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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
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A felvidékiség.
Irta: MÁRKU

— Torkig vagyok már azzal a| 
Felvidékkel, annyit hallok, annyit 
olvasok róla, — mondotta nemrég 
egy félvér felvidéki ismerősöm.

A „fé!vér“ jelzővel azért ruház- { 
tani föl, mert itt születettt, az 1918. 
évi államfordulatig itt is élt, de 
azután — amint mondani szokták | 
— „jobb hazába11, sőt jobb sorsba 
is költözött s mostani felszabadu
lásunk óta gyakran föl-föl rándul 
hozzánk, rokoni látogatásra, széj- 
jelnézésre.

Hát igaz, hogy sokat olvasha
tott, sokat hallhatott rólunk s eme 
tény mellett a torkig-valóságot is 
készséggel megengedjük, bár job
ban szeretnők, szívesebben ven- 
nők, ha a Felvidékkel inkább szí
vig és nem torkig lenne Bará
tunk, de ha éppen torkig van, azt 
legfeljebb ránézve tartjuk rossznak, 
mert mi, akik büszkék vagyunk 
felvidékiségünkre, mindig boldogan 
is valljuk magunkat felvidékieknek.

Büszkék és boldogok is lehe
tünk, hiszen a húszéves csehigá- 
ban élés alatt az elnyomás kohó
jában mi edzettük acélos valóság
gá és a hatalom parancsuralmának 
bátor ellentállással gátat vetve, a 
sok hitegetés lávatömegéböl mi 
kristályosítottuk szivárványos priz
mává mindazt, aminek birtokában 
töretlenül magunkkal hozni, sértet
lenül átmenteni tudtuk azt a felvi
déki szellemet, amely jobb és szebb 
magyar élet megteremtését akarja 
és ehez, mint célhoz, minden aka
dálynak utunkból eltávolításával mi
előbb el is akarunk jutni.

Birtokunkban olyan friss eleven
séggé élő jogok vannak, úgy szo
ciális, mint politikai téren, ame
lyekről sem lemondani, sem azo
kat egyszerűen csak átengedni 
nem vagyunk hajlandók soha, még 
azoknak a csábszavára sem, akik 
az Egyesült Magyar Párból, a mi 
diadalmasan előretörő, annyi har
cot győzelmesen megvívott, kipró- 
báltan erős táborunkból bennünket 
más, amolyan langyos és éppen ezért 
megalkuvásokra kapható pártokba 
igyekeznek csalogatni, egyrészt, 
hogy erőnket vegyék, avagy éppen 
teljesen elsorvasszanak, másrészt, 
hogy a maguk kis életét még meg
hosszabbítani megkíséreljék.

Balga törekvés, hiú reményke 
dés! Az, mert sem szellemünket 
gyengíteni, sem jogainkat elkon- 
fiskálni soha nem engedjük és ren
dületlenül állunk a vártán azok vé-

S L Á S Z L Ó .
delmében, csorbítatlan megőrzésé
ben, életük meghosszabbításáról 
pedig hiábavaló minden beszéd 
akkor, amikor már nemcsak csen
desen, hanem ugyancsak alaposan 
halódnak. Halódnak, mert az ujidők 
ujszavát nem akarják megérteni s| 
még ma is évtizedekkel ezelőtt 
megkehesedett elvparipákon lova-1 
goinak — lassan, de biztosan vég
zetük felé.

Fel vidékiségiink kötelességeket 
is ró reánk, amelyek teljesítése elöl 
egyikünk sem zárkózhat el, ezek 
közé tartozik a leghumánusabb 
népjogok érvényesülésének kivívá
sáért folyó harcban való bátor ki
tartás, a programunk, főleg a szo
ciális program megvalósulásáért 
indított küzdelemben a hűséges 
munkavállalás: a mi egész felvi- 
dékiségiink maga.

Sajnálattal kell észlelnünk a ma
gyar betegség bacillusainak jelent
kezését egyeseknél, akik talán 
gyengébbek a kitartásban és a hű
ségben is kevésbbé állhatatosak. 
Szomorú jelenség, de ragályos el
terjedés veszedelme nem igen áll 
főn, sőt a — talán akaratukon kí
vül — megfertőzöttek meggyógyu
lása is alaposan remélhető.

Felvidékiségünk nem engedi, hogy 
a gerinces kitartásban, hűségben 
csak egy is elgyengüljön közülünk, 
vagy éppen kiálljon a vezérünk pa
rancsnoksága alatt álló felvidékiek 
seregének sűrűn és összefogóan 
felsorakozott glédájából, akkor, ami
kor jól tudjuk, hogy a m a gya rsá g 
ban m egvan  az erő, h o g y  eg y ed ü l 
m egtartsa  az o rszá go t é s  m eg v éd je  
azt m inden b e lső  é s  külső id eg en  
b e fo lyá s alól, amint ezt annyian 
nyíltan hirdetik is.

Minden magyarnak e g y  táborban 
a h elye. Minden m agya r : testvérünk  
s amint az egym á s tó l elvá lasz tó  
falakat te kell rombolnunk, ózon 
képpen nem szabad, h o g y  egyik  
m agya r bántsa a másikat. Egy 
nagy, eg ym á s t sz erető , eg ym á sért 
do lgoz ó , e g y - a  m ást m eg s eg ítő  
testvérekből álló, a m a gya rsá g  
jo b b lé teér t é s  b o ld ogu lá sá ért, N agy- 
m agya ro rsz á g  újra ö ssz ek ová cso 
lá sá ért d o lgoz ó , hatalmas csa láddá  
kell ö ssz eforra sz tan i m inden ma
g y a r t !

Es ennek az összefogott, össze
forrasztott nagy magyar családnak 
a felvidékiség lényegét tevő érdek- 
közösségben összeseregelve, hűen 

i és bátran, kitartóan és öntudatosan

követnie kell az élen irányt mutató,1 
parancsnokló vezért, Ja r o s s  Andor 
felvidéki minisztert, aki szombaton, 
február 25-én a szomszédos Lo
soncon fog újból hozzánk, felvidé
kiekhez szólani, Kunder Antal ipar
ügyi és kereskedelemügyi minisz
terrel együtt. A felvidéki magyar
ság nagy érdeklődéssel tekint a 
losonci magyar búcsú elé.

Rim aszom bat és Vidéke Jó té ko n y 
Nőegyesületének m űsoros estje.

Alig hogy megkezdődött a farsang, 
már el is múlott. Már mint a naptári 
farsang. Mert valójában nálunk a farsang 
már november 10 én kezdődött. Három 
és fél hónap alatt bizony ellanyhúlt az 
iram. Nem is csoda, hogy a „hivatalos" 
farsangi idényben a nöegyesiilet estélye 
volt az egyedüli reprezentatív jellegű 
mulatság. A rendező bizottság ugyan 
nagy szerényen „műsoros estélynek" ne
vezte, pedig akik ott voltunk és láttuk 
a káprázatos szépségű magyar ruhákat, 
estélyi ruhákat a sok szép, gyönyörű 
hölgyet és a jó megjelenésű urakat, 
daliás attilás katonatiszteket, mi láttuk 
és megállapíthattuk, hogy bál volt ez a 
javából. Az idei farsang, mondhatnánk, 
egyetlen igazi bálja.

Ezt a bált műsoros estély nyitotta 
meg. Városunk közönsége büszkén és 
hálával gondolhat a Samarjay Jánosné 
elnöklete alatt nemeshivatását nagy

szerűen betöltő, rendező nőegylet ve
zetőségére, amiért meghívta és szerep
lésre felkérte Kéthelyiné Wakots Margit 
operaénekesnőt és felléptette nagy re
ménységünket és büszkeségünket, Raj- 
ner László énekest.

