
egy pakli dohány árát, s fülem mellett 
szélnek eresztve a köszönetét morgó 
szavakat, a falu felé indulok.

El-elgondolkozom. Szállni kezd a har
mat. Beáll az est. Mellettem hat hen
geres Lancia robog el. Környékbeli urak 
térnek haza vigan. Vadkacsázni voltak.

Nagy porfelhőt csapnak, azután nyom
talanul eltűnnek.

** *
Szombat est. A szürke életű fürdő 

igazgatósági épülete előtt két-három 
idegen autó áll. Az autók körül legé
nyek álldogálnak, beszélgetnek. A sarok
lámpa gyér fénnyel világit az estébe. A 
nagyteremben szokatlanul sok vendég 
gyűlt egybe. A cigaretta-füstös levegőből 
valami nagyobbstilü murit lehet kiérez
ni. Divatos tangót játszik a zene. A 
20—30 párból álló környékbeli fiatal
ság előkelő hanyagsággal lejti a tangót. 
Szinte mindegyikről leri az a meggyőző
dés, hogy ő az érdeklődés középpontja.

** *
...hej, azt az erre-arra rongyos lókötő 
füstösképü roma mindenedet...! Hát 
még véletlenségből se tudsz pontos 
lenni ? Hát nem tudod egy félórával 
hamarabb ide tolni a pofádat... Hát 
nem tudsz rendet... Hát nincs benned 
egy csepp kötelességérzet...?!

Ilyen és hasonló, sőt talán valamivel 
„gyengédebb" szavakkal korholja Géza 
a napról-napra késve érkező kontrást. 
Délelőttöt bevezető műsorszámnak ez 
is megfelel. Nem igaz? Fél tizenegyre 
jár az idő. A vendégek, kevés kivétellel 
már ftirödtek, megreggeliztek. Most 
csendben üldögélnek vagy társalogva 
sétálnak. Élvezik a térzenét s közben 
szívják magukba a gyógyvizet. A Kék 
Duna melódiája tölti be a parkot. Az 
egyik félreeső pádon kellemes arcú 
fiatal ember ül. Divattervező. Ügyes 
karikákat fúj a cigarettafüstből. Karika
túrákat rajzolgat vázlatkönyvébe. Most 
éppen a göndörhaju csellistát rajzolja. 
Melléje ülök. A vázlatkönyvet lapozgat
juk. Egymás után sorakoznak a fürdő

világvárosi Budapest széles utcáin ke
resztül, jól tudja ezt.

Különös és hosszú kalandokon ment 
át Szent István megmaradt jobbkeze, a 
legszentebb magyar ereklye. Az éppen 
900 évvel ezelőtt meghalt királyt Szé
kesfehérvárott temették el 1038 bán. 
1088-ban, amikor a nagy királyt szentté 
avatták és sírját felnyitották, egy Mer- 
curius nevű főnemes bámulattal és meg
rettenéssel látta, hogy a kéz egészen ép. 
Kiemelte a sírból és magával vitte vi
déki birtokára az épségben maradt 
jobbkart. Az ereklye őrzésére kápolnát 
emelt, de Szent László magyar király, 
akinek fülébe jutott a csodálatos erek
lye hire, visszavitette azt Székesfehér
várra, Mercurius birtokán pedig meg
alapította a dicsőséges Szent Jobb ott
létének emlékére a Szentjobbi apátsá
got, amelynek egészen különleges hely
zete van a magyarországi monostorok 
között. Felváltva őrizték az ereklyét, hol 
itt, hol újra Székesfehérvárott; ahonnét 
a török hódoltság sötét emlékű napjai
ban szinte lopva szállították el, a kar 
részét Lernbergbe, a kézfejet Raguzába. 
Csak sokkal később 1771-ben került 
vissza hazájába a nagy király földi ma
radványa : Mária Terézia királynő he
lyezte el a budai királyi palota várká
polnájába. Azóta otthon van a nagy ki
rály keze, a magyarjai között.

Ritka és mélységes szimbólum ez a 
fekete, kiszáradt kéz, amely azé az em
beré volt, aki Európa egyik utolsó po
gány nemzetét megtanította a békesség 
és szeretet vallására. Megszeliditett egy 
vad és kalandos fajtát, amelynek vak
merő lovasai bebarangolták a félvilágot. 
A német felföldön és Itáliában okkal 
énekelték a hívők a zsolozsmánál : „a 
magyarok nyilaitól ments meg Uram 
minket

Ezt a fékezhetetetlen, csupa katonából 
álló nemzetet vezette ez a jobbkéz a 
békesség és a kultúra útjára. Ezt a né
pet illesztette be a keresztény Európa 
nagy kulturközösségébe.

