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A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.
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hellyel 75,433 IH 21. szám alatt engedélyezte.

A komáromi tárgyalások után,
Amint már műit számunkban rö

viden jelentettük, a. Magyarország 
és Csehszlovákia között Komárom
ban folyó hó 9-én megkezdődött 
tárgyalások az ötödik napon, f. hó 
13-án megszakadtak, mikor is a 
magyar bizottság s illetve Kánya 
Kálmán külügyminiszter a követke 
zőleg nyilatkozott a csehszlovák 
küldöttség előtt:

„Mi, a magyar bizottság a legjobb és 
a legőszintébb szándékkal jöttünk ide, 
abban a biztos reményben, hogy a le
hető legrövidebb időn belül sikerül meg
egyezni és biztos alapokra helyezni az 
országaink közötti viszonyt. Reményünk, 
sajnos, nem teljesedett. Nem akarok uj 
ból bizonyos kedvezőtlen jelenségekre 
rámutatni, amelyekre a tárgyalások fo
lyamán ismételten utalni voit módom. 
Hangsúlyozottan ki keil jelentenem, hogy 
az uj határokra vonatkozó, nekünk ma 
reggel átnyújtott csehszlovák ellenjavas 
lat annyira eltér a mi felfogásunktól, 
hogy oly ür tátong a két álláspont kő 
ött, hogy annak áthidalását meggyőző 

désünk szerint ezektől a tárgyalásoktól 
nem reméihetjü k. Épp ezért a magyar 
kormány elhatározta, hogy a maga ré
zéről a komáromi tárgyalásokat befeje- 

i -‘beknek tekinti és hogy a Csehszlová 
kiával szemben fennálló területi köve- I 

léseink mielőbbi rendezését a miin- j 
'néni jegyzőkönyveket aláíró négy nagy- ! 
italomtól kéri."
Kánya külügyminiszter nyilatko

zatát Tiso szlovák miniszterelnök
ök francia nyelven Írásban is át- 
ujtotta. A nyilatkozatot Tiso tu- 
> másul vette.
Másnap, október 14-én, a Ma- 

:yar Nemzeti Tanács ezt a felhi- 
ást intézte a csehszlovákiai ma- 

_yar nemzeícsoporthoz :
Magyarok!

Az október 9 én Komáromban a c;eh- 
zlovák és a magyar kormány delegá
lja között folytatott tanácskozások 
edményre nem vezettek.
A magyar delegáció híven a münche- 
egyezményben lefektetett alapelvek- 

az, az egész magyarlakta terület átadá- j 
t kivánta, a csehszlovák delegác'ó 

sok töredéket volt hajlandó a magyar 
akta területből átadni.

Ezt a megoldást a magyar delegáció 
nem fogadhatta s így a tárgyalások 

megszakadtak és a négyhatalmi konfe-! 
encia lesz hivatott igazságunkat eüs- j 

merni.
Meg kell tehát várnunk a négyhatalmi 

konferencia összeülését és döntését. Fel
hívunk minden Magyar Testvért, hogy 
híven a komoly idők követelményeihez, 
zárt sorokban álljon a Magyar Nemzeti 
Tanács mögött, őrizze meg nyugalmát 
és önfegyelmét.

A Magyar Nemzeti Tanács az október 
7-én hozott határozat szellemében dol
gozik tovább és harcol a magyar nép 
csoport igazáért.

Meggyőződésünk, hogy a Kárpátok 
medencéjében csak akkor lehet hosszú 
időre szóló békeviszonyokat teremteni,

ha minden nemzet saját államában élhet 
és fejlesztheti műveltségét, gazdaságát 
és népi erőit. Ezt kívánjuk a szlovák és 
ruszin nemzetnek is, de a magunk igaz
ságát az ő sorsuktól függetlenül akarjuk 
biztosítani.

Isten legyen velünk további munkánk
ban is !

Komárom, 1938. október 14.
Magyar Nemzeti Tanács.

Mindezt a legnagyobb nyugalom
mal, a sorsunkat intézőkbe vetett 
legteljesebb bizalommal és rendü
letlen hittel, az igazság győzedel
meskedésében való, beteljesedéséi 
kétségtelenül váró reménykedéssel 
kell minden hitében erős magyar
nak fogadnia.

Az események regisztrálásához 
tartozik annak közlése, hogy Ma
gyarország saját biztonságának 
megóvása céljából, tehát nem tá
madó, háborús szándékkal, a komá
romi tárgyalások megszakadása 
után részleges mozgósítást, a cseh
szlovák kormány pedig a határ
menti magyar járásokra s igy a 
rimaszombati, feledi, tornaijai és 
rozsnyói járásokra vonatkozólag is 
statáriumot rendelt el.

A helyzet ilyen állása mellett is 
mindenki őrizze meg nyugodtságát 
s igyekezzék ezzel a közrendet to
vábbra is biztosítani. A közvéle
mény fegyelmezettsége a helyzet 
békés állapotának fenntartására és 
a további kedvező helyzet kialaku
lására az első és legfőbb kellék és 
kivánalom.

Semmi csüggedés és semmi kis
hitűség ! A tendenciózus hióbhirek- 
re ne hallgasson senki és holmi 
szószátyárkodást intézzünk el ön
tudatos magyar hittel, a hírterjesz
tők csalfa törekvését lesajnáló, fö
lényes mosollyal: nekünk semmi 
okunk a kétségbeesésre, félelemre, 
vagy éppen eicsüggedésre.

A müncheni jegyzőkönyvet aláiró 
és a két tárgyaló állam között bé
kés megállapodás nem létesülése 
esetén a területi kérdésben mielőbb 
döntő négy nagyhatalom álláspont
ja világos s attól eltérni nem lehet. 
Ezek szerint „a határokat szigorúan 
etnográfiai alapon kell megvonni és 
semmiféle gazdasági, sztratégiai 
vagy hatalmi inotivum nem befo
lyásolhatja a határkiszabást. Azokon 
a területeken pedig, amelyeken az 
etnográfiai határok kijelölése tekin
tetében ellentét mutatkozik és a 
statisztikák nem egyezőek, egyedül 
a népszavazás dönthet a területek 
hovatartozandóságáról."

Magyar voltunk kétségbevonha
tatlan. Önrendelkezési jogunk elis

mert. Ennek érvényesülését a négy 
nagy hatalom garantálja s emellett 
sziklaszilárdan ki is tart.

Tartsunk ki hát mi is rendület
lenül nagy és szent igazságunk bi
zonyosan bekövetkező győzedel- 
mcskedésében vetett hitünkben, 
mert csak igazságunk diadalrajutá- 
sával következik be a megnyug- 
vásos, a népekre áldást jelentő, 
boldogságot hozó, igazi béke.

Márkus László.

Találkozás a falu jegyében.
Ősz... Fakó, nyomott hangulatú na

pok. A fáradt napsugarak gyengéden 
ölelgetik a holnap már avarba hulló 
vadszőlőleveleket. Ezek szelíden, ked
ves cinóberpirban ragyognak, talán szé
gyenkeznek...

A határból kolompszó hallatszik, furu
lya kesereg. Hirtelen éles füttyszó resz
ket a csendes harmóniába. Fékek si- 
kongnak, a vonat megáll. Valaki kiszáll. 
Bohém kinézésű fiatalember. Körülnéz. 
Az őrház, a korhadozó hid, a sárguló 
kukoricaszárak, a dróthuzalon üldögélő 
fecskesor, egy kastély s a domb mögül 
kitekintő kakasos torony nem törődnek 
a fürkésző szemekkel.

Gyűrött kalapját megigazítja, vállára 
veti felöltőjét s elindul a falu felé. Dú
dolva megyelőre az egyhangú, s mégis 
oly kedves, annyira közvetlen őszi kör
nyezetben. A falu szélén váratlanul egy 
régi .ismerősével találkozik. Lekezel s 
összeölelkezik a mokány parasztlegény- 
nyel.

— Józsi, hát ti itt laktok ?
— It t! De te mit keresel a mi vidé

künkön?
— Hogy is mondjam?... Pénzt.
— Nehéz dolog, nem is nagyon ér

tem, de mindegy. Gyere, Sándor, ott a 
sarkon lakunk... Leteszem a kapát, az
után elbeszélgetünk egy kicsit. Éppen 
a határba indultam, ahol az édesanyám 
meg a húgom krumplit ásnak.

Bementek, Jóska az eresz alá támasz
totta a kapát. Azután a küszöb alól elő
húzta a kulcsot. Nemsokára borosüveg
gel s egy tányér pogácsával tért vissza. 
Az eperfaelőtti kisasztalhoz telepedtek. 
Sándor nem nagyon kináltatta magát. 
(Sajnos, az élet már rég túltette azon, 
hogy szabadkozzék, vagy hogy el ne 
fogadjon valamit.) Koccintottak, azután 
beszélgetni kezdtek. Beszélgetésük fo
nala valahonnan a múlt idők homályá
ból indult ki, abból az időből, amikor 
még együtt ültek az iskolapadban. Az 
elmúlt esztendők közős emlékei lassan, 
sorjában idéződtek fel, hogy egy percnyi 
élet után újra csak homályba vesszenek.