Kéthelyinét nem kell külön ismertet
nünk. Ismeri őt jól az egész felvidék. 
Az elmúlt 20 év alatt hol ebben, hol 
abban a felvidéki városban csicsergett 
föl angyali szopránja, hol itt, hol ott si
mogatta meg az árva felvidéki magyar 
lelkeket. Jóságos szemeivel rámosolygott 
az arcokra most is éppen úgy, mint 
14 évvel ezelőtt, szintén Rimaszombatban. 
Azóta semmit sem változott. Úgy állt 
előttünk, üdén, délcegen, mintha tegnap 
láttuk volna utoljára. Reméljük most 
már nem várat további 14 évet magára.

Rajner László volt az estély másik 
hivatásos szereplője. Ismerjük lágy, sely
mes baritonját, tömör, harsogó forté it, 
egyszerű, kifejezésteljes előadását, kelle
mes, disztingvált megjelenését. Most csak 
azt állapíthattuk meg, hogy ez a tudása
— hangja, technikája, előadókészsége — 
állandóan emelkedőben van. Szerencsé
sen választotta meg müsorszámait is.

Az estély műsorát ezen a két műsor
számon kivül Paál Emmi helyes szava
lata, Istók Endre pompás hegedű játéka,
— Lackner László kitünően alkalmaz
kodó zongorakisáretében, — Plentzner 
Frigyes hangulatos verseinek a szerző 
által történt elszavalása s a Baksay Éva, 
Dobránszky Ili, Kovács Manyi, Zakács 
Klári ügyes magyar tánca és Kosko 
Sári magyaros hévvel elejtett szólója 
töltötte be.

A tánc azután reggelig tartott.

Irodalomtámogatás, 
avagy trükkök sorozata?

Bepillantás az ügynöki munka kulisszatitkaiba 
A „pártoló tagok" rendszere

Szeretjük s végtelenül megbecsüljük 
a magyar irodalmat. A magyar géniusz
nak valóban alig akad szebb kifejezési 
formája, mint a magyar könyv, a regény, 
a vers, a tudományos irodalom.

Évtizedek óta a magyar szellem 
diadalát várjuk a könyvekben, har
coltunk azért, hogy a magyar könyv 
Szlovákiában jogait visszakapja.

Pártoltuk s pártoltattuk a magyar iro
dalmat. Gyönyörködtünk minden uj ma
gyar könyvben s ha már itt tartunk, a 
könyvek mellett a magyar áruban, a 
magyar iparban, a magyar gyártmányok
ban is elismertük a magyar kereskede
lem kiválóságát.

Mindent elismerünk.
Csak az árusításnak azt a módját 
tagadjuk, amelyet az ügynök urak 
meghonosítani igyekeznek rr.iná- 
I unk.

Mintha sohasem olvastunk volna köny
vet, mintha minden betű, újság, folyó
irat s kézimunkaujság új lenne előttünk, 
mintha eddig meztelenül jártunk volna 
s mintha eddig nem ismertük volna 
Európa ipari gyártmányait.

Mintha mindent újból kellene kezde
nünk.

Pártoló tagság a kutyabőrön.
Kutyabőr nagyságú okleveleket ka

punk, amelyen a legelőkelőbb irodalmi

társaságok avatnak pártoló taggá, — 
vigyázzunk nem rendes taggá, hanem 
évi negyvennégyért pártoló taggá, — 
kapunk titokzatos üdvözletét s felhívnak 
nyomorgó Írók gyermekszanatóriumának 
pártolására, mindezt könyveken s folyó
iratok megvásárlásán keresztül. Ha nem 
vásárlunk : az utazó urak fellépése az 
udvariasság illő határát azonnal túllépi 
s méltóságos s kegyelmes urakra való 
hivatkozással, „kedves bátyám, én is 
frontharcos vagyok !“ felkiáltással, mél
tatlankodva, vagy színlelt megbotránko
zással akas'ztják rád az árut, amelyet 
meg sem akarsz venni, aztán, hogy mé
gis lerázd magadról az ügynök urat, 
mégis megveszed. Nincsen az a mese, 
amelyet ki ne találnának. A legszebb 
mese az volt, hogy a

„város elöljárósága, a sajtőembe- 
rekkel együtt, mindennap felülvizs
gálja azokat, akiknek nevét érde
mesnek tartják az előkelő irodalmi 
társaság pártoló tagjai közé beirni. 
Ez titkos felülbirálat s eközben hat 
zsidóvallásu polgárt is kiválaszta
nak, akiket magyar nemzeti szem
pontból érdemesnek tartanak a 
diplomával való kitüntetésre s arra, 
hogy negyvennégy pengőért bevá
sároljanak !“

Tiltakozunk
az átlátszó trükkök ellen, a hazugságok
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ellen s az ellen, hogy a közéletünk 
élet vezetőit is belevonják az ügynök 
urak költött meséik habkastélyába.

Vagy jó és becsületes az az irodalom, 
akkor annak a szelid s tisztességes 
ajánlkozás is elég, vagy pedig mit sem 
ér a könyv s akkor a legszebb mese és 
költeményes ügynöki trükk is kárbavész. 
Angyali, behízelgő modorral jönnek az 
urak s ajánlanak pinceárut, olyat, amit 
mar régen nem lehet eladni, elsütni, csak 
a naiv s jóhiszemű Felvidéken! Már 
bosszankodni sem tudunk, csupán az 
ügyességet csodáljuk, amellyel belépnek 
s „tessék aiáirni, hiszen úgy sem tetszik 
fizetni!“ jelszóval kiderül, hogy ismét 
egy részletüzletbe másztunk.

Ezek a cégek,
akik a gyarmatnak tekintett Felvidékre 
röptiben, sietve, szétküldik ügynökeiket, 
„amig van mit aratni", ezek a kiadó-
vállalatok

soha a fülük botját nem mozdították, 
amikor szlovákiai magyar szellem 
segítéséről, szlovákiai kulturegye- 
sület, iró, irodalom, újság, folyóirat 
támogatásáról volt szó.

Akkor nem láttuk őket, csak amikor a 
profitért lehetett jelentkezni s learatni a 
maradék garasokat. Ha ezek a cégek a 
megszállás húsz esztendeje valamelyikén 
is törődtek volna velünk, ha fájt volna 
nekik a mi sorsunk, ha csak kisujjukat 
nyújtották volna is ki a kisebbségi 
emberért: akkor most megértenők, hogy 
a hozott anyagi áldozatokért most kár
pótoltatni akarják magukat.

De a húsz esztendő alatt segítő 
kezüket nem láttuk. Egy-két ritka 
kivétellel nem törődtek velünk. 
Legfeljebb az üzletet jelentették 
számunkra, de tevőlegesen semmit 
nem tettek érdekünkben.

Jogos tehát az a kívánság, hogy az 
ügynök urak s az illető cégek, akik azt 
hiszik, hogy itt mindent drágábban lehet 
elsózni, — legyen az könyv, cukor, szö
vetáru, vagy Írószer, — várjanak még 
egy kicsikét, ne olyan mohón szánjanak 
ránk, a testvériség szent jegyében !

Levél Haliéból.
Nézem a hosszú, okos levelet, 
melyben megirja : enyém nem lehet.
Hívja a kereszt az Ő templomán, 
aztán . . .  magyarul sohsem tudna tán . . .  
„Maradjunk azért jó barátok — Írja végül, 
ime, legújabb képem itt emlékül 1“

Nézem a finom, és bölcs levelet 
s lassan megértem : m inden  elveszett I 
Mert két hit lángja még ölelkezhet, 
két nyelv zenéje még szövetkezhet, 
d e  b a rá t sá g  n in cs  hű lő  szivek en, 
hisz minden szava olyan idegen, 
hidegen, ridegen, idegen I . . .

(1914) (Kyn.)

A rimavölgyi Kárpátegyesület 
közgyűlése.