Ha majd a Szent István év alkalmából 
a hívők milliós tömege látogatja meg Bu
dapestet, meglátja majd hová jutott ez 
a nemzet a Szent Jobb biztos égi ve
zérlete mellett a haladás és kultúra ut
ján. Távoli rokonai még most is bőr
sátrakban laknak a széles steppéken; 
a magyarok virágzó kultúrát teremtet
tek, képzőművészetük, tudósaik, építé
szeik és sportembereik az egész világon 
híresek. Az utón, amely e bőrsátrakból 
a Bazilika árnyékos és áhitatos fönségü 
kupolájáig vezetett, ott ragyogott a ma
gyarság sorsa fölött szent királyának 
őrző szeme.

legtipikusabb alakjai , a csaknem oly 
széles, mint hosszú jávai lány, a Ber
linből menekült rabbi, amint sós vizet 
szopogat díszes poharából. Utána kö
vetkezik a csapzott hajú postás, a 
ponyvaregényeket olvasó borbélysegéd 
s végül a legújabb, de máris a legis
mertebb fürdővendég. Egy öreg különc 
nagysága. Talán vig özvegy. (A „talán" 
csak az özvegyre vonatkozik.) Kész mas
kara. Fején vaddisznósertékkel díszített 
zöld kalap. Becsületére válnék bárme
lyik erdésznek. Pruszlikszerü kabátká
ját zöld, sárga, kék, piros pamuttal vart 
virágok díszítik, öntelten mosolyog. 
Mosolygó képéhez csodásán illik a ka
cér kis piros kötény. Rövid harisnyát 
és bocskorszerü félc'pőt visel. Éhez a 
képhez csak gratulálni lehet az ügyes- 
kezíi fiatalembernek.

A zene elhallgat. A teniszpálya felől 
kisportolt fiatalok közelednek. A követ
kező perc erős kontrasztot hoz magá
val. A gyermek-szanatórium csenevész, 
sápadt arcú, mankókon bicegő hada 
érkezik a parkba. Egy-két mankós gye
rek futballmérkőzést rögtönöz. Egy má
sik, nyugodtabb, bizonyára betegebb 
csoport nótázni kezd. Szoprán hangjuk 
elvész a fák susogásában.

— Mennyi apró emberroncs — jegyzi 
meg valaki. Alig lézengnek, de az élni- 
akarás nótát csal ajkukra. Nézem őket. 
Képzeletemben egy ókori aréna alakul 
ki. A mankós had ajkáról szálló dal 
hangjaiban szinte hallom az élet, vagy 
halál előtt álló sereg keserű üdvözletét: 
Ave Caesar! morituri te salutant...

A déli harangszó vet véget a délelött- 
nek. Ebédelni megyünk.

így múlnak a percek...
Bozóky László.
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Amerikai szórakozás.
(Makáma)

Majomlakodalom volt Chikágóban — ahol, 
mint szokott, minden jóban — részesült a 
szép — lakodalmas nép. Két idomított ma
jom — egy vőlegény s egy menyasszony — 
jatszta a főszerepet — evett, táncolt és ne
vetett — és általában — amint a majmoknál 
van _  emberutánzásban annyira vitték — 
hogy az egybegyülött lakodalmas nép — 
a kacagástól a hasát fogta — és többük víg 
kedvében a majmot utánozta. — Sikerült a 
tréfa — amelyet csak néha — rendeznek 
odaát — és szánnak sok dollárt — ilyen hü
lyeségre — fura ünnepségre. — A vőlegény
majom szerepét jól játszta — és csupán csak 
az volt egyetlen hibája — hogy bár nagysze
rűen evett, ivott, dőzsölt — a menyasszonyá
val csepet sem törődött. — Szerintem, bocsá
nat. ez sem volt igazán hiba — mert bár 
neheztelt tán érte a szende kis liba — en- 
gedelmet, pardon — már mint a menyasszony 

az a majomférj úr ezt is jól csinálta — 
écoen úgy, mint ahogy az embertől látta.

^ I r g u s .
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A debreceni nagyerdő fölött le
zuhant repülőgép szénné égett 7 
magyar ujságiró-utasának megbor
zongató elmúlása mélységes fájda
lommal tölti el lelkünket. A köte- 
lességteljesités áldozatai, a hivatás 
hősi halottai ők, akiknek megsze- 
nesedett hulláit rejtő koporsóikra 
innét a Rima partjáról, a könnyes
szemű céhbeliek sötét bánatával, 
nagy szomorúságával helyezzük el 
lelkileg mi is az őszinte gyász, igaz 
részvét és tisztességet-tevö kegye
let érzésvirágokból fonott koszo
rúját, emléküket pedig betűkkel 
örökítjük meg minden idők toll- 
harcos magyarja számára.

Eljegyzés. Vyvlek Valika, tanítónő 
Hacava és Klein fenő, a bratislavai já
rásbíróság birójelöltje Bratislava, jegye
sek. (M. k. é. h.)

Házassági hír. Deutsch Júlia Tornaija 
és Moskovils Jenő fogtechnikus Rima
szombat, augusztus 14-én, vasárnap Kas
sán a Lichtmann - vendéglőben tartják 
esküvőjüket, melyre ezúton is meghívják 
jó ismerőseiket. (M. k. é. h.)

Fogászati hír. Moskovits Jenő fog- 
technikus ezúton közli, hogy folyó év 
augusztus 14 tői 24-ig elutazása miatt 
nem rendel.

Halálozás. Molnár Istvánná szül. An- 
talffy Anna, a kápolnásnyéki ref. lelkész 
neje f. hó 6 án elhalálozott. Temetése 
n a g y  részvét mellett f. hó 8 án ment 
végbe. Az elhunytban Fülep Kálmánné 
szül. Antalffy Erzsébet szeretett nővérét 
vesztette el.