— Józsi, ugy e te a hatodkból ma
radtál ki?

— Igen, amikor az édesapám meg
halt... Édesanyám nem birta egyedül a 
dolgot...

Egy-két néma pillanat következett. A 
legény köhintett, s a vendéghez fordult:

— Hát te hogy vagy? Beszélj valamit 
magadról. Az előbb azt mondottad, hogy 
pénz után jársz ezen a vidéken.

— Én... köszönöm, csak vagyok. Tu
dod, tönkrementünk. Érettségi után be 
akartam rukkolni, azután két évig ro

konok nyakán éiősködtem. Majd gazda
tiszt, biztosifóügynök, segédtanító s ké
sőbb nevelő voltam. Most itt vagyok. 
Hallottam egyet s mást a falutokról, hát 
eljöttem, hátha találok valami felje
gyezni valót. Divatos téma.

— Ahá, kezdelek érteni. Szóval a fa
lunkra v3gy kiváncsi. Gyere megmuta
tok én neked mindent, beszélek is 
amennyit csak akarsz, hisz ismerem, 
mint a tenyeremet.

— Köszönöm, Józsikám, nagyon meg- 
könnyited dolgomat. Van vagy két hete, 
hogy azzal a kéréssel fordultam a jegy
zői hivataltokhoz, hogy engedélyezze 
megtekintenem a falu statisztikáját, de 
ezideig még válaszra se méltattak,

Felkeltek az asztal mellől. Útközben 
már csak a faluról beszélgettek. Józsi 
elmondotta, hogy vasárnap délutánon
ként a tanítóval ugyancsak a falujokról 
szoktak beszélgetni. Sajnos, igaza van a 
tanító urnák — mondotta — hogy ezzel 
a faluval semmit sem lehet kezdeni. 
Megpróbált ő már minddnt. Akart kul- 
turegyletet alakitaní, kuiturházra, könyv
tárra próbált gyűjteni, sportegyesületet 
szeretett volna alapítani, de hiába, min
den hiába... A tehetősebbek nem adnak 
pénzt semmi „fölöslegesre", a fiatalság 
semmi után nem érdeklődik...

— S nem lehetne ezen segíteni ?
— Úgy látszik, mert ha tanítónknak 

nem sikerült, akkor nem hinném, hogy 
valakinek sikerül.

Sándor csak hallgatott, emésztgette a 
nehéz szavakat, melyek mögött még ne
hezebben, betegebben meredezett a va
lóság. Barátja, egykori iskolatársa, az 
eke szarvához visszaesett, de társainál 
élesebb látású legény szavaira úgy 
figyelt, mintha örökre emlékezetébe 
akarná vésni azokat. A legény bosszús 
hangjából leplezetlenül kicsengett a falu 
s népe sorsának keserű átérzése.

— Nyoiczszáz és egynehányan va
gyunk. Magyarok, reformátusok. Leg
utóbb egyöntetűen az Egyesült Ma
gyar Pártra szavazott az egész falu. De 
azért ez az eset nem zárja ki azt a 
körülményt, hogy a községben szlovák 
iskola működik.

— Szlovák iskola?.. .  Persze. ..  per
sze. ..  Kik a növendékei? S egyáltalá
ban hogyan létesült itten szlovák iskola? 
— vetette közbe Sándor.

—- Hát bizony 25 magyar növendék
kel működik. Hogy hogyan keletkezett? 
Elmondom. Valamikor öt évvel ezelőtt 
volt a községnek egy szlovák érzelmű 
jegyzője (a mostani is szlovák, jobban- 
mondva cseh). Két gyereke is volt. 
A jegyző, — minthogy gyerekei 6 ik 
évükbe léptek — összefogott egy-két 
csendőrrel s megalapították a szlovák 
iskolát, nehogy szégyenszemre gyere
keiket az egyetlen magyar iskolába 
kelljen járatniok. Szlovák diák mind
össze nyolc volt. Így hát ingyen köny
vekkel, füzetekkel s más hasonló esz
közökkel magyar gyerekeket toboroztak 
a szlovák iskola részére. A jegyző már 
rég elköltözött innen, a csendőrök gyer
mekei már gimnáziumba járnak, de a 
szlovák iskola még tegnap is 25 apró 
magyar létekből igyekezett kioltani az 
anyatejjel magukba szívott magyarságot.

— Mit akarsz ezzel mondani, hogy 
még tegnap is?

— E z t : ma reggel már csak két gye
rek ment a szlovák iskolába, bizonyára 
azért, mert Ipolyságon és Sátoraljaujhe-
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lyen már szabad hangosan is elmon
dani a magyar imádságot...

Langy szél rezgette meg a fákat. Erő
sen szürkült a táj. A nap leáldozóban 
volt. A szúnyogok is egyre neveletle
nebből rakoncátlankodtak. Jóska ciga 
rettával kínálta meg Sándort. Eregették 
a füstöt s elgondolkozva lépkedtek az 
útszéli akácok alatt.

— Kié ez a remek ház? — kérdezte 
Sándor.

— A biróé. Ő a legnagyobb gazda a 
faluban. 150 holdja van, meg — ha jól 
tudom — 24 marhája...

Karcsú, palatetős, emeletes ház élőit 
állottak. Villámháritó, antenna a tetőn, 
muskátlis erkély, villany világítás, lean- 
deres lépcsőház, benn rádió zúg...

— És hány a gyerek ? -— érdeklődött 
Sándor.

— Egy ! az is lány.
Sándor maga elé meredve nézett. Aj

ka ismételte a szavakat: 150 hold... 
24 marha...és egy gyerek. Három adat. 
A negyedik szinte magától érthető, ke
serű következmény : magyar.

— Gyerünk tovább, Sándorkám. Tű 
nődni még ráérsz, bt van a falu máso
dik, vagy harmadik gazdája, 100—110 
hold, 16 marha, ugyancsak remek ház, 
s ugyancsak egy gyerek. Éppen most 
vettek neki (használtan) egy 3500 ko 
ronás motorbiciklit. Különben a tani 
tónk szerint a gyerek határozott festői 
tehetség. Szeretne is festészeti akadé
miára menni, de a szülők nem akarják, 
minthogy egyetlen gyerek s hogy itthon 
is szükség van rá. Itthon persze csak 
unalomból fogja kezébe a gyeplőt vagy 
a gereblyét. Látod, Sándor, itt, ennél az 
egyetlen háznál fel tudnám neked tárni 
a falu jómódját, ferdeségeivel, meddősé
gével együtt ! Elcsudálkoznál, ha látnád 
a szobák drága berendezését, a gyerek 
szobáját, a konyhákat. .

— Mi az, hogy: konyhákat?
— Hja persze .. Még nem emlitettem, 

hogy itt két konyha is van, egy nyári 
és egy téli. Természetesen két konyha
felszerelés is van, egy ócskább, amit 
mindennap használnak és egy újabb, 
drágább, melyet csak kivételes alkalom
mal szednek elő, például ha vendég 
jön. Hiába, tudod a mód, az úrhatné- 
komság... Ez a mi nagy betegségünk,

a legszegényebbtől kezdve a leggazda
gabbig.

— Mondd csak, Józsikám, milyen a fa
lusiak általános anyagi helyzete?

— Általában véve jó anyagi viszo
nyok között élünk. Szegények is van
nak, de 1 ál’ Istennek, senki sem nyo 
morog. Lehet mondani, mindnyájan a 
földből élünk. A lakosság egynegyed 
részét sem teszi ki azoknak a száma, 
akik iparból, valami kereskedelemből, 
vagy napszámból élnek. Különben ezek 
is gazdálkodnak a maguk kisebb na
gyobb darab földjeiken. Hisz nézz kö
rül, látsz-e itt olyan nyomor-viskókat, 
mint sok más faluban? Úgy e nem !

— Sajnos, és annál nagyobb bűn ez 
a szokatlan lelkiség, s a kulturszegény- 
ség !

— Úgy van. De ... ki tehet arról, 
vagy ki segíthet azon, hogy a mi né
pünknek mindenre telik, de nem tud 
adni, ha kulturegyesületröl, kulturházról, 
könyvtári ól, egy uj tűzoltcfecskendőről, 
vagy sporfegyesfiletröl van szó...? Ki 
tehet arról, hogy annyira rabjai lettünk 
az urhatnékomságnak, hogy bár apánk, 
anyánk a földet túrja még, de Juliská
nak már kalapra, selyemkesztyüre, Pisti
nek 40 koronás nyakkendőre, ezüst- 
cigarettatárcára, vagy Lacikának motor 
biciklire kell a pénz... Újságra, vagy 
különösen könyvre természetesen már 
nem telik.

