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Bizalom— megértés.
Volt idő, midőn még ez a jelszó

járta.
Mikor volt az vájjon ? Régen 

volt az, nagyon régen: legendás 
múlt, régmuit időkben.

Pedig nem is olyan régen volt 
az az idő, ha hónapokkal, évekkel 
mérjük föl; ha a földnek a nap 
körül keringő pályafutását vesszük 
alapul.

Még tán hússzor sem keringte 
körül öreg földünk a fiatalon su
gárzó napot azóta, hogy ez a jel
szó megváltozott. Húsz esztendő 
nem nagy idő: egy csöppecske az 
évek nagy tengerében.

És mégis milyen nagy változás 
az emberi világban.

Azelőtt béke volt s a szorgal
mas ember mint a méhe dolgozott 
és gyűjtögette kaptárjaiba az élet 
mézét milliók számára.

A mit itt dolgozott a Kárpátok 
alján, vagy a Duna völgyében, 
vagy a Rajna kies tájain, vagy 
Albion ködös szigetein, vagy túl a 
nagy óceánon Amerika gyárváro
saiban, avagy a prairie szegélye
zett óriás ültetvényein, vagy akár 
Ausztrália száraz síkjain : az mind 
az emberé volt, azé az emberé, 
aki egy családot alkotott, lett lé
gyen az ő színe fehéres, sárgás, 
barnás, rézvörös vagy fekete.

Tudta már az ember, hogy 
minden szin alatt egyformán érte
lemre, tudásra alkalmas koponya 
és érzelemre hajlékony sz ív  lakik, 
amely megérti egymást, ha száz 
vagy ezerféle nyelven beszél is. 
Megérts egymást azon a nyelven, 
melyen Krisztus apostolai beszél
tek kétezer év előtt: a megértés, 
a szeretet, a humánus érzések, a 
bizalom nyelvén.

És ez a bizalom összetartotta az 
emberi társadalmakat, ez a bizalom 
átláncolta arany kapcsaival az ál
lamok határait is.

És nem akarta az ember egy
mást agyonverni, mint a barbár 
őskor barlanglakója.

Hanem aztán eljött a nagy világ
égés napja és a felbőszült ember 
Kain dorongját fogta embertársára, 
hogy agyonverje vele. És evvel 
aztán megszűnt, eloszlott az az ál
dott bizalom az ősi erényben.

A gyűlölet, átokfütötte agyak és 
szivek nem termettek többé bizal
mat és szeretetet, amely éltet mil
liókat, hanem bizalmatlansággal el
fordultak egymástól és csak azt

nézték : miképen rövidítsék meg a 
gyöngébb embertársat az éltető 
adományokban.

Ez az átok, a bizalmatlanság 
átka kifejlődött, nagyra nőit azóta.

A négy fegyveres esztendő után 
hiába hirdették ki, hogy béke van. 
A béke, a jóakarat, a bizalom nem 
tudott visszatérni a szivekbe azután 
sem.

És a bizalom, a megértés hiánya 
kitermelte azóta egy évtized alatt 
az emberi tömegnyomort, úgy hogy 
millió számra nem tud az ember 
megélni egymás mellett kereset 
hián.

Pedig most is terem a föld bú
zát, gyümölcsöket, de nem lehet 
azokat egyik helyről a másikra bi
zalommal száilitani. Akinek termett, 
az sem iudja hasznát venni s a 
kinek nem termett, az sem kap 
belőle.

Vannak még gyárak sokfelé és 
többet is dolgoztak, mint kellett 
volna. Ott a sok áru felhalmozva: 
De hiába. Nincs aki elszállítsa, 
nincs, aki megvegye.

Arra van ítélve a gyűlölet em
bere Kain átkával, hogy a saját 
zsírjába, a saját gazdagságába ful
ladjon bele.

Az ember bizalmatlan lett egy
más iránt s az érték mérőjét visz- 
szatartja páncélos szekrényeiben. 
Akinek van, nem adja ki. Akinek 
nincs, nem kap belőle.

Ezt a visszahúzódást a bizalom 
hiánya, a nagy bizalmatlanság 
szülte. Ebben szenved a müveit 
világ összes nemzete. Ez a bizal 
matlanság az alapja a nagy gaz
dasági válságnak, amely évek óta 
jobban nyomja és szorongatja a 
világot.