Szombaton (febr. 25.) este fél 9 
órai kezdettel kettős közgyűlést 
tartanak a rimavölgyi turisták a 
rimaszombati Polgárikor nagyter
mében. Előbb a Karpathenverein 
közgyűlése megy végbe, amelyen 
a rimavölgyi osztály feloszlását 
mondják ki hivatalosan, majd ez
után a Magyarországi Kárpátegye
sület Rimavölgyi Osztályának köz
gyűlésére kerül sor, amelyet ez- 
alkalommal alakítanak meg a Ma
gyar Turista Szövetség, a Kárpát 
Egyesület központi kiküldöttei, va
lamint a losonci, salgótarjáni, kas
sai, tornaijai, pelsőci és jolsvai 
osztályok képviselőinek, úgyszin
tén a megyei, járási és városi ha
tóságok, a társasegyesületek, tan
testületek s a cserkészszervezetek 
vezetőinek jelenlétében. A rima
völgyi turisták háziünnepélyére ez
úton hiv meg minden természet- 
barátot a rendezőbizottság és sze
retettel várja a százbércü Gömör 
minden igaz hivét tagjai közé. A 
szombat esti közgyűlésen, amely

pörköltös vacsorával kapcsolatos, 
a Magyar Dalegylet férfikara is 
közreműködik, sőt cigányzenéről 
is történt gondoskodás. Másnap 
(vasárnap) a turistavendégekkel 
együtt társaskirándulás lesz az aj- 
nácskői Pogányvárra, Frenyo Lajos 
tanár vezetésével. A kirándulás 
részleteit a szombat esti összejöve
telen beszélik meg.

Kérjük a Csehszlovák Automobil Club 
által kiállítóit magyar triptyquek tulaj
donosait, hogy az esetben, ha gépkocsi
juk magyar rendszámot kapott, vagy 
egyelőre ideiglenesen még cseh száma 
megmaradt ugyan, de a magyar hatósá
gok által mint magyar kocsi tartatik 
nyilván, szíveskedjenek magyar tripty- 
quejeiket, vagy Carnet de Passages en 
Deuanes jaikat rendezni és vagy a Cseh
szlovák Automobil Club dinére közvet
lenül, vagy továbbítás céljából klubunk
nak megküldeni.

A triptyquek rendezése úgy történik, 
hogy vagy a legközelebbi vámhivatal 
jegyzi fel a tripty que 111. szelvényére 
p e cs é t  alatt, hogy a triptyque tárgyát 
képező gépkocsi magyarrá lett, vagy 
pedig a triptyquet beküldik klubunknak 
a magyar rendőrhatóság által láttamo- 
zott forgalmi engedéllyel, vagy pedig 
egy az illetékes rendőrhatóság által ki
állított igazolással, melyben igazolást 
nyer, hogy a gépkocsi magyar kocsinak 
tekinthető. A forgalmi engedélyt azután 
klubunk haladéktalanul visszaküldi tu
lajdonosának.

A Csehszlovák Automobil Clubnál le
fizetett kaucióra vonatkozólag klubunk 
készséggel áll rendelkezésre, hogy a 
Csehszlovák Automobil Clubnál a szük
séges intézkedéseket megtegye. Bővebb 
felvilágosítással szolgál rimaszombati

megbízottunk: ifj. Rábely Miklós úr, aki a 
Felvidéki Autósok részére rendkívül 
kedvezményes tagfelvétel bejelentésére 
is jogosult.

Királyi M agyar Automobil Club.

A m i i  jo p É t a i  a F iM titin .
A visszacsatolt Felvidék kulturmunká- 

sainak tájékoztatására az alábbiakban 
közlöm a szerzői jogvédelemre vonat
kozó praktikus tudnivalókat.

Pontosan meg kell különböztetnünk 
a műkedvelő előadásokért járó színpa
di szerzői dijat és a zene és énekmű- 
sorszániok után járó zenei jogdijat.

1. Műkedvelői szinielőadásokat az 
1932. évi 109000. sz. belügyminiszteri 
rendelet szerint a rendőrségi, illetve 
főszolgabírói hivatalok csak a szerzői 
engedély bemutatása után etidedélyez- 
hetnek. A szerzői engedélyt a vissza
csatolt Felvidéken a PÓDIUM színházi 
iroda adja meg, melyet a felvidéki szer
zők, továbbá a budapesti jogvédő irodák 
a felvidéki színpadi jogvédelemmel meg
bíztak.

A PÓDIUM iroda ezt a szerzői 
engedélyt a szerzői dij lefizetése elle
nében állítja ki. A felvidékre külön 
megállapított és mérsékelt szerzői dijak 
ezek :

5000 lakosnál kisebb községekben 
operettért előadásonként 10 Pengő, 
egyéb 3 felvonásos színdarabért 7 Pen
gő, 1 felvonásos darabért 3 Pengő.

5000 lakosnál nagyobb községekben 
operettért 12 Pengő, egyéb 3 felvoná- 
sosért 10 Pengő, 1 felvonásos darabért 
pedig 5 Pengő.

Az előadás megismétlésekor újra le 
kell fizetni a szerzői dijat. Hangsúlyo
zom, ho :y az engedélyt az iroda a pénz 
előzetes beküldése után állíthatja csak 
ki.

A zavarok elkerülése végett szerzői 
dij beküldésekor a következő adato
kat kell közölni a szerzői engedélyhez:

A felelős rendező neve, foglalkozása, 
a község és járás neve, a darab Írója, 
a színdarab cime, az előadás napja. 
(Válaszbélyeg csatolandó.)

A z  én hazám  M agyarország .
Az én hazám : Magyarország : 
itt született tót nagyapám, 
itt született székely apám: 
Magyarország az én hazám.
Magyarország magyar marad : 
mi megvédjük itt középen, 
felszabadult apám védi 
ott a fenyves felvidéken...
Mibennünk kristály az érzés, 
mibennünk s e j t  a magyarság. 
Őrködünk. Most ez a létünk, 
hogy tüzűnket ne hamvasszák.
Aki itt él, itt született, 
velem tart és az apámmal.
Ébren figyel minden poszton 
s üt, ha hazaárulás van.
Ez az ország a mi fészkünk : 
legyünk benne nyíltak, bátrak 1 
kinek fajtánk mégse tetszik, 
hangtalanul tovább állhat,
de ócsárlást nem tűrhetünk I 
Vigyázzatok, térjetek meg ! 
árulót nem vesz be senki, 
hitvány holmi az eretnek.
Az én hazám : Magyarország... 
nem cserélnék senki mással, 
boldogság magyarnak lenni, 
magyar szívvel, szabadsággal...

Urr Ida.

Akik  sohasem tökéletesek.
Minden teremtmény tökéletes a ma

ga nemében. A világrend végtelen har
móniáját csupán két élőlény zavarja 
meg a maga abszolút tökéletlenségével: 
a férj és a feleség. Ez a kettő lehet 
akármilyen, de tökéletességet még föl
tenni se szabad rólak.
A F É R J . . .

Ha korán kel, ezt hallja:
— Mi az ? Miért szöszmötölsz már 

hajnalban? Én éjfélig stoppoltam a ha
risnyáidat, de persze, nekem nem mu
száj kialudni magamat! Annak a sze

gény lánynak azonban mégis csak kel
lene néha egy kis pihenés. De nem ! 
Már hétre be kell fűteni a fürdőbe, ki 
kell takarítani az ebédlőt, be kell adni 
a reggelit a nagyságos urnák.

(Az utolsó két szó határozottan gú
nyos árnyalatú, némi lenézéssel pöty- 
työzve.)