— Ne indulatoskodj, Józsikám, — 
csendesítette őt Sándor — hisz’ mind
ezeknek nem te vagy az oka, s te nem 
segíthetsz a dolgokon.

— De ki segíthet?... Mert valakinek 
csak kell segítenie !. .

Lesz'llt az est. Kigyúltak a villany
póznák lámpái. Felülről a hold viágitott 
s egy-két kósza csillag pislákolt. Sán
dor búcsút vett barátjától és a falutól. 
Vonatra szállt. Újra éles fütty szágul
dott át a tájon. A vonat nehéz, gond
terhelt zakatolással robogott tova. A 
megbolygatott csend lassan újra vissza
telepedett a vidékre. Csak a Baraca, 
Balog s kissé távolabb a Rima felhábo
rodott vize kavargóit, zajongott. elége
detlenkedett. Valaki talán kritikus szem
mel tekintett feléjük, s ezért harag
szanak ?...

Bozóky László.

A népek igazsága.
Mi az igazság?
Ezt kereste minden biró a világ 

kezdetétől.
Ezt kérdezte még Pontius Pilá

tus, római helytartó is, mikor a 
világ legnagyobb vádlottját itélő- 
széke elé hurcolták s az ott az 
igazságra hivatkozott. De igazság 
helyett mégis keresztrefeszités lön 
a sorsa. . .

Sokan keresik az igazságot ma 
is. Keresik a maguk igazságát, ki
vált éppen napjainkban van ennek 
az ideje, amikor húsz év előtt el
eidéit és keresztrefeszitett népek 
örömmel látják, hogy elérkezett az 
ő igazságuk ideje s annak köve
telése, amihez el vitathatatlanul jo
guk van.

Igazságot szolgáltatni nem köny- 
nyü dolog, mert ahhoz nagy elfo
gulatlanság és méltányosság szüksé
ges az igazságszolgáltató részéről.

Ez pedig mindenkinek nehéz do
log, kivált pedig annak, aki maga 
is valamiképen érdekelve érzi ma
gát az igazság kimondásában. Ha 
azt érzi, hogy őt és az övéit vala
mi veszteség érheti avval, ha az 
igazságot elfogulatlanul, lelkére ki
mondja.

Vannak olyan emberek is a vi
lágon, akik akkor is kimondják az 
igazságot, ha a római költő sze
rint „összedőlve rájuk szakadna is 
a világ." Vannak az igazságnak 
ilyen fanatikus hívei is, akik azt 
vallják, hogy fiat justitia, aut pe- 
reat mundus: legyen meg az igaz
ság, vagy vesszen a világ!

De meg kell vallanunk, hogy 
ilyenek nem nagy számmal talál

hatók. Ezek csak kivételek minde
nütt.

De vannak nagyobb számmal 
jóindulatú, jobbérzésü, mondhatnék 
becsületes emberek, akik szívesen 
szolgáltatnak igazságot ellenfeleik
nek is alkalomszerüleg.

Aki a jóakaratuak közül a saját 
lelkiismeretének belső szavát igyek
szik világosan, hallhatólag követni, 
annak túl kell tennie magát az el
fogultak tömegén és azok fölött 
állva csak az elfogulatlan jobbaka- 
ratu és jóindulatú rétegekre kell 
hallgatnia. Végre is arra valók a 
jobbak és kiválóbbak, hogy ők vi
lágítsanak magasabb belátásukkal 
a közönséges elfogultak tömegé
nek; ők vezessék azokat és ne 
engedjék magukat letaszittatni az 
őket megillető piadesztálról.

Eszükbe kell juttatniok és mé
lyen bevésniök szivükbe, ahonnan 
az akarat jóra vezető rugói meg
mozdulnak, hogy a népek sorsát 
intéző fensőbb akaratnak úgy fog
nak megfelelni, ha jobb érzésük 
és tisztultabb belátásuk az igazság 
felé vezérli az elfogultabb érdekek 
szövevényében mozgó tömeget. — 
Mert a fensőbb akaratnak az igaz
sággal győznie, érvényesülnie kell 
vagy ma, vagy holnap, vagy hol
napután. De az igazságot, a népek 
igazságát nem lehet állandóan le
szorítani és elnyomni.

Okos, értelmes belátásu, jobb 
érzésű emberek ezt meggondolhat
ják és erre a bölcs és megértő 
belátásra bírhatnak másokat is.

Voltak olyan idők a világtörté
nelem folyamán, amikor egyes né
peket erőszakkal, lenyűgözve tar
tottak más erősebb, hatalmasabb 
népek és azok sokáig megfosztva 
éltek önrendelkezési jogaiktól.

A  magas nő*
Irta: Móricz Virág.

Nagyon hideg volt. A szél dühösen 
fújt bele a kéménybe és óriás gombo
lyagban lőtte ki a kormos füstöt a vas
kályhából. Feri tehetetlenül állt a kályha 
előtt és szeretett volna belerúgni mér
gében, ahogy percenkint köpte tele ko
rommal a levegőt. Nincs más mit tenni, 
ki kell nyitni az ablakot.

A műteremablak telefestve jégvirágok
kal. Nehezen enged, két kézzel kell rán- 
cigálni, inig kinyílik. Meglazult rajta egy 
sor gitt és mozogva zörren az ablaktábla. 
A szél őrült erővel vágott be, ahogy az 
ablak kinyílt s széttépte a rajzpapirokat, 
kisebb s könnyebb tárgyakat a helyiség
ben. Összeharapta a fogát, tombolva 
rohant körül a kis tetőszobában és sze
degette a holmiját a földről. A kályha 
újra kicsapott, mint egy ágyú, korom
bombát hányt, éppen most, mikor disz- 
takaritásra asszony járt itt egész délelőtt, 
másfél pengőért. Feri seprőt és rongyot 
hozott a benyílóból, szétmázolta a kor
mot a padlón és bútorokon.

Újra be kell fűteni. Talán már a szél 
is csendesebb. Csakhogy nincs szén. 
Most vagy szenet vesz a két pengőn, 
amit cigarettára és süteményre tett félre, 
vagy hideg marad a szoba s akkor nincs 
az a forró tea, az a tüzes vallomás, mi 
Rikát felmelegitse. Hiszen még a lan
gyos legőben is úgy tud vacogni vékony 
és kicsi teste, hogy rossz nézni. Még a 
szemét is becsukja, mert a szemgolyói 
is fáznak. Gyalázatos fázós természete 
vanRikának. És egy óra múlva itt lesz. 
Vagyis azonnal szenet kell teremteni.

Elindult kalap, kabát nélkül le a lép 
csőn. Le, egész az első emeletig, ott be
csengetett Tiborhoz, a műkritikushoz. 
Hogy éppen most jött haza a fogorvos 
úr és még ebédel. Beült a váróba.

Mert Tibor egyelőre fogorvos, s csak 
szívügye a művészek megítélése és párt- 
fogolása. Feri két festményét és három 
rajzát nézegette a várószoba falán s elő
nyösebb helyet keresett nekik, a világí
tásnak megfelelően átakasztotta. Körűié

levett a fairói minden amatőr mázolmányt.
Tibor csámcsogva jött, gyanakodva 

fogadta és ánizsos cukorral kínálta, mert 
a rendelőben nem szabad dohányozni.

— Fáj a fogad ? — kérdezte.
— Dehogy. Idehallgass, megvan a ma

gas nőd !
— Ne beszélj ? — a fogorvos hitetle

nül ült le mellé.
— Száznyolcvanegy centi magas és 

sötétvörös haja van. Táncosnő. Na ? Mit 
szólsz? Mondhatom neked, gratulálok, 
remek Ízlésed van. Olyan a teste, mint 
a legkisebb nőé, olyan graciőz csak fel
nagyított. Felséges.

Tibor orra remegett, gyerekesen eltá- 
totta húsos száját, előrehajolt, s igazolást 
követelt.

— Én mindjárt gyanakodtam, hogy ez 
csak a te táncosnőd lehet. De tegnap, 
mikor fenn volt nálam, meglátta a lép
csőházban a névtábládat, s elmesélte, 
hogy ismer téged.

— Hogy került hozzád? Hazudsz.
— Kikérem magamnak. Látta a tárla

tomat. Éppen te beszélted rá, hogy jár
jon tárlatokra, mert a festészet és a tánc 
rokonművészet.

— Plakátot festek neki. Öt. Tüzes kék 
háttér, mondjuk függöny előtt, sárga 
muszlinfátyolban forog és vörös haja 
lobog. Gondolod, hogy sikere lesz Pá- 
risban? Ott használja fel. Ott sokszoro
sítják. Biztos siker, nem ?