Mi lesz ebből? . . .
Jó nem, csak romlás.
A megértés, a bizalom élteti az 

emberi társadalmat; a bizalmat
lanság elpusztítja.

Meg kell változnia a gyűlölet
nek. Megértés, jóakarat kell a he
lyébe.

Akkor fog csak kivirulni ismét 
a bizalom, amelytől újra éled az 
emberi társadalom. Zsolt.

Mely tételek vonhatók le a 
kereseti adó bevallásánál?í
Most esedékes a kereseti és jövedel

mi adóbevallás elkészítése. Ezen vallo
mást e hó végéig kell beadni. Elkészí
tése nagy munkát igényel, miután igen 

' fontos azon tételek sorozata, melyek

mint úgynevezett „levonási tételek" sze
repelnek. Hogy olvasóinknak ne kelljen 
drága segédkönyveket beszerezniük ezen 
vallomás elkészítéséhez, az alábbiakban 
közöljük áttekinthetően a levonható té 
telek sorozatát. Reméljük, hogy ezzel 
olvasóinknak jó szolgálatot teszünk.

Levonhatók tehát az általános kereseti 
adónál a következő tételek :
Az adóévet terhelő kereseti adó és 

ennek pótlékai,
alkalmazottak balesetbiztosításának dijai, 
alkalmazottak egészségét szolgáló intéz

mények fentartása,
alkalmazottak és hozzátartozóik nyug

dija és kegydija, 
alkalmazottak fizetése, 
alkalmazottak helyett fizetett adók és 

közterhek,
alkalmazottak hozzátartozóinak segélye

zése,
alkalmazottak jutalmazása ás segélyezése, 
alkalmazottak mulasztásából eredő károk, 
alkalmazottak részére épített lakások 

költségeinek 20 százaléka, 
alkalmazottak természetbeni járandósá

gának értéke,
alkalmazottak után fizetett betegsegély- 

ző és nyugdijjárulék, 
árukészletek értékének csökkenése, 
behajthatatlan üzleti követelések leírása, 
betegsegélyző járulék a tulajdonos sze

mélye után 2000 koronáig, 
betörés elleni biztosítás, 
családtagok ellátási költsége, ha az üzem

ben vannak alkalmazva, 
egyházi és kegyúri terhek, 
élő és holt felszerelés karbantartása és 

értékcsökkenése.
előrelátható üzemi veszteségek és ki

adások tartalékolása, 
épületek karbantartása és értékcsök

kenése, ha az üzemi célra szolgálnak, 
folyó üzleti év veszteségei, 
forgalmi adó, ha kifizettetett vagy tar

talék oltatott,
földadóval avagy házadóval megrótt be

vételek,
földterületek bére, ha üzemi célra szol

gálnak,
gépek beszerzésére fordított kiadás 20 

százaléka,
gépek és berendezések karbantartása és 

értékcsökkenése, 
házbéradóval megrótt bevételek, 
hirdetések és reklámok költségei, 
irodafelszerelés karbantartása, 
irodahelyiség bére és fenntartása, 
kamatok, amennyiben üzleti tartozásból 

erednek,
károsodások az üzemből kifolyólag, 
kezelési és üzemi költségek, 
következő üzletévet illető átmeneti jö

vedelmek,
közterhek, ha az üzemet terhelik, 
más vállalat által garantált hozzájáru
lások,
megadóztatott nyereségáthozat, 
munkabérek,
perköltségek,amennyiben az üzlettel kap

csolatban álló ügyből meiülnek fel, 
renumerációk,
részvényekből, részjegyekből eredő be

vétel, ha legalább 15 százalék a vál
lalat tulajdona,

szaklapok és szakkönyvek beszerzési 
ára,

szavatossági biztosítások dija, 
tantiémek,

természetbeni lakások bérértéke alkal
mazottaknál, 

tüzbiztositási dijak,
utazási költségek, ha az üzlet érdeké

ben merülnek fel,
üzemben alkalmazott családtagok ellá

tási költségei.
üzemi célra szolgáló földterület bére, 
üzemi építkezésre fordított kiadás 20 

százaléka,
üzemi érdekből nyújtott ingyenes ado

mányok,
üzemi épületek karbantartása és érték- 

csökkenése,
üzemi helyiségek bére és karbantartása, 
üzemi kockázatból eredő károk és vesz

teségek,
üzemi termelés biztosításáért kiadások, 
üzletből folyó perek költségei, 
üzleti követelések behajtásának és biz

tosításának költségei, 
üzleti tartozások kamatai és költségei, 
vállalatot terhelő minden biztosítási dij, 
veszteségek az üzlettel kapcsolatban.