Ha későn kel:
— Rémes, hogy milyen kiszámítha

tatlan vagy ! Ha az ember arra vár, 
hogy te felkelj, mindenről lemarad. A 
Mari olyan későn lesz készen a háló
szobával, hogy már nem ér rá a csar
nokba menni. De hiszen arra való va
gyok én, hogy a cseléd munkáját elvé
gezzem. Csak azt csudálom, hogy még 
meghagynak az állásodban, amilyen 
pontatlanul jársz be I

Ha korán jö n  haza :
— Én nem tudom, mit akarsz? Már 

reggel legyen kész az ebéd ?
Ha későn jön  haza :
— Beleőszülök a várakozásba ! Mu

száj az ételnek tönkremenni, ha ilyen 
sokáig áll. Aztán velem ne veszekedj, 
ha minden odaégett.

Ha m eg van e lég ed v e  az eb édd el:
— Neked akármit be lehet adni étel 

helyett 1 Nem érzed, hogy elsózta a Mari 
ezt a levest? A rántáscsomókat se Iá 
tód benne? De persze gyáva vagy. 
Inkább hallgatsz, csakhogy ne kelljen 
egy rossz szót se szólanod annak a 
tramplinak.

Ha nincs m eg e lé g e d v e :
— Az már igaz, neked semmi se jó. 

Ez után a leves után a király is meg
nyalná a tiz ujját, (mert mindig úgy 
szokta, ha jót eszik, — veti közbe a férj 
szerényen) de te sósnak találod és rán
táscsomókat vadászol benne. Ha Mari, 
a háztartási alkalmazottaknak ez a 
Kohinoor-gyémántja unja a szekatu- 
turát és felmond, nem én leszek az oka

Ha nem veszi észre az u j ruhát:
— Persze, rajtam sohase látsz meg 

semmit I Bezzeg, ha az Ilonkán volna...
Ha észreveszi:

— Már ezt is a szememre veted, már 
ez is fáj neked, ha két évben egyszer 
átalakíttatok egy régi rongyot. A Krom- 
pevvszkyné minden héten két uj ruhát 
kap az urától, a Fészkesné meg...

Ha taxit h iv :
— Nem tudom, minek kellett most 

taxi? Nem értünk volna oda villamo
son is? De persze, flancra telik, csak a 
szükségesre nem. Soha életemben nem 
láttam ilyen smucig alakot. De kérlek, 
ha azt akarod, hogy a sleppes estélyi 
ruhámban gyalog kutyagoljak végig a 
sárban, én szívesen megteszem. De fi
gyelmeztetlek, hogy a vegytisztító drá
gább, mint a taxi.
A F E L E S É G . . .

Ha házias és  takarékos, ezt hallja :
— Hiszen szép tőled, szivecském, iga

zán. De ha ezt akartam volna, legény
kori szakácsnőmet vettem volna felesé
gül. Úgy látszik nem méltóztattál még 
számolni magadnak arról a köztudomá
sú tényről, hogy nem csupán evés, meg 
takarítás, meg nagymosás van a vilá
gon, hanem vannak az életnek egyéb 
örömei is.

Ha nem házias és  nem takarékos:
(Hogy olyankor mit mond a férj, ar

ról jobb nem is beszélni.)
Ha komoly és h a llg a ta g :
— Úgy méltóztatol hatni igénytelen 

kedélyemre, mint egy pár kalucsni, meg 
egy esernyő, a hozzátartozó novemberi 
időjárással súlyosbítva. Kegyeskedjél ta
lán megengedni, hogy az adott körül
mények között, bár mély sajnálkozással, 
de házon kívül keressek egy kis jóked
vet, mert idehaza perceken belül úgy 
megsavanyodom, mint a te hasonlitha- 
tatlan ecetesuborkád.

Ha jók edvű és  b esz éd es :
— Elragadóan szellemes vagy drá

gám, de úgy érzem, nem vagyok méltó 
arra, hogy egész nap elmés csevegése
det élvezzem. így tehát, ha megengeded, 
most szeretném ezt az újságot elolvasni, 
(hirtelen dühbe jön) azt a mindenit an
nak a csicsergő szájadnak I

Ha otthonülő:
— Angyalom, te kétségtelenül leg

szebb disze vagy szerény otthonunknak, 
de azért néha megfoszthatnál jelenléted 
varázsától. (Sötéten.) Vagy tán vársz 
valakit ?

Ha szórakozni sz ere t:
—- Nem gondolod édes cukorfalatom, 

hogy egy békebeli konflisló kényelem
smokk volt hozzám képest? Színház, 
mozi. társaság, mind nagyon szép do
log. De ilyen mértékben, mint ahogyan 
azt te élvezni óhajtod, rövidesen végze
tes lesz mind idegrendszeremre, mind 
pedig házunk pénzügyi egyensúlyára.

Ha sz erén y :
— Gyönyörű volt ez a szürke kosz

tüm úgy hat-hét évvel ezelőtt. De azóta 
már többször kiváncsi voltam, hogy 
állna neked egy másik ruha? Fészkesné 
bizalmasan közölte velem, hogy téged 
a társaság Hamupipőkének nevez. — 
Ugyanakkor megkért arra, áruljam el 
neki, hogy legalább éjszakára le szok- 
tad-e vetni a ruhát? Mert valaki azt 
állította, hogy hozzád van nőve.

Ha ig én y e s :
— Édesem, engedd meg, hogy közöl

jem veled, a Dáriusnak ama sokat em
legetett kincse, sajnos, nincsen birto
komban. Ennélfogva legújabb toalett
számlád kiegyenlítése, hogy úgy mond
jam, technikai akadályokba ütközik.

Ha szelid és béketörő.
— Ne vedd rossz néven, angyalkám, 

de az olajbanfőtt mártíroknak ez a fáj
dalmas mosolya, mely rózsás ajkadon 
lebeg, kezd az idegeimre menni.

Ha ő is m egm ondja a m a gá ét:
(A férj kiesik a szellemesen gunyoros 

lovag magára erőltetett pózából, egy 
nagyot és reprodukálhatatlant ordit, az
után bevágja az ajtót és elrohan a ká
véházba.)

Este az asszony, a sebzett őzike, 
könnyesen, szemrehányó tekintettel só
hajt fe l :

— Hol is volt a fejem, mikor a meny
asszonyod lettem ?

Mire a férj — már ismét a lovagi 
pózban, sőt ádáz gyöngédséggel:

— Attól tartok angyalkám, hogy a 
vállamon.
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A PÓDIUM postafordultával megküldi 
az engedélyt, amire az illetékes főszol- 
gabirói, rendőrségi hivatal kiadja a hi
vatalos engedélyt.

Az engedély nélküli előadást a szer
zői törvény szigorúan bünteti.

2. A zene és énekmüsorszámok után
— kivéve a színdarabokba beleirt dalo 
kát és táncszámokat, amelyek szoros 
tartozékai a színdarabnak — zenei jog- 
dij fizetendő. Ezt a zenei jogdijat a 
168809/24. számú belügyminiszteri ren 
delet Írja elő az 1921. évi 54. sz. tör
vény alapján. A zenei jogdij előzetes 
lefizetése nélkül a hatóságok a zenei 
produkciót nem is engedélyezhetik. Az 
engedély nélküli zenéltetés jogbitorlást 
képez és súlyos anyagi következménye
ket vonhat maga után.

A zenei jogdijak a következők :
a) Táncmulatságok, bálok, zenés ösz- 

szejövetelek stb. jogdija megyei és járási 
székhelyeken a legmagasabb személy
jegy árának tízszerese (de legalább 10 
Pengő), más községekben a legmaga
sabb személyjegy árának nyolcszorosa 
(de legalább 5 Pengő).

b) Dalárdái hangversenyek zenei jog
dija megyeszékhelyeken 5 Pengő, más 
községekben 3 Pengő előadásonként.

c) Szerzői nótaest zenei jogdija a 
legmagasabb belépőjegy árának tízsze
rese.

d) Vegyes műsoru (színdarab, ének, 
zeneszám egy műsoron) előadások zenei 
jogdija (színdarabért külön fizetendő 
szerzői díjon kívül) megyei székhelyen 
10 Pengő, járási székhelyen és 1000 la
koson felüli községben 5 Pengő, ezen 
aluli községben 3 Pengő.