Városi közgyűlés. Rimaszombati vá
ros képviselőtestülete folyó hó 9 én d. 
u. 5 órai kezdettel a járási székház ta
nácstermében tartotta meg a múlt hét
ről határozatképtelenség miatt elhalasz
tott közgyűlését, melynek legfőbb aktu
sa az államvédelmi alap részére meg
szavazott 15000 K5 ajándékozása volt. 
A 2 9  közgyűlési ügy többségét illetőségi 
és adminisztratív intézkedéstétel képezte 
s ezúttal tett jelentést a tanács a polgári 
iskolai vízvezeték és csatornázási mun
kálatok kiadásáról is s ezzel a közgyűlés, 
— mely nem nélkülözte a városi parla
ment munkájának megbénítására alkal
mas tendenciózus személyeskedéseket 
sem — véget is ért.

Megkezdették az aszfaltozási mun
kálatokat. Aminek megvalósításáért la
punkban annyiszor sikra szálltunk: a 
megvalósulás stádiumába jutott. Váro
sunk tőterének aszfaltozási munkálatait 
ehéten megkezdették s ezzel a fejlődés, 
haladás utján nagy lépést tettünk előre, 
amiben nagy érdeme van elsősorban az 
eszme megpenditőjének : Fényes Sándor 
nyug. bankigazgatónak, valamint váro
sunk vezetőségének, élén dr. Eszenyi 
Gyula városbiróval, akik éveken át hat
hatósan tevékenykedtek az aszfaltozás 
s ezzel városunk főterének szépítése ér
dekében. Értesülésünk szerint több ucca 
háztulajdonosai ugyancsak az aszfaltozás

mellett foglaltak állást s így remény van 
arra, hogy városunk rövid időn belül 
aszfaltjárdával láttatik el és ezzel egy
idejűleg a ma járhatatlan uccák rende
zése is megoldást nyer.

Gyermeknap Tornaiján. A tornaijai 
Magyar Gyermekvédő Egyesület folyó 
hó 21-én nagyszabású programmal gyer
meknapot rendez, mely iránt messze vi
déken nagy az érdeklődés.

Elfogták a szélhámos „emigránst." 
Amint annak idején jelentettük, egy ma
gát Jungewirth Percynek nevező állitó 
lagos német emigráns jelent meg Rima
szombatban és azzal, hogy itt a Társas
körben előadást fog rendezni, többektől 
jegyváltás cimen kisebb-nagyobb ösz- 
szeget csalt ki, majd nyomtalanul eltűnt. 
Feljelentés folytán kiadták ellene a kö- 
rözölevelet. Augusztus első napjaiban 
Rózsahegyen a szélhámost letartóztatták.
A nála talált okmányokból megállapí
tották, hogy valóban Jungewirth Percy
nek hivják, de sohasem volt német 
emigráns. Lengyelországi születésű, 47 
éves artista. Jungewirth beismerte a rima- 
szombati szélhámoskodását, de azt ál
lította, hogy mindössze 115 koronát 
szedett Össze és azért nem tartotta meg 
előadását, mert nem mutatkozott iránta 
elég érdeklődés. — Egyelőre őrizetben 
tartják.

Leégett dohánypajták. Tornaiján, 
eddig ismeretlen okokból dr. Hámos 
László hatalmas dohánypajtája kigyul
ladt. — A nagy szárazságban pár perc 
alatt lángokban állott az egész épület. 
Az elösiető nagyszámú helybeli és vi
déki tűzoltóság ellenére a lángok csak
hamar átcsaptak a szomszédos pajtákra 
is és rövid idő alatt három pajta lett a 
lángok martaléka. A szél a tüzet átvitte 
a távolabb levő Tóth László pajtájára 
is, mely szintén porig égett. — A kár 
meghaladja a kétszázezer koronát. Az 
egy része biztosítás révén megtérül.

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

A „János vitéz" a rádióban. Léva 
városában már folynak az előkészületek 
az örökszép magyar mesejáték, a János 
vitéz szabadtéri bemutatására. Ácsolják 
már a nagy színpadot, amelynek terje
delméről megfelelő képet alkothatunk, 
ha meggondoljuk, hogy a daljáték csa
tajelenetében 80 lovas vesz részt. Petőfi 
öiökszép meséje nyomán készült daljá
ték a magyar népi világkép költői ré
gióiba ringat el. Senki sem fejezte ki 
bájosabban és szebben a magyar nép 
létformáját, mint Petőfi ebben a mesé
jében, érthető, hogy a daljáték a nép 
szivéhez nőtt, dalai és nótái közszájon 
forognak s zeneiségükben annyira töké
letesek, hogy aki egyszer hallja azokat, 
nem tudja elfelejteni. A lévai szabadtéri 
bemutatón budapesti színészek és ope
raénekesek alakítják a főszerepeket. A 
csehszlovákiai magyar rádió elviszi 
mikrofonját a János vitéz lévai szabad
téri bemutatójára és hanglemezekre ve
szi fel a daljátékot. A daljáték legszebb 
részeit vasárnap, augusztus 14-én köz
vetíti hallgatóinak. Ez alkalommal a ma
gyar műsor keretét is kibővítették a 
csehszlovákiai magyar rádió pozsonyi 
és besztercebányai állomásainak hullám
hosszain, úgyhogy a hallgatóságnak, 
amely nem vehet részt a lévai bemuta
tón, ezúttal teljes 50 perces rendkívül 
élvezetes közvetítésben lesz része.