A  szervezettség;.
El sem tudjuk képzelni, hogy 

ebben az egyszóban mi minden 
hasznos rejlik. Ha végig visszük 
tekintetünket a társadaimi, családi 
és az állami berendezkedésen, nem 
tapasztalhatunk mást csak azt, hogy 
ez mind nem egyéb, mint egy ér
dekvédelmi szervezet, amely a maga 
igényei szerint szervezetten áll ér
dekeinek megvédése céljából

Minden szervezetnek két fontos 
alapja van : a határozott fegyelme
zettség és a magánérdekeknek a 
közösség érdekei alá való rendelése.

Aki folytonosan figyeli és bírálja 
az életnek küzdelmeit és ezerarcu- 
ságát, csak az tudja, hogy milyen 
óriási a külömbség, ha a társada
lomnak egyik rétege szervezett és 
a másik szervezetlen. Mig az első 
erős, addig a másik gyenge, magára 
hagyatott és életképtelen. Az ér- 
dekvédelmezés céljára alakított szer
vezeteknek a tekintélyük nagyobb 
és respektusuk van mindenfelé. Az 
ilyen erős szervezetek, — ha ben
nük a szolidaritás szelleme uralko
dik, — megtudják védeni a tagok
nak, hozzátartozóiknak érdekeit, ki
tudják verekedni azokat, amiket 
érdekük megkíván.

Nem kell említenem mást, mint 
a nyomdai alkalmazottak sok év
tizedes szervezetét. Most pedig 
gondolkoznunk kell rajta: vájjon 
mi okozza azt, hogy ezen szerve
zet a legjobb szervezet ? A rejt
vény megfejtése igen egyszerű: a 
nyomdai alkalmazottak fegyelme
zettek és feltétel nélkül szolidárisak 
egymással szemben. Nincs bennük 
egymásiránti féltékenykedés, kicsi
nyeskedés, csak egy cél lebeg élőt-
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tűk: a közös érdek, amit minden 
magánérdeknek felébe tudnak he
lyezni és abból semmit nem en
gednek. Ennek a folyománya azu
tán az, hogy ebben a szervezetben 
tömörülteknek úgy a társadalmi, 
mint a szociális helyzetük sokkal 
jobb és kielégítőbb minden más' 
szervezetben tömörülteknél.

Én most a kereskedő és iparos- 
osztályra gondolok. Ez az osztály, 
sajnos, szervezettségét illetőleg sok 
kívánni valót mutat elénk. Nem j 
mondok sokat, ha azt állítom, hogy 
ebben a tekintetben igen elmaradt.

Ha ezt bonckés alá kívánom 
venni és őszinte akarok lenni, nem 
mondhatok egyebet csak annyit, 
hogy ennek oka vagy okai vannak. 
Ezt pedig, ha keressük meg is ta
láljuk. Őszintén és tartózkodás nél
kül meg kell vallani, hogy nálunk 
a kereskedő és iparos osztály azért 
szervezetlen, mert soraiból hiány
zik a szolidaritás és ennek alap- 
feltétele: a fegyelem. Ez hiányzott 
és hiányzik még ma is, mert ha 
nincs meg, akkor a magánérde
keknek a közérdeknek való aláren
delése nem maradhatott volna el.

Ennél a számot tévő osztálynál 
igen nagy baj az is, hogy egyik 
szakiparos a másikra és egyik ke
reskedő a másikra féltékeny. Kon
kurenst lát szaktársában és mindig 
az lebeg szeme előtt és agyában, 
hogy az existenciájára pályázik s 
igy tovább. Már pedig ez a felfo
gás nem teljesen helyén való. A 
jó és megbízható kereskedőnek és 
iparosnak konkurenciát ismerni nem 
szabad. A szaktudás és megbízha
tóság legyőz minden konkurenciát.

De eltekintve mindezektől, az 
iparos és kereskedő osztálynak is 
be kell egyszer látnia, hogy szer
vezetlenség nélkül el kell pusztulnia.