— És ma jön hozzád ?
— Hétkor itt lesz. Feljössz. Csak úgy 

véletlenül.
— Hatig rendelek. Pont jó. Hétre fel

jövök. Fantasztikus ! Egy ilyen remek nő 
egy ilyen piszkos, vacak műteremben ! 
Látod, én tudtam, ennek a nőnek van 
érzéke a művészet iránt. Te mégis csak 
tehetséges vagy, ha neki tetszenek a ké
peid. Mondd és mi van nálad?

— Hideg.
— Igen, persze, megfázik. Nem harag

szol meg, ha némi fát és szenet küldetek 
fel hozzád? És valami uzsonnát? És vö
rös rózsát, azt szereti... De nem csapsz 
be, mondd, esküdj!

— Miért hazudnék? Hát kértem tőled 
valamit?

A fogorvos azonnal telefonált min
denért s legjobban szerette volna fel 
ajánlani a maga lakását műteremnek, de 
Feri megmagyarázta, hogy az lehetetlen. 
Megbeszélték, hogy hétre ott lesz s Feri 
vágtatott fel a hatodik emeletre.

Csak éppen hozták a szenet, fát, a 
süteményt és a rózsát, csak éppen be 
fűlött, mikor megjött Rika.

— Jaj, de hideg van itt ! — mondta 
és fázósan összehúzta magán a kabátját. 
Rika oly kicsi volt, oly törékeny és édes, 
hogy Feri felkapta, körültáncolta vele a 
kályhát és addig bolondozott, mig a ve
rekedésben és nevetésben kimelegedtek, 
sikerült lekönyörögni apró kis testéről 
a nagy meleg bundát. Feri teát főzött, 
beletöltötte a lányba, elé szórta a süte
ményes csomagot, ölébe nyomta a vörös 
rózsát papirostól és lázas sietséggel hoz
záfogott festeni, rajzolni, össze-vissza 
csapkodta a színeket, foltokat, fantasz
tikus apró vonalakból állította össze az 
egész kompozíciót s közben be nem állt 
a szája, hogy megmagyarázza, ezekkel 
az apró vonalakkal akarja kifejezni Rika 
kedves, édes, gyönyörű piciségét, furcsa 
apró mozdulatait, csodálatosan elapró 
zott életét, mindent, ami oly édes és 
szeretnivaló és ő annyira szereti, hogy 
mindenre képes lenne érte.

A lány idegesen hallgatta a fecsegést, 
bizsergető, jó érzés volt a rajongó ára
dat, ami ebből a kedves bolondból úgy 
árad*, s görcsös mozdulatlansággal ült 
modellt, mig el nem gémberedtek a tag
jai és meg nem fagyott a lába a tüzes 
kék függöny aljában.

Akkor felugrott, leszórta az öléből a 
sok szemetet s megnézte a képet. Feri 
visszahúzta, távlatból kell nézni, magya
rázta. A lány rábámult a tarka, kalei- 
doszkópszerüen összerázott szincsomőra 
és kétségbeesetten kereste rajta saját
magát.

— Na ? Rika édes, úgy-e jó ? Mit szól, 
nézze, itt ez a gondolat milyen szép. 
Rika édes, ez a maga egyénisége. Soha, 
érti, soha nem reméltem, hogy ez sike
rülhet nekem...

Rika sírni kezdett.

Feri rábámult, kétségbeesetten nézte, 
s egyre elvesztette minden erejét és már 
förtelmesnek, ügyetlennek és zagyvának 
látta a képét. De mi baja ennek a kis 
ostobának ? Most gyűlölte.

— Feri... Nézze... Feri... ezt a port
rét apa soha ki nem fizeti. Hiszen ez... 
juj, rettentő... Ha apa ezt meglátja, nem 
áll többet szóba magával.

Ferit elöntötte a méreg, felemelte az 
öklét,_ hogy belevágjon a remekműbe, 
de már sajnálta, már újra szerette és 
várta, hogy a lány megakadályozza a 
rombolást.

Rika tényleg felsikoltott és megkapta 
a fiú kezét.

— Azért ne... jaj, ne Feri... Várjon 
— és hátralépett, összehúzta a szemét 
és megerőltette magát, hogy megértse a 
képet. Felnevetett, megörült, mikor fel
ismerte a zöld pacán a virágkereskedő 
nevét és a sárga bojtok között a rózsa 
lilásvörös pettyeit. Feri gondolkodni kez
dett és amint magyarázta a kép értel
mét, barna festékbe mártott ecsettel kö- 
rülkarikázott minden egyes tárgyat s va
lami ragyogóan színes szőnyegminta jött 
ki a végén belőle. Ezt Rika fedezte fel, 
s most már mind a ketten mázolták a 
festéket, elmosták az emberi alak kon
túrjait s a palettán uj meg uj, tiszta, 
keveretlen színeket válogattak. Feri per
sze szomorúan nézte a képet, de most 
Rika vigasztalta s nevetve, boldogan és 
elégedetten hagyták abba a munkát, mi
kor odakinn valaki csengetett.

A fogorvos. Feri fesztelenül sajnálkoz
va fogadta. Bemutatta Rikának, mint ki
tűnő műértőt, s halkan magyarázta, hogy 
elkésett, a táncosnő korábban jött, mint 
gondolta, s már el is vitte a festményt. 
Tibor bénult melankóliával hallgatta. 
Megtanulta festők és.bolond művészek 
közt már annyit, hogy a sors kiszámít
hatatlan s hogy ő szerencsétlen ember, 
akinek még sokat kell azért bűhödni, 
hogy nem született művésznek.

Élső vezeklésként megvásárolta a sző- 
nyegkompoziciót.
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Ennek lehetett értelme a mult- 
n, amikor az ököljog uralkodott 

. aki erősebb volt, az alárendel
teit magának másokat.
De végre is a huszadik száza- 
í éljük már, régen túl vagyunk 
barbár korokon, amikor ilyesmit 
eg lehetett tenni anélkül, hogy a 
bb belátásu világ Ítélete ellenük 

lőtt volna. Ma a közlekedés esz
meinek villámgyors fejlődése után 
ctetlennek, anakronizmusnak lát- 
k az ilyen erőszakos törekvés. 
Minden művelt nemzet méltó ar- 

hogy saját sorsa fölött rendel
hessék . Aki önként akarja ma
ii másoknak alávetni, mert a meg 
hetésérek föltételei ezt kívánják, 
:gy bármi más okból: azt alá 
bet rendelni másnak — volenti non 

injuria : aki maga is úgy akarja, 
vval nem történik jogtalanság.
De aki nem akar másnak alá- 

jndelten élni, annak meg kell adni 
z önállóságot, vagy éppen az 

.myanemzethez való visszajutását.
És itt nem lehet azt tekintetbe 

enni, hogy az valamilyen érdekbe 
ütközik-e? Akit megillet ez a jog 
és maga is úgy akarja : annak meg 
kell adni mindezt föltétlenül. Ez az 
emberek és népek joga és igaz
sága, amit nem szabad tőlük el
venni. —X—

Asszonyoknak.
„Nem robot, nem megalázása 
az asszonyi nemnek a tűzhely, 
hanem trónus, melyről a vilá
got kormányozza." (Jókai) 

Azt mondják a szerelem a gyomron 
visz keresztül. Sok ínyenc férfi van, 
aki szereti a gyomrát s egy jó ebédért 
mindent áldoz, mégis azt látjuk, hogy a 
legtöbb asszony be sem üti az orrát a 
konyhába. (Természetesen azok, akik 
olyan anyagi helyzetben vannak, hogy 
’udnak szakácsnőt tartani.)

Az asszonyoknak legnagyobb része 
nem szeret főzni, de mit nem áldoz az 
ember azokért, akiket szeret s ily cse
kély áldozatot meg lehet hozni, hogy 
férjünk eldicsekedhessék vele, hogy az 

felesége egyedül vezeti a háztartást.
A mai rossz viszonyok közt fontos, 
iy  a háziasszony maga vegye kezébe 
háztartás vezetését, mert egyáltalában 

iem szégyen az, ha az úrasszonyok 
'■aguk főzik meg az ebédet, az a fon- 
s, hogy legyen miből.
Tanúja voltam egy jelenetnek, ami- 

or az édesanya azzal dicsekedett jö- 
endőbeli vejének, hogy az ő lánya ki
íróén zongoráz, siel, teniszezik, kor- 
= olyázik, úszik, folyékonyan beszél né- 
-íül és franciául, csak arról nem be

ü t ,  hogy ért-e a háztartáshoz. A le- 
dő férj tapintatosan bár, de megkér- 

eztp, hogy főzni tud-e? Erre a mama 
agysága sértődötten jelentette ki, hogy 

em azért adja lányát férjhez, hogy 
akácsné legyen belőle.
A parti szétbomlott. Nem tudtam mit 

dott a vőlegény okul, de valószínűleg 
fenti kijelentés miatt.
Mindenesetre dicséretes dolog, ha a 

-ülők gyermekeiket magasabb szellemi 
iképzésben részesítik s úgy nevelik, 
gy a társaságban is megállják helyü

tt, de nem lealázó dolog amellett az 
m, ha a leánygyermeket bevezetik a 

áztartás titkaiba, mert nincs annál 
zebb dolog, mint mikor a háziasszony 

maga készítette ételeket szolgálja fel 
pndégeinek.
A munka nem szégyen s minél intel 

gensebb valaki, annál nagyobb dicsé
retére válik a munka szeretete.