Az „építész" cim védelmeért. Az 
építészek szaktársulatai panasszal for
dultak az illetékes hatóságokhoz azért, 
mert egyre szaporodnak az olyan ese
tek, hogy a kőműves mesterek jogosu
latlanul használják az épitész címet, 
minden előképzettség nélkül. Ezt ama 
állapotnak tudják be, hogy a címet hi
vatalosan nem védik. — Áz építészek a 
kérdésnek törvényes szabályozását sür
getik s a kérdésben értesülésünk sze
rint a Prágában októberben megtartandó 
kongresszus dönt.

Porráégett a plébános költözködés! 
ingósága. Mester István nyugalmazott 
licei plébános kedden teherautón igye
kezett Licéröl Losoncra összes ingósá
gaival, miután nyugalombavonulása után 
Losoncon készült letelepedni. A házi 
bútorokkal, ruhanemüekkel, könyvekkel 
és egyéb háztartási ingóságokkal meg
rakott teherautó Osgyán és Kétkeresztúr 
községek között, eddig ki nem derített 
körülmények folytán, menetközben ki-

gyult s a plébános, valamint az autót 
vezető soffőr csak puszta életüket tud
ták megmenteni, az autó és rakománya 
porig elégett.

Két emberéletet pusztított el Rima- 
kokován a multheti vihar. Rimako- 
kova határában borzalmas vihar vonult 
keresztül csütörtök délután. Strieranka 
Mária 31 éves kokovai asszonyt 6 éves 
leánykájával a Záklicnó-puszta melletti 
földeken érte utói a vihar s az asszony 
gyermekével együtt a Kokavka-nevü pa
tak egyik bokra alá menekült előle. A 
hegyekből alázúduló viz percek alatt 
folyóvá duzzasztotta meg a kis patakot, 
az ár alámosta a partot s a mitsem 
sejtő anya leányával együtt bezuhant az 
örvénylő vizbe s mindketten odavesztek. 
A vihar elmúltával a család tagjai az 
eltűntek keresésére indultak s nemsoká
ra meg is találták az asszony holttestét 
a patakot szegélyező fák egyikének gyö
kereinél fenakadva, a gyermek hulláját 
azonban csak pénteken délelőtt sikerült 
kifogniok a mederből. A kettős tragédia 
az egész környéken mélységes részvétet 
keltett, a z  ügyészség megindította az el
járást.

Kétnyelvű vasúti táblák Gömörben.
A gömöri vasútvonalak mentén két hét
tel ezelőtt az összes vasúti megállók és 
állomások tábláit leszerelték, amely ál
lomások szinmagyar községekhez tartoz
nak. A leszerelt táblák helyére most 
kezdik elhelyezni az újonnan elkészített 
feliratokat, amelyek már kétnyelvüek. A 
vasúti állomások hivatalos hirdetményei 
és a vasúti kocsikban elhelyezett felira
tok és hirdetmények körül még semmi 
változás nem történt s ugyanúgy a pos
tahivatalok sem vettek még tudomást az 
idők fordulásáról.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik megboldogult ked

ves Szerettünk elhunyta alkalmával 
gyászunkban velünk éreztek s fájdal
munkat részvétük kifejezésével enyhí
teni igyekeztek, végtisztességtételén 
megjelenni szíveskedtek, ezúton mon
dunk hálás köszönetét.

Szontagh-család.

Halálos erdei szerencsétlenség. Pos- 
pisil Ferenc 30 éves favágó a bánovói 
erdőben dolgozott a szálfák gallyazásán 
s munka közben egy visszacsapódó fa
ág oly erővel ütötte meg, hogy súlyos 
belsősérüléseket szenvedett és eszmélet
len állapotban szállították a rimaszom
bati országos kórházba, ahol sérüléseibe 
rövidesen meghalt. A megindított vizs
gálat során megállapítást nyert, hogy a 
halálos kimenetelű szerencsétlenséget a 
munkás saját vigyázatlansága okozta.

Filmszínház. Folyó hó 13. és 14-én 
„Yosivara" cimü amerikai film kerül 
szinre, mely Dekobra hasonnevű regé
nye nyomán készült. A fő női szerepet 
Michiko-Tanako-Meinl játsza. Yosivara, 
a szerelem városa uj szépséggel, Tana- 
koval gazdagszik, kinek szerelméért 
honfitársa Nien és két orosz hajóhad
nagy, köztük Polenoff, verseng s utóbbi 
viszi el a pálmát. Tanako kémhistóriába 
keveredik éppen Nien nyomozása alap
ján, halálra Ítélik s itt megindul a harc 
a haza és szerelem mezején.

Folyó hó 15 én „Fegyver a kézben" 
cimü ugyancsak amerikai film kerül le
játszásra. Jimmy és Fred a francia fron
ton harcolnak. Jimmy ott megsebesül és 
beleszeret ápolónőjébe : Roseba. Vissza
térve Amerikába, sok kalandon megy 
keresztül. Roset elveszi barátja Fred s 
tragikus módon fejezi be életét. Fősze
replők : Spencer Tracy, Gladys George 
és Franchot Tone.