A zenei jogdijakat a zeneszerzők 
egyesületének illetékes körzetéhez kell 
befizetni.

3. Zenés énekes színdarabért csak 
színpadi szerzői dij fizetendő a PÓDIUM 
jogvédő irodának. Ezekért külön zenei 
jogdij nem jár.

4. Ha a színdarab után táncmulatság 
van, akkor a színdarabért külön szer
zői dij fizetendő a PÓDIUM irodának
— és a táncmulatságért külön zenei 
jogdij fizetendő a zeneszerzők illetékes 
körzeti irodájának.

5. Iskolás gyermekek által rendezett 
színdarabokért vagy zenés énekes mű 
sorért szintén kell fizetni szerzői jogdijat. 
Ha azonban az előadás teljesen ingye
nes, (nincs belépődíj, sem kötelező mű
sormegváltás, vagy más cimen szedett 
adomány), akkor nem kell jogdijat 
fizetni.

(A jogdijakra vonatkozó bármilyen 
kérdésre a PÓDIUM iroda készséggel 
nyújt felvilágosítást, válaszbélyeg ellené
ben. Komárom 1, Br. Eötvös u. 16. sz.)

A rendezők saját érdekükben tartsák 
meg a szerzői törvény rendelkezéseit. A 
jogdijak lefizetése nemcsak törvényes 
kötelesség, hanem a szerző munkája 
iránti igazságosság és méltányosság 
követelése is.

Nemcsak a színdarab előadása kul- 
turérdek, hanem a színdarab megírása 
is és kiadása is. Egyiket sem szabad a 
másik hasznára megkárosítani.

Borka Géza.

em berberbardti munkában em b erséges  
em ber jósz ívű  m egér tés év e l vesz i ki részét 
s  nem bízza a fe la já n lá s i ö s sz e g  m eg 
határozását é s  k ivetéséi a hatóságra .

Ne veszekedjetek,
Testvérek, öregek, ifjak, miért a nagy lá r

ma, mely szélvészként zúg a m agyar erdő
ben, ahol kétélű, otromba szekercéjévet sza
kadatlanul vagdos a megtébolyodott Sors
óriás ? !

Kegyetlenül vagdos és dühödten irt a 
mindinkább ritkuló, büszke-szálfás rengeteg
ben, ahol egykor Szebbjövö-klrátyfl szövö
gette álmát s várta az ébredés harsonáját.

Hiába várta volna, hiába neszeit volna 
ébredésre mélységes álmából, a munka, a 
tettek hajnalhasadásának nem tenne delelője 
s a nagy vetést kalásztalanul verné el a 
j é g ? !

Testvérek, féltő öregek, ujarcu ifjak, tu- 
ráni-átkos magyarok, ne veszekedjetek I 
Szűnjön meg a lárma s a teremtő munka 
nagy műhelyében testvéri megértéssel dol
gozzatok fajotok, nemzetetek boldogulásáért, 
a testvérlelenül álló, sorsüldözött m agyarság 
szebb jövendőjéért.

Hiszen, Testvérek, féltő öregek, ujarcu 
ifjak, egymás dolgát gáncsoló magyarok 
mindannyian azt akarjátok, valamennyien a 
szebb jövő alkotó munkásaivá szegődtetek 
az Élet nagy műhelyébe; mit veszekedtek 
hát, miért a nagy lárma, mely szélvészként 
zug a m agyar erdőben éppen most, mikor 
szétszakithatatlan összefogásra lenne szük
ségünk, hogy megállhassuk helyünket a né
pek seregében. Gyarapodóan, boldogan.

^ ( r g u . s .
Misszió Rimaszombatban. Hogy a 

visszatérés után a lelkiekben is uj élet 
kezdődhessék, a hitközség vallásos éle
tének előmozdítására a helybeli r. kát. 
templomban március hó 4-étöl március 
hó 12-éig szent missziók lesznek a kát. 
hívek számára. A missziókat P. Hemm 
János és P. Lovas Pál Jézustársasági 
atyák tartják Budapestről. A közelebbi 
programot jövő heti számunkban ismer
tetjük.

Ezüstmenyegző. Városunk köztiszte
letben álló polgára, G émes Béla és fele
sége szül. Havasi Ilona folyó hó 21-én 
tartották boldog házasságuk 25-ik év
fordulóját. A jubiláns házaspárt dr. Bá- 
nyay József gimn. hittanár áldotta meg 
szép beszéd kíséretében. Az Olláregye- 
sület nevében dr. Zakács Istvánná el
nöknő és Hizsnyan Béláné alelnöknő 
őszinte, meleg szavakban fejezték ki jó
kívánságaikat az ünnepeltek előtt.

kell használni, amelyet a leg
többen utánoznak, ha siker
telenül is. Biztos, enyhe fáj
dalommentes hatás jellemzi az

3 V i g y á z a t ’ /
__ A Darmot hashajtót utánozzák.

Ügyeljen, mert minden tablettán 
f j t m g m a f  a „DARMOL" szónak es T alakú 

bevágásnak kell lenni. Kimondot- 
tan eredeti csomagolásban kérje.

Az elaggottak és munkaképtelenek
v a g y  p ed ig  önhibájukon kiviil az élet- 
fenn tartásához szükségeseket nélkülözök 
m eg s eg ít é s é i célzó szociális munka, az 
úgyn ev ez ett e g r i  norma szerint — amint 
er rő l m ár hirt adtunk —- városunkban is 
m egindu lt és a város lakosai között a 
fela ján lások  g y ű jt é s é t  v égz ő  hölgyek  — 
a f .  hó 22-én a városháza tanácsterm é
ben dr. L öcherer Géza vdrosbiró elnöklete 
é s  dr. Gabonás Já n os vá rosi titkár r e fe 
rá lása  m ellett tartott g y ű lé s  határozatá
hoz képest — m árcius l  én, szerdán in
dulnak a Szeretet útjára, m ely kivétel 
nélkül elvez eti őket mindazokhoz, akiknek 
Isten jó sá g á b ó l van annyiok, h o g y  a m eg 
segítés munkájában — Istennek hála — 
részt vehetnek. Reméljük, ső t bizonyosra 
vesszük, h o g y  a fe la já n lá s g y ű jt é s é t  v égz ő  
hölgyek mindenütt sz eretetteljes fo g a d ta 
tásra találnak és mindenki an ya g i e r e jé 
hez mérten teszi m eg  felajánlását s a 
koldulás kiküszöbölését is célzó, nemes

, ARTIN
Elei hashajtó dragáekat. Est® 2-3 sz®m Artlnt 

•véve, reggelre) kellemes ürUlést bTztóvft

A helyi Országzászló Bizottság
Márkus László elnök vezetése alatt tar
tott ülésében a Gömör és Kishontvár- 
megyei egyesület által Gömör és Kis
hont vármegye székhelyének, Rimaszom
batnak és a tolnaiak által Rimaszombat 
városának felajánlott országzászlók ava
tási ünnepélyének napját folyó évi pün
kösd vasárnapjában (május 28.) állapí
totta meg, erről az Ereklyés Ország
zászló budapesti Nagybizottságát érte
sítette s egyidejűleg felkérte a bizottság 
Makovits Jenő festőművészt, az itteni 
országzászló talpazata tervének és költ
ségvetésének elkészítésére, — Értesülé
sünk szerint a Rimaszombati öregdiá
kok országos találkozója is ugyanazon 
napon tartatik meg városunkban s Így 
Pünkösdvasárnapja mozgalmas, kedves 
ünnepnapja lesz Rimaszombatnak.