Azok a hölgyek, akik szórakozásokon 
övül háztartásukkal is törődnek, sokkal 
agyobb megbecsülésben részesülnek, 

mint azok, akik, hogy úgy mondjam, a 
szájukban várnak mindent.

Ügyes háziasszony be tudja osztani 
agy az idejét, hogy délutánja szabad, 
amikor kedvére kiszórakozhatja magát.

A legtöbb uricsalád hozományt nem 
tud adni lányával s a mai nehéz anyagi 
viszonyok és fölfokozolf igények mellett 
fontos, hogy a férjhezmenendő leány,

ha már hozományt nem is kap, legalább 
értsen a háztartás vezetéséhez, hogy ne 
lophasson tőle a személyzet annyit, 
amennyit éppen akar.

Egy hozzáértő háziasszony nagyon so
kat meg tud takarítani a konyhán 
anélkül, hogy valaminek hiányát éreznék.

Sok család éppen a háztartásban 
véghezvitt pazarlás miatt jut zilált 
anyagi viszonyok közé, amely aztán 
megkeseríti egész életüket. Örökösen 
hátralékban vannak a fűszer, hússzám
lával s elsején azt sem tudják, hogy 
azt a kis fizetést hova tegyék.

A legnagyobb hiba ott van, hogy a 
legtöbb ember kifelé többet akar rau 
tatni, mint a mennyit a zsebe enged s 
erején túl költekezik.

Ha kevés a jövedelem, nem szégyen 
senkinek megfogni a dolog végét. A 
nőket a tűzhely melié predesztinálta az 
Élet, álljanak hát oda s töltsék be hi- 
vatásukat becsület tel, mert sokkal na
gyobb szégyen az, ha elsején számlák 
kai kopogtatnak ránk, mintha szerényen 
munkálkodunk a saját otíhonunkban.

Józan gazdálkodással még a keveset 
is be lehet osztani s csak úgy lesz ott
honunk kellemes, ha anyagi gondoktól 
mentesen, okos beosztással vezetjük ház
tartásunkat.

Felhívjuk vidéki előfizetőnket,
hogy hátrálékos előfizetési di
jaikat a jelen számunkhoz mel
lékelt postai befizetőlapon ha
ladéktalanul befizetni szíves
kedjenek.

Lehetetlen az, hogy akkor, 
amikor lapunk a mai nehéz vi
szonyok mellett csak áldozatok 
árán tartható fenn, előfizetőink 
ne teljesítsék legelemibb köte
lességüket s akadjanak közöt
tük olyanok is, akik hosszabb 
idő óta ebbeli felhívásainkra 
egyáltalán nem reagálnak

Munkánk áldozatos magyar 
munka, melyet a magyar ér
dekvédelem jegyében végezve 
joggá! elvárhatjuk, hogy előfi
zetőink a legmesszebbmenőleg 
támogassanak, előfizetési di
jaikat pedig rendesen fizessék.

,,Güműr“ kiadóhivatala.

Felhívás a magyar
főiskolásokhoz.

Tekintettel arra, hogy magyar 
főiskolás testvéreink az egyetemi 
ügyekkel kapcsolatban tájékozatja 
nők, az alábbiakat közöljük:

1. Az összes egyetemeken és fő
iskolákon a beiratkozásokat bizony
talan időre elhalasztották. Ezért fel
kérjük főiskolás testvéreinket, hogy 
nyugodtan maradjanak otthon és 
várják be a további értesitést.

2. Akinek valamilyen vizsgája 
esedékes és erről az egyetemtől ér
tesitést kapott, úgy saját érdekében 
vizsgázzék le. Amennyiben nem 
kapott értesitést és vizsgája lenne, 
forduljon az illetékes egyetem dé
káni hivatalához, leveléhez felbé
lyegzett válaszborítékot mellékeljen 
és a kapott értesítés szerint járjon 
el.

3. Felkérünk minden magyar fő
iskolást, hogy a) személyi adatait, 
b) pontos cimét, c) az egyetem 
székhelyét és nevét, d) fakultást,
e) érvényes szemeszterek számát,
f) megszerzett vizsgáit, g) az egye 
temen levő iratait haladéktalanul 
közölje velünk, Pozsony, Safarik 
tér 4, I. 6. címre.

4. Kérjük főiskolás testvéreinket, 
hogy katonai szolgálatot teljesítő 
kollegáinkról, amennyiben tudomá
suk van róluk, a fenti felhívás sze 
rint értesitést küldjenek, megjelölve, 
hogy katonai szolgálatot teljesít.

Főiskolás Nemzeti Tanács.

A rimaszécsi vasúti szerencsétlenség 
ügye a felsőbíróság előtt. Múlt év 
május tizenegyedikén a Rimaszécs állo
másról indított lénártfalai motorvonat 
hibás váltóállítás következtében kisiklott 
s utasai közül négyen súlyosan, tizen
heten pedig könnyebben megsebesültek. 
A karambolt okozó vasúti alkalmazottak 
közül Bittner Károly forgalmistát 2000 
korona pénzbüntetésre, Hupka László 
váltóőrt ellenben öt hónapi fogházbün 
tetésre Ítélte a rimaszombati kerületi bí
róság, a harmadik vádlottat, Bráz Jánost 
pedig felmentette. Hupka felebbezése 
folytán a kassai felsőbíróság most ítél
kezett másodfokon a karambol ügyében 
s a Bittnerre és Brázra vonatkozó dön
tést nem érintve, Hupka büntetését 2000 
korona pénzbüntetésre változtatta át.

Felfordult autó. A rozsnyói telefon 
és táviróhivatal autója Betlér előtt egy 
kerékpárost akart mellőzni, minek foly
tán az autó felfordult s a benne ülő 
Dubovszky Ede, Göndör Géza mnnká- 
sok és Rosina Rudolf könnyebben meg
sebesültek.

Őszi verősugárban sütkérezünk,
pedig az első dér halálosan hideg csókjának 
színes foltjai már itt tarkáinak s október sá
padt fonnyadtságát megint csak rámázolta a 
Nagyfestő óriási vásznára.

A vénasszonyok nyarának enyhe füzénél 
langyossá melegszik még a szivünk s érzés
világunk bereteszelt ajtajának hasadékain 
be belopódzik egy-egy melengető fénysugár.

A szerelmek nyári lángolása izzó parázsba 
húzódik össze, a dobogó szivek kopácsolásá- 
nak zaja elhalkul, őszi csenddé finomul, me
lyet nem hallhat meg avatatlan fül. Nem. 
Csak aki megérzi. Nem. Csak akit szeretnek.

A szüreti ködös napok párás bágyadtsága 
szárazzá szikkad, fürgévé elevenedik az ér
zés tüzének magasan lobogó lángjánál s 
tündéri kezek a hangulatba ringatás meló
diáját játszák lelkünk muzsikafáján — —
— — — — — — — _ _  a lomb
jaiktól búcsúzó gallyakba bőszen üvöltve be
lemarkol az elmúlás meséjét dudorászó szél 
s titokzatosan zizegve, zörögve „hullanak a 
fákról a száraz levelek. . .  s kit erre, kit arra 
kergetnek a szelek__“

Káplánt áthelyezés. Bodor Ernő ko- 
rompai és Zolczer István rozsnyói káp
lánokat kölcsönösen áthelyezték.

Szakai! Zoltán szabadlábon. Az am
nesztiarendeletet pénteken délelőtt hir 
dették ki a rimaszombati kerületi bírósá
gon és annak alapján mintegy negyvenöt 
elitéit nyomban el is hagyta a fogházat. 
Az amnesztiában részesült foglyok kö
zött Szakait Zoltán, az egyesült párt fe
ledi titkára is szabadlábra került.