Folyó hő 17-én „Az orosz forradalom 
leányai" cimü orosz gyártmányú film 
kerül lepergésre. Zoja, Natasa Asja és 
Senja, három munkásleány és pajtásuk 
gyermekkoruk óta együvé tartoznak s a 
forradalom napjaiban is egymásért har
colnak s önfeláldozásukban hősökként 
mutatkoznak.

Folyó hó 18-án „Ne higyj a férfinek" 
cimü szintén amerikai film kerül elő
adásra, melyben Iván Crawford, Clark 
Gabié és Franchot Tone alakítják a fő
szerepeket. Amerikai gyorsasággal vál
takoznak egymásután a jelenetek. Mi- 
chael riporter a félvilágon át követi 
Sally milliomos leányt és minduntalan 
kacagtató epizódokban látjuk a fősze
replőket, mely egyékbént sok látványos
ságot és érdekességet is nyújt.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, augusztus 13-14-én 
egy szerelmes pár gyönyörű elragadtató 
regénye az orosz-japán háború előestéjén. 

M. Dekobra regénye :
Yosivara

P. Richard Wilm, Sesue Hayakawa, Mi- 
chiko-Tanaka-Meinl.

Hétfőn, augusztus 15-én szenzációs ame
rikai elragadtató film :

Fegyver a kézben
Spencer Tracy, Franchot Tone, G. George.

Szerdán, augusztus 17-én szerelmi regény 
a hősies önfeláldozásról:

Az orosz forradalom lányai

Csütörtökön, augusztus 18-án elsőrendű 
amerikai elragadtató film :

Ne higyj a férfinek
Joan Grawford, Clark Gabié, Franchot Tone

É rtesítés.
A Polgárikör által folyó hó 13-ára 

tervbe vett „Garden-party", tekintettel 
arra, hogy ezen a napon lesz Léván is 
megtartva a szabadtéri szinház a „János 
vitéz" előadásával, melyre városunkból 
is többen elmennek, folyó hő 20-ára 
lett elhalasztva. — Ugyanekkor a sza
badtéri színpadon női páros táncszámok 
és egyéb meglepetések lesznek bemu
tatva. — Társasvacsora este 8 órakor. 
Tánc reggelig. — Kedvezőtlen idő ese
tén a mulatság másnap (vasárnap) tar- 
tartatik meg. A rendezőség.

Gondtalanul nyaralhat, ha összes áruszük
ségletét I. K. S. jegyekkel szerzi be, mert 
így 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.

A rimakokovai üvegszövetkezet. An
nak idején a rimakokovai gyár tovább
vezetésére munkásokból szövetkezet ala
kult, amelyet nemrég jegyeztek be a 
rimaszombati biróság kereskedelmi jegy
zékébe. Az üzemrészjegy 500 korona.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR 1 Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a L1TERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

A községi légvédelmi pótadó sze
dés! joga. Az 1935. évi 82. számú és 
1938. évi 75. számú törvények feljogo
sítják a községeket arra, hogy a légvé
delmi intézkedésekkel Összefüggő költ
ségek fedezésére külön pótadót vethee- 
senek ki. A belügyminisztérium most 
elkészítette a törvények alapján kiadan
dó kormányrendelet tervezetét és e ter
vezet szerint a pótadó bevezetésének 
jogával csakis azok a községek élhet
nek, amelyek költségvetésükben a lég
védelmi kiadásokra fedezetet nem talál
nak. Nagyobb városokban a pótadó a 
házbérjövedelem vagy házbérérték 15 
százalékáig terjedhet, kisebb helyeken a 
helyiségek után vetik ki a pótadót. Min
den lakáshelyiség után — beleértve a 
konyhát, kamarát, fürdőszobát is — fize
tendő: egy helyiség esetén évi 18 kor., 
két helyiségnél helyiségenként 24 kor., 
háromnál 30 korona, több helyiségnél 
helyiségenként 36 korona. Irodahelyiség 
után 48 korona, az alapadó a műhe
lyeknél, ha legfeljebb 5 személy dolgo
zik benne 24, ha 6 —11 személy dolgo
zik 48, ha 11—20 személy dolgozik 72, 
ha húsznál több 140 korona a légvé
delmi pótadó. Üzlet-, raktár- és más 
kereskedelmi vagy ipari helyiségek után 
72 korona az évi pótadó. Az istállónál 
5 darab állatig 12 korona, 10 darabig 
24 korona és 20 darabig 96 korona az 
évik pótadó. Ólak után (sertés, kecske, 
juh) az istálló pótadójának fele, szin 
vagy csűr után 48 korona, garázs után 
24 korona az évi légvédelmi pótadó.

Meghosszabbítják a forgalmiadó-tör
vényt. 1938. év végén — mint ismeretes 
— lejár a forgalmiadó-törvény érvénye, 
amelyet azonban az eddigi jelek szerint, 
tekintettel az állam pénzügyi szükség
letére — minden ellenkező híresztelés 
ellenére — meg fognak hosszabbitani. 
Ez alkalomból a törvénynek nehány elő
írását módosítani fogják. Hasonlóképen 
módosítani fogják és meghosszabbítják 
a forgalmi adőpótlékra vonatkozó tör
vényt is. A pénzügyminisztérium meg
kezdte az előkészitő munkálatokat. Nincs 
kizárva, hogy e törvényhozói munkála
tok során revideálni fogják a fényüzési 
adó alá eső tárgyak jegyzékét is.
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Takarékoskodnak az arannyal. Az
ékszerészek és aranyművesek szervezete 
közölte a megrendelőkkel, hogy a cseh
szlovák Nemzeti Bank az arany kiosz
tását lényegesen korlátozza. Ennek foly
tán a szervezet a következő intézkedést 
foganatosította: Az aranyművesek és
ékszerészek nem fogadhatnak el meg
rendelést nagyobb súlyú ékszer készíté
sére, mint az a kérdéses ékszernél szo
kásos. Nagyobb súlyú ékszerre megren
delést csak akkor fogadhatnak el, ha a 
megrendelő saját anyagot ad. Az anyag 
a megrendelésnél előre adandó. Na
gyobb mennyiségű jegygyűrű rendelése 
is csak saját anyag adása esetén ve
hető át.