Cserkészelőadás. A rimaszombati 
„Ferenczy István" cserkészcsapat a múlt 
vasárnap este nagy sikerrel tartotta 
meg a Polgárikör nagytermében szoká
sos nagyelőadását, a nyári balatoni 
nagytábor költségeire. Amit a cserkész 
ügyesség produkálni tud, mindaz érvé-

n

Hogyan vegyük be az

A 5 P I R I N
t a b l e t t á k a t

1. 1 -2  tablettát félpohár vizbe 
teszünk,

2. a szétesett tab lettákat fe lke
verjük, majd felhajtjuk,

3. néhány korty tiszta vizet 
iszunk utána.

így fokozhatjuk az Aspirin- 
t a b le t tá k  h a tá s á t .

Minden Aspirin-tablettán a »/3a</el "ke resz t

! V látható, ez különbözteti meg az utánzatoktól.
V N---------- --------------------------------------------
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nyesült az estén, teljes sikerrel. Gyom- 
lay László „A szabadkai diák" c. 3 fel
vonásos ifjúsági színmüvének szereplői 
kifogástalanul oldották meg szerepbeli 
feladatukat. Az előadást melynek sikeré
ben Makovits Jenő festőművésznek, cser
készparancsnoknak oroszlánrésze van, 
hangulatos táncmulatság követte.

Halálozások, Kuchár Dezső asztalos 
iparos 32 éves korában folyó hó 18-án 
városunkban meghalt, gyászba borítván 
támasz nélkül hátramaradt kicsi csa
ládját.

Imrecze Lajos nyug. csendőrőrmester, 
életének 73 ik évében folyó hó 22-én 
Rimaszombatban jobblétre szenderült. 
A megboldogultban Imrecze Béla hely
beli mészáros és hentes édesatyját vesz
tette el.

Özv. Lukács Jánosá é sz. Rózsa Zsu
zsanna 74 éves korában Várgedén folyó 
hó 19-én elhunyt. Holttestét szerettei 
Rimaszombatba szállították s folyó hó 
21-én itt helyezték örök nyugalomra. 
Halálát kiterjedd családja s illetve ro
konai gyászolják.

B O M B A Y  mm BÜDAPEST
Legmodernabb kom fo itja  és e lső rangú  ko nyh ája  a legkényesebb igényeket is  k ie lé g ít i .

Polgári árak.

Rendet a piacon I Városunk piaci 
szabályrendelete szerint idegenek és 
viszontelárusitók csak d. e. 9 óra után 
vásárolhatnak a piacon. Ennek ellenére 
a viszontelárusitók nemcsak a piacon, 
de már a városi kapuknál vagy a piac
hoz vezető utcákon kora reggel megro
hanják a falusi árusokat és mindent 
elkapkodva tőlük, a piac üresen kong 
az áruktól, ezeket a piacon egyáltalán 
nem vagy csak kis mennyiségben talál
hatni. Erélyes hatósági fellépéssel sürgő
sen rendet kell teremteni a piacon.

Műsoros házimulatság. A rimaszom
bati m. kir. téli gazdasági iskola és 
mezőgazdasági szaktanácsadó állomás 
növendékei, valamint az első magyar 
parasztiskola résztvevői folyó hó 25-én 
este 8 órakor, a télt gazdasági iskola 
helyiségeiben, a parasztiskola résztvevői
től való elbucsuzás alkalmából műsoros 
házimulatságot rendeznek.

Talált tárgyak. Egy darab doubleé- 
zsebóra és lánc találtatott. Igazolt tulajdo
nosa a helybeli m.kir. rendőrkapitánysá
gon átveheti.

A Nép bizalma megingott
és az Ígéretek tömegében csalódott em
ber nem hisz már, csak a valóban bizo
nyított tényekben. Ilyen megdönthetetlen 
bizonyíték az orvostudósok és az or
vostársadalom véleménye, mely szerint 
az epe-, gyomor-, májbajok legkiválóbb

gyógyszere a Mira glaubersós gyógy
víz. — Tartson 4—5 hetes kúrát e ki
váló magyar alföldi csodavizzel, mely
ből reggelenként éhgyomorra, langyo
san fogyasszon egy pohárral. Kérdezze 
meg orvosát!

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

Részvétköszönet.
Hálás köszönetét mondunk fájó szív

vel mindazoknak, akik drága halottunk 
végtisztességén megjelentek, ravatalá
ra koszorút helyeztek, részvétök kife
jezésével mélységes bánatunkat osz
tották.

Rimaszombat, 1939, február havában.
A Tóth-család.

* A kínzó fejfájás minden szellemi 
és testi tevékenységet megbénít. Kevés 
ember gondol arra, hogy a fejfájás gyak
ran vezethető vissza a rendetlen bélmű- 
ködésre. Minden intelligens ember köte
lessége a rendszeres béltisztulásról gon
doskodni Ezt legkönnyebben úgy érheti 
el az ember, ha esténként lefekvés előtt 
2—3 szem Artin-dragéet vesz be. Más
nap reggel könnyű és fájdalommentes 
széke lesz anélkül, hogy eszébe jutna, 
hogy este hashajtót szedett.

Magyar bél Pozsonyban. A Cseh
szlovákiában visszamaradt Pozsonyban 
folyó hó 20 án éjjel zajlott le a magyar 
diákbál, amelyen mintegy 3500-an jelen
tek meg, köztük Esterházy Já n os g r ó f ,  
az Egyesült Magyar Párt elnöke, a párt 
egész vezetőségével, valamint a Pozsony
ban székelő diplomáciai kar és a nota- 
bilitások egész sora. A bálról szóló hir- 
hirlapi referáda szerint 36 pár — ma
gyarruhás leányok és Bocskay-nyakken- 
dős fiatalemberek — bevonulásával kez
dődött meg a bál. A bevonulás a Hu
nyadi-induló hangjaira történt. Ezután

a pozsonyi magyar dalárda elénekelte 
a szlovákiai magyarság dalát: „Testvér! 
Mily büszkeség most magyarnak lenni !“ 
(melynek szövegét főszerkesztőnk, Már
kus László irta és Németh István László 
karnagy zenésitette meg). A dal olyan 
lelkesedést keltett, hogy meg kellett is
mételni. Ezután a nyitó párok a „Nem 
ütik a jogászt agyon" dallamára meg
kezdték a bált, amely magyaros hangu- 
latban a késő reggeli órákig tartott.

Nemzeti filmszínház.
Folyó február hó 25. és 26-án szom

baton és vasárnap Hunyadi Sándor 9 
felvonásos drámája a „Feketeszáru cse- 
resnye" kerül bemutatásra a helybeli 
filmszínházban, angol szereplőkkel, an
gol rendezésben. A főszerepeket Nils 
Asther, Kay Francis és Walter Huston 
alakítják. A történelmi hűséggel megal
kotott film a világháború idejéből hozza 
elénk a múlt romantikáját, az emberi 
szív és lélek harcát.

Február 28 án, kedden a „Csók és 
Gong" cimü amerikai filmben csodál
hatjuk a világhírű Taylor Róbert és 
Maureen O’Sulivan játékt. Egy fiú tör
ténete pereg le előttünk, ki ököllel tör 
utat magának az élet árnyékos oldalá
ról a napsütötte boldogság felé. Rend
kívül érdekfeszitő boxmérkőzések sze
repelnek a film keretén belül.

Március 2-án csütörtökön Duvivier 
Julién rendezésében „A táncrend" című, 
mély lelki problémákat elénk tükröző 
filmet láthatunk. Kiváló művészi együt
tes biztosítja a film magas színvonalát. 
Marié Bell, Harry Baur, Pierre Blanchar 
és Louis JouvetJalakitják a főszerepeket.