Már pedig mindenkinek el keli 
ismernie, hogy a szervezetben való 
tömörülés, az egymásiránti szoli
daritás vállalása és a fegyelmezett
ség megteremtése épenségge! az

iparos és kereskedő osztályra fér 
rá a legnagyobb mértékben és en
nek szükségessége ezen osztályra 
vonatkoztatható a legnagyobb mér
tékben. Mert csak nézzünk végig, 
hogy mi mindennek kell egy ke
reskedőnek vagy iparosnak meg
küzdenie. Elsősorban idézem a mai 
adóviszonyokat. Ezeket bővebben 
ismertetni teljesen felesleges.

Hát kérdem: hány esetben kel
lett volna a lehetetlen adóvégre
hajtások és kivetések elleni tilta
kozást szolidárisán megtenni? Ez 
elmaradt, mert hiányzott a magán
érdeknek a közérdek alá való ren
delése stb. De gyerünk tovább. 
Miért kell a szervezettség? Mert 
csak a szervezettől lehet várni, hogy 
az iparos és kereskedő osztály 
gazdasági, szociális vagy kulturális 
előbbrehaíadását vezesse. — A 
szervezetnek kell az iparosokat a 
technikai haladással, a szakmába 
vágó gépek és szerszámok alkal
mazásával. valamint a beváit uj ter
melési módszerekkel megismertetni, 
segítségére lenni, úgy az iparosok
nak, mint a kereskedőknek, gépek, 
szerszámok és egyéb a termeléshez 
szükséges segédeszközök beszer
zésében, fölkelteni és támogatni a 
művészi törekvést, támogatni a ke
reskedő és iparos osztály önse
gélyző mozgalmát, különösen köz
reműködni a kereskedő és iparos- 
önsegélyző szövetkezetek alapítá
sában és igazgatásában, közremii 
ködni oly ügyekben, melyek a ke
reskedő és iparososztálynak ipar
hitel és fizetési viszonyok szabá
lyozásával függ össze, őrködni a 
kereskedő és iparos ifjúság kultu
rális és szakkiképzési mozgalmára, 
különösen annak előmozdításában 
kell nagy részt kivennie, magára 
kell vállalni az iparfejlesztést s igy 
tovább.

Ezeknek a súlyos, de üdvös és 
nehéz feladatoknak a megoldása és 
megvalósítása szorosan összefügg 
ezen osztály erős szervezettségével.

Először tehát jelét kell adni annak, 
hogy a kereskedő és iparos osz
tály a jelenlegi súlyos idők dacára 
fegyelmezett és szolidáris tud lenni. 
És ha ez a két alapfeltétel megvan, 
akkor a szervezet kiépítését nem 
gátolhatja semmi sem.

Ott ahol a kereskedő és iparos 
osztály már régen öntudatra éb
redt, ahol már régen felismerték és 
érezték a szervezetlenség súlyos 
hiányát, ahol az iparos és keres
kedő osztály fegyelmezett vezetői 
iránt, nem mutat bizalmatlanságot 
és őszinte érdekvédelmi munkát 
produkál, már a szervezettség igazi 
kiépítésével régen készen van.

Mert engedtessék meg nekem, ha 
azt mondom, hogy nagy különbség 
az, ha az iparos és kereskedő osz
tály tisztában van hovátartozandó- 
ságával vagy nincs tisztában. 
Hogyne folyhatna abban a szerve
zetben élénk érdekvédelmi munka, 
ahoi annak tagjai kéz a kézben, 
egy az összesért és az összes egyért 
elve mellett intelligenciájukhoz illő 
öntudattal munkálkodnak egy szebb 
és jobb jövőért.

Ha az irányt eltévesztjük, ha elő
ször mindenek vagyunk, csak nem 
azok, amik tényleg vagyunk, ha 
bizalmatlansággal viseltetünk saját 
szervezetünk és vezetőink iránt, 
nem várhatunk semmi jót, semmi 
tökéleteset, semmi olyan alkotást, 
amely a kereskedő és iparos szá
mára csak üdvös lenne.