Elítélték a bejei „Halálkorcsma" be
törőit. Ismeretlen tettesek április 15-én 
feltörték Klein Gyula bejei „Halálkorcs- 
má“-jának pincéjét és ivóhelyiségét és 
onnan egy hordó bort, valamint külön
féle likőröket és szeszesitalokat, dohány
árut és pénzt loptak 2500 korona érték
ben. A betörők rendkivül olcsó áron 
forgalombahozták a lopott italokat s a 
csendőrségnek igy sikerült a tetteseket 
Kovács Béia sajólenkei pásztor, Pálmai 
Gyula balogtamási kertész és Bozó Ist
ván napszámos személyében kézrekeri- 
teni. A nyomozás során sikerült a tette
sekre rábizonyítani a május ötödikén 
Simonits Emánuel tornaijai szabómester 
műhelyében elkövetett betörést is, amely 
alkalommal öltönyöket loptak 1700 koro
na értékben, továbbá az ugyanaznap 
éjszaka Szemrák András bejei földmi- 
vesnél megkísérelt betörést és a május 
tizenkettedikén Dapsy-pusztán, Buko- 
vinszky József terhére elkövetett betö- 
törést, amikor szalonnát, lisztet, csizmá
kat és egyéb holmikat emeltek el, 
1500 korona értékben. A rimaszombati 
kerületi bíróság büntető tanácsa most 
vonta felelősségre a jeles triumvirátust 
és Kovácsot tiz hónapi, Pálmait pedig 
hathónapi és Bozót négy hónapi fog
házra Ítélte jogerősen. — A vádlottak 
egybehangzólag nyomorukkal védekez
tek, az ítéletükbe belenyugodtak és azon
nal meg is kezdték a büntetés letöltését.

Ismét elitélték a váraljai púpos 
esernyöcsinálót. A csalásokért és lopá
sokért többszörösen büntetett Juhász La
jos krasznahorkaváraljai esernyőcsináló 
a napokban ismét lopással vádolva ál
lott a rimaszombati kerületi bíróság bün
tető tanácsa előtt. A jeles esernyőspe
cialista múlt év telén Nagyrőcén ütötte 
föl sátorát és ott egész sereg eser
nyőt vett át a megrendelőktől javítás 
végett, azonban a megjaviíott ernyőket 
nem szolgáltatta vissza tulajdonosainak, 
hanem rövidesen eltűnt a városból s az 
esernyőkön potom áron túladott. A vád
lott azzal igyekezett védekezni, hogy 
nyolc esztendeje nem járt Nagyröczén s 
igy a feljelentők összetévesztik más 
esernyőkészitővel. A púpos, jellegzetes 
alakú esernyőst azonban a károsultak 
mindegyike felismerte s a bíróság meg
állapítva a személyazonosságot, kilenc 
hónapi fogházra Ítélte jogerősen.

Jellemző a mai korra, hogy isko
lázott emberek bármilyen munkát 
elvállalnak, csakhogy a betevő fa
latjukat megkeressék.

Legújabban Budapesten megala
kult a maturált mindenesek szövet
sége. Tagjai lehetnek nők is, fér
fiak is, mindazok, akik komoly 
munkát akarnak végezni. Elvállal
nak minden munkát napi 3 pen
gőért, kezdve a padlósurolástól a 
kapálásig.

Szomorú korképe ez a mai tár
sadalomnak, amikor sok anyagi ál
dozat és fáradságos tanulás után 
az ifjú generáció kezében az érett
ségi bizonyítvánnyal rájön arra, 
hogy hiába volt a nyolc évi küz
delem, hiába volt a sok magolás, 
a szülők anyagi áldozata, — me
lyet nem egy család a szájától vont 
meg, hogy gyermekeiknek rendes 
jövőt biztosítsanak, nincs elhelyez
kedési lehetőség s ha élni akarnak, 
válogatás nélkül meg kell fogni a

dolog véget ott, ahol alkalom adó
dik épugy, mint annak az egyszerű 
napszámosnak, aki megszokta a 
nyomorúságot és sem tudása, sem 
önérzete, sem igényei nincsenek.

S ha néha mégis kilátás van va
lamely kisebb állásra, százan és 
százan reflektálnak rá, megindul a 
kilincselés, a protekciókeresés s 
rendszerint olyan nyeri el, aki leg- 
kevésbbé érdemli meg, de nagyobb 
a protekciója és jobban tud kö
nyökölni, a többi pedig éli tovább 
az ő szomorú reménytelen életét.