Statárium. Szlovenszkó országos el
nöke a kassai felsőbíróság elnökével 
és a kassai főügyésszel 1938. évi okt. 
14 én történt egyetértésben az 1922. évi 
május 23-án kelt, a T. és R. Gy.-ben 
168. szám alatt kihirdetett törvény l.-ső 
cikke és a volt magyar igazságügymi
niszter 9550—1915. 1. M. E. és 41.900— 
1917. I. M. számú rendeletéi szerint 
Rimaszombat-, Feled-, Tornaija- és 
Rozsnyói járások területeire kihir
dette a statáriális jogot a következő 
bűntettekre: 1.) Az 1878. évi V. t. ez. 
153—155. §-ai szerinti lázadás bűntet
tére. — 2.) Az 1878. évi V. t. ez. 278. 
§ bán megjelölt gyilkosság, a 279—280. 
§§ okban megjelölt szándékos ember
ölés, a 344—349. §§ okban megjelölt 
rablás, a 422. és 424. §§ okban meg 
jelölt gyújtogatás, továbbá : idegen va 
gyónnak, vízműveken, vaspályákon, ha
jókon, távírókon, távbeszélőkön és bá 
nyaüzemekbtn való közveszélyes meg 
rongálásának az említett t. ez. 429. 
434-436. 439. 444. §§ ai, az 1888. évi 
XXXI. f. ez. 12. §-a és a 179/1920. T. 
és R. Gy. számú törvény 14. §§-aiban 
megjelölt bűntettekre és a közegészség- 
ügy elleni bűntettekre az 1878. évi V.
t. ez. 315. § a szerint. — Felhivatik azért 
mindenki, hogy a fentjelölt büntettek 
elkövetésétől tartózkodjék. Figyelmezte
tésül megjegyeztetik, hogy mindazon 
egyének, akik polgári bíróság illetékes
sége alá tartoznak, statáriális eljárás alá 
fognak esni és halállal lesznek bün

tetve, ha a hirdetmény kihirdetése után 
a fentmegjelölt járások területén ilyen 
bűncselekményeket követnek el.

Halálozás. Lapzárta után vesszük a 
szomorú hirt, hogy Jávorszky László ko
vácsmester Rimatamásfalván f. hó 21-én 
virradóra szivszélhüdés következtében 
67 éves korában hirtelen elhalt, mély
séges gyászba borítván özvegyen ha
gyott hitvesét, gyermekeit és unokáit s 
kiterjedt rokonságát. A rokonszenves, 
régi iparosember váratlan elhunyta álta
lános őszinte részvétet keltett.

Halálos baleset. Lapunk összeállítása 
után igaz megdöbbenéssel értesültünk 
arról, hogy Schreiber József helybeli te
kintélyes maíomtujdonost halálos baleset 
érte. Autóján, melyet maga vezetett, a 
Losonc felé vezető műúton haladva, 
öt Fekete réten túl összetört autója mel
lett halva, kisfiát súlyosan, mig az autón 
velők utazó Pohoczky Lászlónét pedig 
könnyebben sérülve találták. Állítólag 
kitérés közben autójával az utszéli 
egyik fának ütközött s a szerencsétlen
séget ez okozta volna. Holttestét haza
kisfiát pedig az itteni kórházba szállí
tották. Á halálos baleset áldozatául esett 
malomtulajdonos társadalmi életünkben 
is élénk tevékenységet fejtett ki s gyász- 
baborult özvegye és gyermeke iránt szé
leskörben a legőszintébb részvét nyil
vánult meg. A szerencsétlenül járt em
ber temetése vasárnap lesz.

Elgázolta a katonai autó. Október 
10 én Felsősajón Sloszárik János 16 éves 
fiút az egyik katonai autó elgázolta. Sú
lyos fejsérüléssel a rozsnyói kórházba 
szállították.

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

Folyik az eljárás a pinci autóka
rambol ügyében. Asztalos József soffőr 
augusztus harmadikán teherautón Rima
szombatból Losonc felé tartott, amikor 
a pinci meredeken féktörés következté
ben az árokba futott kocsija s eközben 
elütötte az utón haladó Bagoly Máriát, 
aki súlyos borda és kartöréssel került a 
losonci kórházba. Az országúti karambol 
ügyében megindult az eljárás.

Főtárgyalás lesz a hidegkúti ma
lomszerencsétlenség ügyében. Kole- 
szár Lajos hidegkúti lakos tulajdonát 
képező vámmalomban alkalmazott Si
mon Lajos molnárinas ezév január 29 én 
a főhajtószij levételére kapott parancsot 
gazdájától s miután a szíjat nem védte 
az előirt biztonsági berendezés, a sze
rencsétlen fiút jobbkarjánál elkapta a 
sebesen forgó szíj és halálra roncsolta. 
A malomtulajdonos ellen gondatlanság
ból okozott emberölés büntette miatt 
indult meg az eljárás és ügyében a na
pokban tartja meg a főtárgyalást a ri
maszombati kerületi bíróság.

Köszönetnyilvánítás.
Mindenkinek, aki szeretett Uram, édes 

Atyánk elhunyta alkalmából részvét so
raikkal felkerestek és utolsó útjára el
kísérték, ezúton mondunk hálás köszö
netét.

özv. Dr. Katona Jánosné 
és gyermekei.

Országosvásár. Az úgynevezett ká- 
poszíavásárt Rimaszombatban f. hó 20-án 
tartották meg. A vásár, idényszerüsége 
dacára, a lehelő legkeresetlenebb volt a 
mai viszonyok miatt.

A fegyverek beszolgáltatásáról szóló 
rendeletet csütörtökön, f. hó 20 án délután 
hirdették ki városunkban s annak alap
ján 24 óra alatt a rendelet szerint be
szolgáltatandó fegyverek, lőszerek és 
robbanó anyagok a rendőrségnek át
adattak.

Amnesztia a kisipari kihágásokra.
A kereskedelmi kamaraközpont kisipari 
bizottsága foglalkozott a vendéglőipari 
szervezeti központ javaslatával, amely 
szerint az-állami jubileum alkalmával 
amnesztiában részesítsék az összes ipar- 
tigyi kihágásokat. A kamarai központ a 
javaslatot magáévá tette és beterjesz
tette a kereskedelmi, illetve az igazság
ügyi minisztériumnak. A megfelelő nyo
mozások lefolyása után a javaslatot a 
csehországi ipari tanács, valamint az 
állami ipari tanács is jóváhagyta. Az 
amnesztiára illetékes körök szerint rö
videsen sor kerül.
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A drágaság és élelmiszerhiány már
teljes mértékben érezhető s a fogyasztó 
közönségre nehéz napok következnek. 
A fogyasztó közönség módosabb része 
szinte hibás és oka a drágaságnak és 
élelmiszerhiánynak, mert a mozgósítás 
kihirdetése után megrohanta az élelmi
szerüzleteket s nagy tömegben vásárolt 
lisztet, cukrot, zsirt stb. Ilyen tömeges 
vásárlás után az élelmiszer üzletek — 
magától értetődik — üresen maradtak s 
az árak a kelleténél magasabbra szök
tek. Hozzájárult még a vasúti polgári 
teherforgalom erős csökkenése, minek 
következtében a nagykereskedők által 
megrendelt áruk nagy késedelemmel 
vagy egyáltalában nem érkeznek meg s 
az áruhiány igy indokolt. Az árdrágítás 
azonban nem, mert az élelmiszerpiacon 
alig észrevehető ár-ingadozás volt, mely
nek a kiskereskedelemben nem kellett, 
hogy nyoma legyen. Reméljük, hogy a 
járási főnökség az élelmiszer drágaság
nak útját állja s az élelmiszer felhal
mozók ellen is kellő eréllyel jár el.

Az árelienőrzés megszigorítása. A 
legfelsőbb közigazgatási hivatal rende
leté következtében az árelienőrzést meg 
szigorították és megfelelő intézkedése
ket léptettek életbe, hogy a jogtalan 
árdrágítókat kinyomozzák és a bűnösö
ket példásan és azonnal megbüntessék. 
A másodfokú hatóságokat, amelyek a 
fellebbezéseket intézik, felszólították, 
hogy döntésüket a lehető leggyorsab
ban hozzák meg. Az összes árdrágítás 
miatti feljelentések megvizsgálásából ki
derül, hogy a kiskereskedők és kisipa
rosok a rendkívüli időkben is megőriz
ték józanságukat. Csak néhány nagy 
kereskedő követett el jogtalan drágítást, 
azonban itt is csak szórványos esetek
ről van szó. A büntetések a legnagyobb 
mértékben súlyosak. így egy nagykeres 
kedőt zsirdrágitásért 25.000 kor. pénz
büntetésre és 10 napi elzárásra ítélték. 
Egy itteni kereskedőt is azért, mert a 
női kelme méterét az eddigi 8 50 Ke. 
ár helyett 14 Ke. ért árusította, 10 napi 
fogházra, 1000 Ke. pénzbüntetésre Ítélték.