A jegyeket tanácsos már elővételben 
biztosítani mind három előadásra!



4 Gömör 1939. február hó 26.
Márvány emléktábla elhelyezése a 

ffileki vár romon. A gyönyörű füleki 
vár-romot a háborús években és termé
szetesen a cseh megszállás ideje alatt 
senki sem gondozta és csak a múlt év 
tavaszán egypár lelkesebb őslakosból 
alakult „vár-bizottság" vette kezébe a 
vár gondozását, melynek közbelépése 
eredményeképen Hulita Vilmos gyár
igazgató saját költségén és a polit. köz
ség egy szerényebb hozzájárulásával 
történt némi intézkedés: egy masszív 
uj várkapu épült, a feljárati részek let
tek lépcsöszerüleg kiképezve és a be
temetett, mély várkvit kitisztítása lett 
megkezdve. Pedig — annak idején — 
már Petőfi is elitélte a vár gondozatlan 
állapotát, mikor 1845-ben a Felvidéken 
utaztában meglátogatta Füleket s „hol 
— mint Írja úti naplójában — szinte 
romokban hever az egykor nevezetes vár. 
Természetes — Írja — hogy összejártam, 
de kimondhatatlan harag fogott el, mi
kor láttam, hogy a romokat lehordják 
az utcákat tölteni." — Benkó Barnabás 
és Takács Tibor fővárosi gimn. taná
rok kezdeményezésére és indítványára 
a budapesti V. kerületi „Berzsenyi" fő
gimnázium tanári testületé és ifjúsági 
irodalmi köre elhatározta, hogy folyó év 
tavaszán egy művészi márvány emlék
táblát helyez el az ősi füleki vár falán, 
melyen a várral kapcsolatos történeti és 
irodalmi események lesznek dátumsze- 
rüleg bevésve. — A fővárosi tanintézet 
célja nemes és elismerésre méltó, ami
kor a sok visszakerült felvidéki törté
nelmi műemlék közül kiválasztott egy 
elhanyagoltat és felhívja magának a köz
ség lakosainak és illetékes kulturális té
nyezők figyelmét erre a szép, régi műem
lékre ! . . .  S a hagyományok köteles tisz
teletén kívül megtanít bennünket a tu
risztika és idegen forgalom szempont
jából sem mellékes gyakorlati újítások
ra. — Igen szép és hasznos munkát 
vállalna a többek között a füleki le
vente-csoport parancsnoksága magára, 
amennyiben a vár tavaszi rendbehoza
talát részben elvégezné — nyugati ifjú
sági egyesületek és alakulatok mintájára.

Benkó Béla.

Felhívás
hiányzó és visszatérítendő műtárgyak 

bejelentésére.
Megbízás folytán felhívom mind

azokat, — magánosokat és közü- 
leteket — akiknek tudomása van | 
valamely a csehek által illetéktele
nül elvitt történelmi, mütörténelmi, 
művészeti ingóságról, (festmények, 
szobrok, okmányok, levéltári dara
bok, ereklyék, kegyszerek stb.) 
hogy ezeknek adatait (a műtárgy 
megnevezése, jogos tulajdonosa, az 
illetéktelen elvitel körülményei, a 
műtárgy jelenlegi birtoklójának cí
me és neve) velem közölni szíves
kedjenek. — A kért adatokra azért 
van szükség, hogy hivatalos helyen 
megtehessék a kellő diplomáciai lé
péseket a műtárgyak visszaszol
gáltatására.

Minden adatközlés becses szol
gálatot tesz kultúrkincseink vissza
szerzése ügyének!

Nyíresi-Tichy Kálmán,
festőművész, a Rozsnyó Városi Muzeum 
igazgató ja, Rozsnyó, Andrássy Dénes- 
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Ipartársulati köziemén}.
Iparos társasutazás a lipcsei és bé

csi vásárra 1939. március 8—12. Útlevél 
nem szük séges !  A lipcsei és bécsi vá
sár vezetőségének meghívására az Ipar
testültek Országos Központja tanulmány
utat rendez a magyar kézműves iparo
sok részére, hogy kedvezményes felté
tételek és szakszerű vezetés mellett 
megtekinthessék mindkét nagyszabású 
nemzetközi vásárt.

Tízezer német és külföldi kiállító mu
tatja be a lipcsei vásáron a város belső 
részében épült 23 kiállítási palotában, 
a technikai és építőipari vásár pedig 
külön 20 nagy csarnokban az ipar és

technika fejlettségét. A Nemzetek Palo
tájában minden ország részére kereske
delmi irodákat állítanak fel, hogy az 
érdeklődök könnyen és gyorsan létesít
hessenek előnyös üzleteket. — Ezzel 
kapcsolatban az Iparügyi miniszter az 
iparos továbbképzés, üzleti szakismere
tek és összeköttetések fejlesztése szem
pontjából hajlandó 30 szegényebb sorsú 
szakiparos részére fejenkint 50 pengő 
segélyt engedélyezni. — R észvételi á ij: 
144 p en gő . — Bővebbet az ipartársulati 
irodában nyerhetni.

Értesítjük, kizárólag az órásokat 
és ékszerészeket, hogy a magyar fém
jelzéssel el nem látott áruikat nem kell 
a Főfémjelző és Fémbeváltó Hivatalhoz 
felküldeniök, mert a főfémjelzés megej- 
tése céljából a jövő hónap elején egy 
mérnök és egy műszaki alkalmazott fog 
Budapestről ide a helyszínére kiszállni.

Ismételten felhívjuk tagjaink figyel
mét arra, hogy az iparigazolványok 
megújításához szükséges teendőket az 
Ipartársulat díjtalanul végzi.

SZ ÍN H Á Z .
Váltakozó, de inkább gyenge érdeklő

dés mellett folytak le a nálunk tartóz
kodó szombathelyi teátristák társulatá
nak múlt heti előadásai. Ha az okokat 
keressük, amelyek a közönség annyira 
lanyha érdeklődését megmagyaráznák, 
nem találunk semmi elfogadhatót s ép
pen ezért igaz sajnálattal kell ismétel
ten megállapítanunk a közönyt, mely ha 
meg nem szűnik, a társulat nehéz hely
zetét súlyosbítja.

A társulat jó erőkből áll. Az előadá
sok ellen semmi nagyobb kifogás nem 
emelhető, sőt nem egy művészi nívón 
áll. A színészek között több olyan te
hetséges művészember van, aki patinás 
kőszinházakban is megállaná helyét, a 
színtársulat operett- és prózai együtte- 

j sének művészi kiválóságai a maguk 
teljességükben érvényesülnek a „Hun
gária" kicsire szabott színpadán is s a 
közönségnek estéről-estére igazi lélek- 
melengetésben van része.

Ennek a művészetnek utat kell talál
nia a szivekhez s a rimaszombati színi 
szezonnak legalább a végén sikeresnek 
kell lennie.

Rimaszombat közönségének ismerni és 
teljesíteni kell kötelességét ebben az idény
ben is és az eddig szunnyadó érdeklődés 
az egyéb szórakozást alig nyújtó böjtben 
bizonyára fel fog ébredni s a társulat 
többhetes itttartózkod^sa alatt még hát
ralevő előadások táblás házak előtt, a 
legnagyobb siker jegyében folynak majd 
le. ml.