Ez a kenyérért való törtetés, ez 
a bizonytalan jövő, ami kiöli az ifjú 
nemzedékből a tettrevágyást, a 
munka és életkedvet, ez az, ami 
melankólikussá teszi őket.

Sokszor hallani, hogy a mai fia
talságban nincs elég életkedv, nem 
olyan vidám, mint amilyen a há- 
boruelőtti ifjúság volt.

Lehet-e csodálkozni azon, ha a 
mostaniak életöröme lelohadt s 
nincs meg bennük az a gondtalan 
vidámság, ami a régi fiatalokat jel
lemezte? A mai fiatalság a háború 
alatt nőtt a családban csak a gon
dot, a megélhetési küzdelmet látta, 
s ma is a bizonytalan jövő, a há
ború szörnyű réme fenyegeti.

Hogyan legyen akkor vidám, 
hogyan legyen gondtalan, mikor 
feje fölött állandóan Damoklész 
kardja lóg?

A férfivá fejlett diák ha elvégez
te iskoláit, a szülei nyakán kény
telen élni, vagy máról holnapra 
tengeti magát.

Borzasztó lehet a tudat, hogy 
amikor a szülők tőle reméltek eset
leg segítséget, akkor állás hiányá
ban kénytelen sokszor évekig ott
hon ténferegni, elmúlnak a szép 
fiatal évei anélkül, hogy azt ki
használhatta volna.

Családalapításra nem is gondol
hat, ami megnehezíti a lányok férj- 
hezmenési lehetőségét is.

Egyes államokban rákényszerítik 
a férfiakat a nősülésre. Olaszor
szágban nőtlen ember magasabb 
hivatalt nem vállalhat. Magyaror
szágon kamatmentes kölcsönt ad
nak a nősülendőknek s minden 
gyermek után 100 pengővel keve
sebbet kell visszafizetni a kölcsön
összegből.

Mindez nagyon szép gondosko
dás, mellyel a nemzetszaporitást 
akarják elősegíteni, de — s itt a 
bökkenő — nem elég a kölcsön, 
nem elég a családszaporulat díja
zása, biztosítani kell a rendes meg
élhetési lehetőséget is.

Lehetséges, hogy sokan beugra
nak a házasságba a kölcsön remé
nyében s lehet, hogy csábítja a 
100 pengő, amit a családfő minden 
egyes gyerek után kap, illetve amit 
a kölcsönből leszámítanak neki, de 
mindez nem elég a családalapítás
hoz, annak alapfeltétele egyedül a 
biztos megélhetés.

Ott ahol a családfő nem bírja a 
családnak megteremteni a tisztes
séges megélhetéshez szükséges kel
lékeket, nyomorba dönti családját 
s a nélkülözés kiöli a gyermekek
ből a szülő iránti tiszteletet és sze
retetek

A nincstelenség elkeseredetté te
szi az embereket és a tudat, hogy 
családja nélkülözi sokszor a leg
szükségesebbeket is, olyasmire is 
ragadtatja nem egyszer a család
főt, ami a törvénnyel hozza ütkö
zésbe.

De nemcsak a szabadpályán élő

emberek megélhetése kétséges, ha
nem kétséges sokszor a hivatal
noké is.

A háború utáni években például 
annyira rendezetlenek voltak a fi
zetések, hogy a tisztviselők a szó 
szoros értelmében nyomorogtak.

Mindenütt küzd az emberiség s 
mindenfelé megoldhatatlan a csa
ládalapítás problémája, mert az 
igazán nem érdeke az államoknak, 
hogy a nemzetek nagyszámú csa
ládjában a nélkülözések miatt mind 
nagyobb és nagyobb arányokat 
öltsön az elégedetlenség.

Az érvényben levő vasúti szállítási 
szabályzat, amelyet 1928-ban emeltek 
törvényre, bizonyos változásokra szorult 
és ezért elkészítették az uj vasúti rend
tartást, amely október 1-én lép életbe. 
Ennek a struktúrája azonos marad, de 
a részletek tekintetében fontos változá
sok lesznek. A javaslat arra irányul, 
hogy amennyiben lehetséges, a belföldi 
szállítási föltételeket azonos alapokra 
helyezzék a nemzetközi szállítási felté
telekkel. Ami az utasok szállítását illeti, 
lényeges változást jelent az, hogy

az utas az utazást a jegy érvé
nyességének napjától bármikor 

megkezdheti,
mig mostan az utazást csak a jegy ér
vényességének első napján kezdhette 
meg. Amennyiben az alacsonyabb kocsi- 
osztályok túl lesznek terhelve,

a vasútnak joga lesz bizonyos 
föltételek mellett,— de minden 
illeték fizetése nélkül, — ma
gasabb kocsiosztályon szállíta
ni az utasokat az alacsonyabb 

osztályra érvényes jeggyel.
A rend és az utasok kényelme érdeké
ben a vasútnak joga van az utast arra 
kényszeríteni, hogy a fűikéből távolítsa 
el azokat a csomagokat, amelyek nem 
tartoznak oda nagy terjedelmük miatt.

Az utas köteles lesz a csoma
got a kalauz felhívására álszál- 
litani a csomagszállító kocsiba.