Nem lehet külföldre pénzt küldeni. 
Hivatalos értesítés szerint külföldre sem 
postán, sem postatakarékpénztár utján 
még a legcsekélyebb összeg sem küld
hető. Mint ismeretes, eddig a legna
gyobb összeg, amelyet külföldre küldeni 
lehetett, naponta 50 korona volt. Most 
ez az engedély is érvényét vesztette s 
pénzküldeményhez csak nagyon kivételes 
esetben ad engedélyt a Nemzeti Bank.

Szabad a benzineladás. A prágai 
minisztertanács rendeletet hagyott jóvá, 
amellyel a benzin és benzinkeverék el
adását szabaddá teszi. Ezzel a rende
lettel megszűnnek a mennyiségkorláto
zások és ama előírások, melyeknek be
tartásához volt kötve a benzin és a 
benzinkeverék korlátolt mennyiségben 
való eladása. Ezentúl tehát a benzin 
megvásárlásához nem szükséges ható
sági utalvány, hanem a benzinkutak tu
lajdonosai szabadon árusíthatják a ben
zint az autótulajdonosoknak.

Lakásgondoskodás. A legutóbb tar
tott minisztertanács foglalkozott a lakás
gondoskodás kérdésével és ebben az 
ügyben rendeletet adott ki. A lakásren
delet értelmében súlyos büntetéssel sújt
ják az indokolatlan lakbéremeléseket 
oly esetekben is, amikor a háztulajdo
nos a megürült lakást uj bérlőnek adja 
ki. Ezenkívül a lakásrendelet szerint ti
los lakóhelyiségeket üzemhelyiségeknek, 
műhelynek átalakítani.

Adókedvezmények a határvidékek
nek. A pénzügyminisztérium két ren
deletet adott ki, amelyekben előírja, 
hogy azokon a helyeken, ahol a rend
kívüli viszonyok folytán az adófizetők 
fizetési képessége átmenetileg meggyön
gült, ott az adókivetésnél és behajtás
nál a legnagyobb körültekintéssel kell 
eljárni.

Tilos az őszi tüzek gyújtása a me
zőn. Az országos hivatalok most adtak 
ki rendeletet, amely szerint nyilt helye
ken, mezőgazdasági területeken, kertek
ben tilos bármilyen tűz gyújtása. — 
Amennyiben mezőgazdasági okokból föl
tétlenül szükséges a kukuricakóró, do- 
hánykóró stb. elégetése, úgy az égetés 
okvetlenül nappal eszközlendő és az 
alkonyat beálltáig az utolsó szikra is 
eloltandó. Aki e tilalmat megszegné, 
arra a rendkívüli intézkedésekről szóló 
rendeletek alapján kivetett súlyos bün
tetés vár.

Százesztendős
a magyar vasút.

Száz, sőt annál is régibb a magyar 
vasúttársaság története, de ezalatt a 
hosszú korszak alatt még senki sem irt 
róla oly átfogóan és a történetkutatónak 
oly alaposságával, mint Miklós Imre, 
kinek 800 oldalra terjedő hatalmas mo
nográfiája most került a nyilvánosság 
elé. „A magyar vasutasság oknyomozó 
történelme. A legelső vasúttól napjain
kig" — ezt a kettős címet viseli ez a 
gazdag anyagokkal, feldolgozásával és 
pompás kiállításával egyaránt figyelemét 
keltő munka. Igen figyelemreméltó a je
lentősége ennek a nagy munkával, után
járással és eredeti formának feltárá
sával készült műnek : a testületi élet 
történetén kiviil oly gazdag anyagot 
szolgáltat, mint eddig még egyetlen 
munka sem, a magyar vasutak történe
téhez. Igen sok érdekességet találni 
benne. Például ki tudja közülünk, pedig 
fel van jegyezve, a vasutak nemzetközi 
történetében, hogy

Európában az első lóvasutat 
Magyarországban indították el 
1827-ben Pest és Kőbánya közt. 

Palmer-rendszerű függővasut volt a köz 
lekedésnek kezdetleges eszköze, 2—3 
méter magas oszlopsoron futott, arra 
volt fektetve a sinpáiya s jellemző az 
akkori időkre, hogy ezt a primiiiv vas
utat akarták kiépíteni Pest és Szolnok, 
sőt Győr és Sopron között is. 1827. 
Szent István napjának eseménye volt, 
József nádor átadta a forgalomnak ezt 
az első lófogatu vasutat, amelynek sze
mélyzete

az első „vasutasság" két kocsi
ból és egy jegyszedőből állt.

A vállalkozás nem vált be és a „le
begő vasút" at nyolc hónappal meg 
nyitása után már le is bontották. Fa
anyagát Széchenyi István gróf vette meg 
tűzifának. Tizenkilenc évvel utóbb, 1846 
júniusában nyilt meg a második magyar 
vasút — ugyancsak lóvasut, — de már 
nem lebegő, hanem a talajra erösitett 
vaspálya :

Pozsony és Nagyszombat közt.
Egy hónappal ezután, 1846. julius 

15 én nyilt meg Budapest és Vác kö 
zött a Magyar Központi Vasút 33.90 ki- 
lomé’eres vonata s ez volt az első gőz- 
vasut Magyarországon. Az abszolutisz
tikus kormányzat alatt közel kétezer 
kilométernyi magyar vasutrész épült. Ez 
volt a kezdet, ebből fejlődött ki a régi 
Magyarország óriási sinhálózata. Érdé 
kés a visszatekintés a magyar vasutas
ság szervezetének kialakulására. Nem 
jól, visszaélésekkel kezdődött a történet 
az első gőzüzemű vasútnál. Az iroda
vezető helyén álneves anyagszállitók 
álltak összeköttetésben a vállalatnál s 
voltak ál-munkások, kik nem dolgoztak, 
csak pénzt vettek fel. Vizsgálat és csú
nya perek származtak mindebből. De 
nézzük a derültebb képet: a rajzokat 
Magyarország első gőzmozdonyairól: 

„Buda" volt köztük a legelső, 
„Derű", „Béts", „Érsek-Újvár" 

a következők.
Hosszú kürtőjii, régimódi lokomotivok. 
A „Veszprém" és a „Hermannstadt" 
képe már közelebb állt azokhoz, melye
ket húsz évvel ezelőtt ismertünk, de ég 
és föld távolságban a mostani áramvo
nalas mozdonyoktól. Az sem utolsó ér
dekesség, tudni, kik voltak az első 
mozdonyvezetők Magyarországon : Pesti 
Ferencz volt az egyik s budai Klain 
kovszky Ottó, a másik is pesti ember 
volt. Az első főkalauzok : Darnóczy Fe
renc és Czuppan Alajos, kalauzok : Un- 
ger Ferenc, Aubek Farkas, Melesik Jó
zsef és Hinber János. Tisztelettel je
gyezzük tde nevüket. Hol van az ő 
patriarchális múltjuk azoktól a kései 
eseményektől, melyek a naggyá fejlő
dött vasutak történetének izgalmas nap
jait Írják le Miklós Imre könyvében !

A vasutasok 1904 ben érdekeik
ért, jövőjükért vívott harcától, 

a nagy vasutas-sztrájktól, 
amikor 1904. április 19 én este 8 óra
kor — Rákosrendező pályaudvarról a 
Magyar Királyi Államvasutak harangjai 
végigadlák az összes vonalakon, a Kár
pátoktól az Adriáig a 7. számú jelzést, 
amely azt jelentette, hogy

„Minden vonatot meg kell ál
lítani !“

Kitört a vasutassztrájk, melynek orszá
gos izgalmaira sokan emlékeznek még. 
Aztán a vasúti pragmatika megalkotása 
s utána az a korszak, melyet Miklós 
Imre könyve a vasutasság aranykorának 
mond, mert a vasúti pragmatika meg
alkotásával biztosítva volt a vasútüzem 
békés fejlődése s a napi kenyérgondok 
nyomásától is megszabadultak a vas 
utasok.

A hegedűk és tárogatók hősei.
Zsigmond király idejében egy néptö 

redék vándorolt be Magyarországba, sze
gényen, rongyosan, éhesen. A nagy nép- 
vándorlás anyai öpüjének ez az elkésett 
raja nem hódító szándékkal jött Magyar 
ország határai közé, mert hiszen kard 
helyett kopott hegedű fityegett oldalukon 
s a rozoga cimbalmoknál egyéb harci 
szerszámot nem ismertek. Honnan jöttek, 
miért jöttek, ki vezette őket, ki kergette 
őket, senki sem tudja. Nyelvük minden
esetre Indiára utal. Tagord indiai tudós 
viszont Egyiptomba helyezi őshazájukat, 
sőt még az évezredes gúlák építését is 
hajlandó nekik tulajdonítani. Tagadha
tatlan, hogy a vályogvetés terén nálunk 
sem akad komoly versenytársa a cigány
nemzetségnek, mindazonáltal származá
suk helyét és bevándorlásuk okát földe
ríteni ma sem sikerült. Itt vannak, punk
tum. De ami a legfontosabb, jól muzsi
kálnak, magyarul muzsikálnak, eléged
jünk meg vele.