A jövő esték műsora:
Vasárnap délután : Ide gyere rózsám.
Vasárnap este : Gellérthegyi kaland.
Hétfőn : Kék róka.
Kedden : Legénybúcsú (Ketlen egy

jeggyel).
Szerda: Jézus-faragó ember.
Csütörtök : Sárgapitykés közlegény

(Ketten egy jeggyel.)
Péntek: öázmérgezés a Domb-utcában, 

v. Jakabffy Dezső felléptével.
Szombaton délután 5 órakor: Gellért

hegyi kaland.
Szombaton este: Nagy kacagó est.
Vasárnap, márc us 5 én délután és 

este búcsúelőadás: „Júlia" A. Fejér 
Erzsók felléptével I

Í z  ipa rigazgatás egységesítése.
A Kassán, a Kassai Kereskedelmi és 

Iparkamara rendezésében a Felvidék 
majdnem valamennyi járási vegyes ipar
társulata, szakipartársulata és kereske
delmi grémiuma, valamint az iparügyi 
és kereskedelemügyi minisztérium, a 
Budapesii és a Debreceni Kereskedélmi 
és Iparkamara képviselőinek részvéte
lével megtartott ankét volt az első alka
lom, amelyen a Felvidék visszacsato
lása következtében előállott iparigazga
tási problémákkal volt alkalma az ér
dekelteknek foglalkozni. A rendezés sür
gős szükségességét legjobban igazolja 
az a körülmény, hogy a kassai keres
kedelmi és iparkamaráéval egyidejűleg 
a komáromi járási kereskedelmi gré
mium és az általános ipartársulat is 
felvette az érintkezést a szövetségi egy

ségszervezettől elvált felvidéki társ
érdekszervezetekkel, abból a célból, 
hogy a visszacsatolás folyományaként 
az Ipari igazgatásban beálló uj helyzet
ben kölcsönös informálás és tanácsko
zás utján egyöntetű állást foglalhassa
nak. Éppen az ipari és kereskedelmi 
foglalkozásokban kívánatos a zökkenés
mentes átkapcsolódás, hiszen a min
dennapi élet ezer s ezer szükségletének 
a fogyasztó publikum érdekei szemelőtt 
tartásával történő kielégítése nem áll 
meg a visszacsatolás történelmi tényé
vel. Az élet tovább megy s a termelés
fogyasztás rendje nem ismer már az 
egyetemes állami érdekek tekintetéből 
sem megállást.

A kassai ankét célja és feladata az 
volt, hogy

1. megállapította a Felvidék ipar- 
igazgatási helyzetét, s 2. hogy tisz
tázza az anyaország és a Felvidék 
iparigazgatásaiban a 20 éves kü
lönélés következtében beállott dis- 
paritást, s hogy 3. a valóság-hely
zetnek így megszerzett alapos is
meretében keressen megoldást az 
igazgatás egységesítésére.

A Felvidék ipari igazgatását megha
tározó jogszabályok elütök az anyaor
szágétól. Eltekintve annak vizsgálatától, 
hogy melyik képvisel fejlettebb s kor
szerűbb jogrendszert, és ennek anali
zálása megérné a fáradságot — megál
lapítható, hogy az egész állami s jog- 
politikai felépitettségükben egymástól 
nagyon különbözött két állam joggya
korlatában más és más szellem és 
irányzat érvényesült. Az iparigazgatás 
az állampolgárok százezreinek létérde
kébe nyúlt bele, formálta az állam tár
sadalmi felépítését, befolyást gyakorolt 
egyes iparágak fejlesztésére vagy sor
vasztására és ezzel a népesség szociális 
rétegződését igyekezett az egészséges 
fejlődés irányvonalában tartani. A ma
gyarságot az iparigazgatás annyiban 
érintette, mert

a magyar etnikumban, az iparban 
és kereskedelemben érdekeltek szá
ma az alkalmazottakkal együtt a 
Felvidéken meghaladta a 200,000 
lélekszámot.

A kisebbségi helyzetben tehát a ma
gyarság számára az iparigazgatás nem 
pusztán a törvény és jogszabályok be
tartásának a kérdése volt, hanem ki
sebbségpolitikai etnikai probléma is.

Különösen megnyilatkozott ezen je
lentősége

a Felvidék magyar iparosainak és 
kereskedőinek érdekszervezeti tár
sulataiban, amelyek nem pusztán 
iRarigazgatási keretszervezetek vol
tak, hanem a magyar kézműves 
iparos és kereskedő társadalom 
népi szervezetei,

még akkor is, amikor egy-egy ily ér
dekszervezetben a magyarság más, cseh
szlovák, vagy német, vagy kisorosz 
nemzetiségű érdektársakat is volt kény
telen e közösségben jogot megosztani s 
kötelezettségeket vállalni.

Az iparigazgatás egységesítési kérdé
sében tehát két irányban kell gondos
kodni, még pedig 1. az érvényben levő 
magyarországi ipari jogszabályok olyan 
kiegészítésével, illetve novellálásával, 
amely a Felvidéken érvényben volt és 
20 év gyakorlata által teremtett helyzet
hez alkalmazkodik

az egyéni jogok megszerzettségé- 
nek, valamint a természetes után
pótlás zavartalan folytonosságának 
gondos figyelembe tartása mellett,
2. az iparosok és kereskedők tár

sadalom-gondozási kollektív, tehát 
kari érdekvédelmét biztosító jogok 
szempontjából keres és talál az 
ugyancsak zökkenésmentes formá
ban megoldást.

A kassai ankéton résztvevő szakem
berek alapos tárgyalásaiból megállapít
ható, hogy mig a Felvidék érdekeltsé
gei részéről az anyaország ipari jog
rendszerébe való belekapcsolódás őszin
te szándéka nyert kihangsulyozást, más
részt az ipari és kereskedelmi kormány
zat képviselői részéről igen nagy meg
értés nyilvánult meg az átmenet idejé
nek gondos mérlegelése s a bevált gya
korlat, a szerzett egyéni és kollektív 
jogok elismerése szempontjából. Remél
hető hogy az iparigazgatás egységesítését 
célzó

kormányintézkedések megnyugvást 
fognak kelteni a Felvidék iparos 
és kereskedő társadalmában, ha 
az ankéton megnyilatkoztatott ko
moly, tárgyilagos és számadatok
kal megerősített érveket, a kérdé
sek minden részletére kiterjedő 
helyzetjelentéseket a kormányzat 
illetékes tényezői végleges intéz
kedéseik megtételénél az ügy fon
tosságához illő gondossággal fog
ják iránytmutatónak tenni. (i. g .)

Felelős sz e rk e sz tő : Rábely Károly.

ELADÓ.
Eredeti olajfestmények, könyvek és 

egy antik sekreffir 
olcsón eladók,

Dr. Deutsch Miksánénól Rimaszombat 
Rózsa-utca 21.

Értesítés.
Ériesitem a n. é. közönséget, hogy 

édesapám -.néhai Z su ffa  Kálmán épület- 
bádogos és vizvezetékvállalkozó elhalá
lozásával az üzemet átvettem és to
vábbra mint

épület-bádogos és vízvezeték-vállalkozó 
cim alatt fogom több évi kül- és bel
földi gyakorlati éveim után vezetni.

Elvállalok legmodernebb fürdőszoba
berendezést, valamint vízvezetéki és 
épületbádogos munkákat.

Kérem a n. é. közönség szives párt
fogását Zsuffa Kálmán utóda:

ZSUFFA LÁSZLÓ.

Eladó autú.
30,000 kilométert futott, 
nagyon jó karban levő
autó olcsón eladó.
Cím: a kiadóhivatalban.

Gyors- és gépírást tanítok. 
Gépírási munkákat vállalok.

NAGY ILONA
Rimaszombat, Ferenczy-u. 1.

Szép, világos
2  szobás lakás
bérbe kiadó. — Érdeklődni lehet: 
Bódy István fűszer- és vegyes

kereskedésében Rimaszombat.

Kiadd üzlethelyiség.
Horthy M iklés-tér 26. sz. alatti üzlethelyiség 
lakással együtt folyd évi március hé 1-től 

bérbe kiadó.
É rte ke zn i le h e t: R Á B E L Y  K Á R O L Y  tu la jdo n o ssal.

Rimaszombat, 1939. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám.)