Úgy az áruszállítás, mint a szállítási 
dijpótlékok előírására vonatkozóan is 
több változás lesz. Eddig a teheráru 
érvényes legalacsonyabb szállítási dij 
kiszámításának elvét

a gyorsárura is fogják alkalmazni.
A kézbesítési határidőt a szállítók ér
dekében megrövidítették. A szállítmányt 
útközben ki lehet egészíteni, avagy ki 
lehet rakni. A vasút megengedheti úgy 
vasárnapokon, mint ünnepnapokon a 
teheráru feladását és kiadását. — Az uj 
előírások a vasút kártérítési kötelezett
ségére vonatkozóan is változásokat tar
talmaznak. — E változások szerint az 
uticsomagoknál 1 kg. bruttó súlynál a 
jelenlegi 130 koronát 260 koronára. Ha 
a kár nem nyer beigazolást, abban az 
esetben az eddigi 65 koronás maximális 
pausál 130 koronát fog kitenni. — Az 
expresszárunál az eddigi maximális kár
térítést 1 kg.-nál 325 koronáról 900 ko
ronára emelik.

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

Körmérkőzés az államvédelem javára.
Vasárnap és hétfőn érdekes sportese

ményben lesz része városunk sportked
velő közönségének : helyi csapataink, a 
Slovan, Tamásfalai MSC és a Törekvés, 
kiegészítve a Főiskolás és tisztviselő vá
logatottal, mint negyedik résztvevővel, 
körmérkőzés keretében találkozna. A 
körmérkőzés helyezettjei részére a járás 
és a város értékes dijakat tűztek ki. A 
mérkőzéseknek atlétikai és wolleyball 
versenyek fognak keretet képezni. Bizo
nyára mindkét nap nagyszámú közönség 
lesz kiváncsi az érdekes sporteseményre, 
melynek teljes tiszta jövedelmét állam
védelmi célra szánják.

Spárta Vágbeszterce—Törekvés 5:1 
(1:0). — Biró: Kupric.

Törekvés : Áron — Ríz, Paskulják — 
Móré, Szabó, Szlovencsák — C i n t u l a ,  
Fuchs, Árvay, Tromka, Vályi.

A kitűnő Sparta saját otthonában meg
érdemelten győzte le az utolsó diviziós 
selejtező mérkőzését játszó Törekvést. 
A Sparta minden részében jobb volt és 
benne egy értékes együttest nyer a n y u 
gati divizió. A Törekvés — főleg a z  I. 
félidőben derekasan küzdött, közvetlen 
védelme, de fedezetsora is jól állta a 
harcot. Az apró emberekből álló csatár
sor ellenben nem bírta áttörni az ellen
fél védelmi vonalát. A második félidőben 
számbelileg is kifejezést nyert a Sparta 
fölénye. A Sparta góljai közűi kettő 
11-esbő! származott, a Törekvés gólját 
is 11-esből érte el Szlovencsák.

Felelős sze rk esz tő : R á b e l y  K á r o l y .

Diákok vagy diáklányok
teljes ellátást kaphatnak. Egészsé
ges, napos, kertes lakás, a gimná
zium közelében. Zongora használat. 
Rimaszombat Ferenczy-u. 4. 
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I E la d ó
egy jó karban levő

pianínó.
Cím megtudható a k i a d ó b a n .Bérbe adatik

K ecegén  SO kát. hold szántó 
s rét lakóházzal.

Cím e lap  kiadóhivatalában.

K I A D Ó
Vasút- u. 25. sz. alatt
5 szobás konfortos emeleti lakás
szeptember hó 1-től.
Értekezni lehet ugyanott a földszinten.

Kiadó pince.
5 rekeszből álló száraz pince utcai be
járattal
szeptember 1-től, esetleg aug. 15-től
kiadó. — Érdeklődni lehet Jánosi-ucca 

37. szám alatt.

Eladók -§ 3 t!

üzleti pultok ás polcok
folyó évi szeptember hó végével. 

Cim: e lap kiadóhivatalában.

Tápintézeti hirdetmény.
A rimaszombati csehszlovák áll. ma

gyar reálgimnázium mellett működő Táp
intézet (étkezde) gondnoksága tisztelet
tel felhívja nemcsak a gimnáziumba, 
hanem a polgári vagy más iskolába 
járó tanulók szüleit is, hogy gyermekei
ket minél nagyobb számban Írassák be 
az étkezdébe, hogy ezáltal a dijakat a 
gondnokság még jobban mérsékelhesse. 
Á tanulók olcsón jó meleg ebédet és 
vacsorát kapnak, ami egészségi szem
pontból igen fontos, igy a tanuló ifjú
ságnak nem kell maguknak hideg éte
leket hozniok, amely a nyári időszak
ban könnyen megromlik.

Az ebéd és vacsoráért havi 180 Kí., 
csak ebédért 120 Két. kell fizetni. Be
hatási dij és evőeszköz használati dija 
egész évre 20 Ké. Amellett, hogy a táp
díjak mérsékeiten vannak megállapítva, 
a kitűnő és szegény tanulók kedvez
ményben is részesülhetnek. A kérvé
nyek az 1938—39. isk. év első felére
1938. augusztus 20, a második félévre
1939. január 25. adandók be a Tápinté- 
zat gondnokságának.

A kedvezmények összege az elmúlt 
esztendőben 23.150 Ké. volt.

A Tápintézet Gondnoksága.

Rimaszombat, 1938. Nyomatott Ráboljr K ároly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