Sajnálattal bár, de tényként kell 
megállapítani, hogy a rimaszombati 
kereskedő és iparos gárdában na
gyon sok azoknak a száma, akik 
saját szervezeiük iránt indolenciával 
viseltetnek. Nagyon sok azoknak 
a száma, akik inkább végig néz
nek egy birkozóversenyt vagy egy 
rosszul sikerült footballmeccset, 
mint egy komoly értekezletet, ame
lyen éppen a súlyos csapások jobb- 
rafo.rditását tették napirendre. Nem 
akarom én ezzel azt mondani, hogy 
ilyen produkciókon nem vehetnek

részt, csak azt rögzítem le, hogy 
sok esetben megfeledkeznek a ko
moly munkán való részvevésről. 
Már pedig az öntudatos iparos és 
kereskedő legelsősorban köteles 
abból a munkából kivenni a ré
szét vagy olyan megmozdulásokat 
támogatni, amely elsősorban az ő 
érdekeinek megvédését célozza vagy 
pedig az ő tekintélyének emelésére 
irányul. Sokat lehetne erről beszélni, 
de tudom, hogy félreértések nem 
volnának elkerülhetők, tehát inkább 
elhallgatom, mert tudom, hogy so
kan amúgy is megértenek engem.

Azt is jól tudom, hogy sokan az 
Ipartársulatra gondolnak. Azt is 
tudom, hogy sokan azt mondják, 
hogy haza beszélek. Nem bánom, 
ha ezt mondják. Lelkiismeretem 
nyugodt, mert ezzel semmi más 
célt nem akarok elérni csupán anv- 
nyit, hogy felébresszem a fásult 
kötelességérzetet aziránt a szerve
zet iránt, amely kimondottan a ke
reskedő és iparos osztályé, amely 
csak akkor tud tökéletest alkotni, 
ha annak tagjai sorában az öntu
dat fog fáklya gyanánt égni min
denkinek a lelkében. Egy tökéletes 
munkálkodást, tekintélyt emelő moz
galmat és jobb jövőt csak igy tu
dok elképzelni. A „Ház“ már ré
gen áll, mint egy vár, csak a köz
katonái vannak szerteszéjjel. . .  
____________________________ Sz. I.

A rimaszombati magyar dalosok 
kultúrestélye.

Vasárnap este a legnagyobb siker je
gyében pergett le a Polgárikor Dalár
dájának hagyományos kulturestélye a 
kör földszinti nagytermét zsúfolásig 
megtöltő közönség felfokozott érdeklő
dése mellett. A gondos kézzel össze
válogatott, tiz számból álló műsort a 
dalárda férfikara vezette be Váry János 
jeligéjével, majd Thern: „Da!ünnepen“ 
cimti kórusának művészi precizitásu 
előadásával biztosították be maguk ré
szére a sikert. A frenetikus tapssal fo
gadott énekszámokat Sövényházy Mar
git pompás szavalata követte, aki Kiss

Foltok a havon.
Redves fűz zúzmarás tetején 
Vén varjú megkopott ősz tollát 
Borzolja a sovány, szeles szél...
Hó, hó, hó, ameddig a szem ellát.
Se távol, se közel egy lábnyom 
Életet jelezve mi szólna ;
Színtelen kihalt föld, kihalt ég 
Fúl bele a ködbe, hóba...
De mégis : egy ordas ódalog 
S megsunyit a varjas fűz alatt; 
Horpasza beesett ; szájában 
Egy héttől nem forgott egy falat.
Felszűkö! : hej ! hogyha lefagyna ! 
Kiaszott csontjából királyi 
Lakoma kerülne fogamra 
S nem kéne ez éhkint kiállni...
A varjú sóhaja felülről 
A sovány farkasra esdve száll :
— Istenem, mért nem üt belé itt 
Valami hirtelen döghalál...!
A távol ködéből kikelve 
Egy árnyék imbolyog a havon :
Egy ember. Az éhség kergeti,
Két arcán virit a fájdalom.
Felhördül : egy kutyát ha lelnék, 
Megvolnék egy napra valahogy... 
Kár, kár, kár ! felel rá a varjú, 
Bőjtidőm taián már majd elfogy...
A farkas felvakkant szomorún 
(Beszáradt gyomrában ég a seb)
Jer, varjú, keressünk más mezőt:
Az ember nálunk is éhesebb...
S reggelre, hogy felkel a vén Nap 
Hinni a szemének nem— nem mer: 
A havon három folt feketlik :
Egy varjú, egy farkas, s egy ember...

Telek A. Sándor.