A Zsigmond király idejében beván
dorolt néptöredék rövidesen olyan olda
láról kezdett bemutatkozni nálunk, mely 
csaknem azonnal dicsőséget és honoso- 
dási jogot szerzett neki. Az őslakosság 
kezéből a zenét néhány esztendő alatt 
kivették s a magyar nép dalait saját mo
dorukban játszani kezdték. A nemzet, 
mely hivatott zenészeinek tekintette im
már a jövevényeket, meg sem kísérelte, 
hogy visszahódítsa tőlük a zenét s igy 
az ősi hegedősök lassankint elhallgattak. 
Már Tinódi lelkesedve említ egy hires 
cigányvirtuózt, Kármán Dömét s a XVI. 
század végén, Thurzó Imre lakodalmán 
olyan általános tetszést arat egy cigány- 
zenekar, hogy azóta vetélytárs nélkül 
ők a magyar muzsika nagymesterei.

A XVIII. század közepétől a XIX. szá
zad közepéig jóformán minden főúri 
család udvarában élt és muzsikált egy- 
egy cigánybanda. A magyar főúri csalá
dok időnkint cigányversenyt rendeztek s 
akinek cigánya elvitte az első dijat, nem 
volt utolsó büszkeség. így udvari cigányt 
tartott Thököly Imre, Bercsényi Miklós, 
sőt maga Rákóczi Ferenc nagyságos fe
jedelem is, Csáky Imre bibornokról pe
dig föl van jegyezve, hogy 1737 ben 
Szepesváraiján olyan cigányversenyt ren
dezett, melyen az ország legelső tizenkét 
cigánya vetélkedett az elsőségért. Győz
tese lett a hetekig tartó zenei tornának 
Barna Miksa, akit a jelenlevő főurak 
kineveztek magyar Orpheusnak, mely 
cim Barna Misksának a főurak költsé
gén megfestett arcképére is rákerült.

Ám ne gordoljuk, hogy a magyar ci
gányok csak a virágos napokban forgat
ták szerszámaikat. Nem. Ezek a szer 
számok akkor is helyükön voltak, ami 
kor a magyar föld mind a négy égtáján 
felcsapó lángok és elüszkösödött geren
dák jelezték a dúló hadak útját: miként 
a történelem följegyzi, az első tábori ci
gányt II. Rákóczi Ferenc nagyságos és 
dicsőségben uralkodó fejedelem alkal
mazta. Ők voltak a kuruc idők hírneves 
tárogatósai. Az ő ajkukon sirt fel az 
őszi harmat után Rákóczi kesergője egy- 
egy rekettyésben, amikor a nagyságos 
fejedelem már valahol a Márványtenger 
partján bujdosott hontalanul.

Rettentő ereje volt ennek a felcsukló 
tárogatószónak. Megmozdult tőle a ná
das, benépesedtek a füzesek, csónakok 
surrantak ide-oda a ködbeveszett folyón 
és bilincsek csörrentek a börtönökben. 
Végül is II. József császár legfelsőbb ha
ditanácsa türelmét vesztette és elkoboz
tatok minden tárogatót, a szegedi vár 
udvarán máglyába rakatta és valameny- 
nyit elégette.

De baj volt e tárogatókkal későbben 
is. Úgy látszik, maradhatott még ebből 
az ördöngős szerszámból néhány darab 
az országban szanaszéjjel kóborló cigá
nyok kezén, mert 1810-ben, tehát csak
nem egy századdal később megtörtént,

hogy a Rákóczi-indulót minden tilalom 
ellenére elfujta néhány kóbor tárogatós 
a kecskeméti piacon. A kecskeméti cí
visek erre csülökre kaptak s az ott ál
lomásozó Wmdiíchgratz- vasasok közül 
negyvenet vasviliával és doronggá 
agyonvertek. Bécsben óriási megdöbbe 
néssel fogadtak a ribillio hírét s egy 
császári rendelettel — immár mástd 
szór — minden tárogatót elkoboztak.

Ezzel azonban a derék cigányok had 
szereplésének még mindig nincsen vége 
Hiába kobozták el a tárogatót kétszer 
is tőlük, hiába loholt három pandúr és 
egy szakasz dragonyos minden épkézláb 
c gány után, azért mégis csak megtör 
tént, hogy amidőn 1848. őszén a magyar 
sereget szervezni kezdték, cigányokból 
állította össze a tábori zenekart majd 
minden parancsnok. Mindössze a mo
gorvaságáról hires Görgey Artúr nem 
tűrte meg a cigányokat hadtestében, mert 
azt tartotta róluk, hogy mulatósra csá
bítják a tiszteket. Később azonban ő is 
megengedte. Sőt fel vagyon jegyezve ró
la, hogy egy nappal a diadalmas bra 
nyiszkói ütközet előtt Lajos Tóni zó 
lyomi cigány muzsikája mellett a lőcsei 
városház nagytermében olyan bált ren
dezett, hogy azóta sem láttak ilyet a 
lőcseiek.

Erdélyben, Bem hadtestében, Salamon 
János hírneves cigányprímás volt a tá
bori zenész, a szegedi honvédeknek 
Boka Károly muzsikált, a békésieknek 
Kakas Márton, a losonciaknak Bunkó 
Ferenc, a gömörieknek meg Dombi Mar
ci. Az utóbbival történt meg, hogy ami
kor az 1848. december 11-iki svecháti 
csatába indultak, Uzapanyiton, a Bor
nemisza kastély udvarán egy jókedvű 
honvédhadnagy, névszerint Komoróczy 
Péler, töltött puskával az egész bandát 
felkergette egy eperfára. Ott muzsikáltak 
a tábori zenészek mindaddig, miglen a 
kürtösök riadót fújtak s a honvédsereg 
tovább folytatta útját a svecháti halmo
kon immár dörgő ágyuk felé.

Hej, szép idők voltak ezek. Ha fel is 
kellett némelykor mászni a fára, de azéri 
a tábori zenésznek nagy volt a becsülete.

Aztán jöttek a mostoha idők. Jött 
Bach, jöttek az osztrák hivatalnokok és 
jöttek a nagy busulások. Mert bizony 
ebből is kivette részét a magyar cigány. 
Reggelig zokogott a hegedű a vidéki 
kúriákban és reggelig dalolt a pesti 
ifjúság rebellis nótákat egy egy eldugott 
kocsmában cigánymuzsika mellett.

A kiegyezés sem érte a cigányt várat 
lanul. Ebbe is beleírta a nevét. így pél
dául nemes Borsod vármegye króniká
jában fel vagyon jegyezve, hogy az 1868 
iki alkotmányos tisztujitáson Radics Béla 
bandája kíséretében járták be Miskolc 
görbe utcáit a borsodi urak és házról- 
házra, létrákon haladva verték le a két 
fejű sast és a német felírásokat. A ci
gányok eközben a „J'aj de huncut a né
met" közkedvelt nótát húzták, mig Ra
gályi Ferdinánd, Bizony Ákos és Miklós 
Gyula volt kormánybiztosok virágos ka
lappal járták a gyorsat, Miskolc hői 
gyeivel.

Meg aztán a Rácz Pali kora! Teszem 
fel, az a névnap, amely a világhírű ci
gányprímás Pesten a Tehén-, ma Kin; 
zsi utcai lakásán 1869 ben lezajlott.

Ott volt Bizay báró, a nemzet bárója, 
ott volt a százhatvánkilós Mohácsi bácsi, 
ott volt Bernát Gazsi, akit még Kossuth 
Lajos nevezett ki miniszteri titkárnak, 
de holta napjáig szégyelte is szegény 
mert Bernát Gazsi még a hivatalát sem 
látta, ott volt Jókai Mór, ott volt a ti 
zenkilencéves Blaha Lujza és partnere, 
Tamássy, ott volt Hegyi Aranka, a S 
pos-akadémia legtehetségesebb nővén 
déke, olt volt Patikárius Ferkó, a világ
hírű cigányprimás és o‘t volt Rácz Pali 
másodprimása, Kálozdi Jancsi, aki ké
sőbben Angliába vándorolt s az egyszerű 
cigányból az I. számú brit testőrezred 
zenekarának karmestere lett. Hófehér lo 
von járt és olyan tekintélye volt, hogy 
idehaza, a cigánynegyedekben s a faluvégi 
kis kunyhókban még ma is hátborzong 
va beszélnek róla.

Markó Miklós.
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