„Jeruzsálem nyáron hiis, 
Jeruzsálem télen fü s .. .“

Modern magyar versköltészet, bigin 
és a jojó-vers : a rímek Csimborasz- 

szója.
Talán minden megjegyzés nélkül tér

jünk rá azonnai a tárgyra. A tárgy: a 
legfrissebb magyar dalköltészet virága, 
a „Manolita" cimü operett nehány verse. 
Bevezetőül, íme az egyik :

Csak bigin, csak bigin,
Csak bigin,
Nem kell más idén 
Csak juszt is bigin,
Csak bigin, csak bigin 
Csak bigin.
Londonban bigin,
Hongkongban bigin,
Fejetetején a világ 
Olyan divat lesz a dzsessz 
Ha muzsika szól, igy kiált: 
Párizs, Lozandzselesz.
Csak bigin, csak bigin 
Csak bigin 
Nem kell más idén 
Csak juszt is bigin.

A versköltő, bizonyos Harmat Imre, 
addig erőlködött, amig végre ezt kita
lálta. Nagy észmunka volt, rímek, gon
dolati ritmusok, lelkesültség, vonalveze
tés, lendületes strófák : mind benne
vannak a versben. Aki magyarul szebb 
verset tud Írni, az csal.

Ám menjünk tovább. A legújabb slá
ger a „Jeruzsálem." Kétségbeejtő, milyen 
pusztaság, kietlenség, szomorú agykin- 
zás egy ilyen sláger szövege, ha zene 
nélkül napvilágra terítjük s megvizsgál
juk önmagáért:
Jeruzsálem nyáron hüs,
Jeruzsálem télen, nyáron,
Tavasszal mindig hüs,

Jeruzsálem nyáron füs,
Jeruzsálem télen füs,
Jeruzsálem télen, nyáron,
Tavasszal mindig füs.
Jeruzsálem négy szótagbó! áll és tiz betűs. 
Az a baj csak üróla, hogy egy kissé zsidüs, 
Jeruzsálem nyáron hüs,
Jeruzsálem télen hüs,
Jeruzsálem télen, nyáron,
Tavasszal mindig hüs.

Semmi értelem jóformán, csak a sza
vak halmozása, a rimek lihegve kere
sése, — a magyar nótaköltészet, a ze- 
nére-versirás 1932-es kiadása. Ezer
számra teremnek ilyen versek, hogy a 
jóizlést, a magyar nyelvet, a szép ver
sek emlékét kerékbetörjék s minél ot
rombább valami eimemű, annál több 
pénzt keres vele a szerző. Nem tagad
juk, vannak Harmat Imrének szép, ked
ves versei is, de hol van már a tavalyi 
harmat, hol van az Ízlés és a finomság?

Emlékezünk : a békebeli operettek 
szép szövege mennyire belopta magát 
a szívbe, hisz még az úgy megüldözött 
Zerkovitz is ügyelt, hogy zenéjének dal
lamos szövege legyen :

— Hulló falevél, suttogva beszél...
... ez mindenesetre más volt/ mint a 
„Jeruzsálem télen füs“...

Sok-sok pénz megy el ilyen bornirt 
szövegekre, mig rendes, tisztességes 
költők éheznek, rimkovácsolás közben.

Talán akad, aki emlékszik bizonyos 
Petőfire, (Petőfi Sándorra, tudniillik,) aki
a maga idejében némileg elismert vers- 
faragó lehetett s foglalkozott hasonló 
szövegirással szintén. Milyen hatalmas 
iv a Jeruzsálemig, ha ezt a verset ol
vassuk például:

Rózsabokor a domboldalon.
Borulj a vállamra angyalom,
Súgjad a fülembe, hogy szeretsz, 
Hejh, milyen jól esik nékem ez,,,

Lehet, hogy ebben sincs sok ráció a 
harmatosok szerint, viszont van benne 
gondolati kedvesség, finom érzés, — és 
... nos, ne beszéljünk.

A Harmat Imréké a világ. Petőfi egy 
kötetével nem keresett annyit, mint a 
Harmat Imrék egy-egy Jeruzsálemükkel.

Harmat a markába nevet s tovább 
költi verseit a magyar nótaköltés na
gyobb dicsőségére :

Már ezen a világon 
Csak kegyedet imádom,
Mert kegyed a virágom, 
Imádságom.
Egye fene, kivárom,
Mig ezen a világon 
Teljesiti a három 
Kívánságom.

Egye fene bizony. Ó, ha tudták vol
na nemes eleink, miből lehet pénzt csi
nálni, ma az irodalomtörténet lapjai igy 
szólnának :

„A budai basa hüs hasa“ — rumba- 
nöta, Balassi Bálint szövegére a zenéi 
szerzetté Tinódi Lantos Sebestyén.

Avagy: „A merengő delnő biginje“ 
— fox-trott-operett. Zenéjét szerzé Erkel 
Ferenc, szöveg: Vörösmarty Miskától...

Mivelhogy ezt a fenti jóurak elmu
lasztották s hiábavaló versfaragással 
töltötték idejüket, holmi végvári nótákat 
Zalán Futásait költögetve, a késő utó
kornak lett meg a nagy öröme, hogy 
énekelheti harsányan:

Van egy édes szó Pekingben
S e kis szóban
Meg van minden
Tsu tsu tsu tsu tsu
Tsu tsu stu tsu tsu
Tsu.

Boldogok lehetünk, hogy ezt is meg
értük. Szombathy Viktor.
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József „Kincses Lázár lánya" c. költe
ményének színes előadásával igazolta 
te" hogy azok a várakozások, melyeket 
e mind jobba n fejlődő előadónkhoz fűz
tünk, alaposak voltak és reményekre 
jo 'osi tóak.  A műsor farsangi hangulatú 
részét a dalárda műkedvelői által elő
adott kabarészámok képezték, akik sok 
derültséget keltve hozták színre Vadnai: 

Üldöznek a nők“ cimü és Török: 
”Vege ladás“ cimü egyíelvonásos tréfáit.
\-L elsőben Reichmann Dezső túláradó 
temperamentummal alakította a predesz
tinált nőcsábász kacagtató figuráját, mel
lette pedig különösen Klein Miklós, Szabó 
Sárika, Reiner Böske, Reiner László, 
Éliás József és iíj. Durda Jánosne szol
gáltak rá a derűs percekért hálás pub
likum tapsaira.

A falusi témájú kabarészámot müked- 
velőgárdánk két kiváló tagja: Sipuia 
Bcla°és ifj. Durda János vittek sikerre, 
alakításukkal és zamatos kiszólásaikkal 
harsogó kacagásban tartva úgyszólván 
mindvégig a felvillanyozott közönséget. 
Nagyszerű partnerük volt az eladott 
menyecske szerepében Kuhinka Irén.

A’ két kabarétrefa közötti időt a 
férfikar töltötte ki eredeti magyar nép
dalokkal, majd Szabó Sárika követke
zett sorra, aki Nagy Bélának egykor 
igen felkapott „Fogfájós nő“ cimü hu
moreszkjével keltett megérdemelt de
rültséget. Temperamentumos, élénk gesz
tusokkal kísért, ízesen magyar és egyéni 
humorral színezett előadását hálás tap
sokkal jutalmazta a közönség.

Az estély fénypontját Va!achné-Kon- 
koiy-Thege Ella hangversenyénekesnő
nek, a pozsonyi  rádió ismert előadó
művészének vendégszereplése képezte, 
aki T o sca  imájával és a „Pillangó kis 
asszony" egyik áriájával aratott komoly 
művészi sikert. Koloraturája a legmaga
sabb regiszterekben is üdén, tisztán 
érvényesült  és színes, kifejezésteljes 
e lőadótechniká ja az ujrázó tapsokra el
énekelt  magyar népdalokban is tökéle
tesen jutot t  érvényre. Konkoiy-Thege 
Ella szép jövőt ígérő pompás hang
anyaggal  rendelkezik, amivel sok-sok 
diadalmas sikert fog még aratni.— 
Klasszikus számainak zongorakiséretét 
Striizky Lili zongoratanárő látta el stí
lusos alkalmazkodással, mig a magyar 
dalokhoz dr. Halász István adott tem
pe ramentumos  aláfestést. A kiváló hang- 
ve r senyénekesnő  számait zugó tapssal 
honorál ta az estély közönsége s dacára 
a kissé elhúzódott programmnak, igye
kezett újabb és újabb ráadásokat ki
provokálni .

A nagysikerű estélyt a minden vára
kozást fe lül múló sikerrel szerepelt da
lárda féitikara Zoltai : Bordaiával zárta 
be és pedig az elismerő ovációk olyan 
lörgetege közben, hogy a kar kénytelen 
volt zárószámát megismételni. A művé
szi tökéletességgel előadott énekszá
mokkal  a daiárda újabb leveleket fűzött 
sikereinek babérkoszorújába. A kitűnő 
együttes id. Halász József karnagy ve
zetése mellet t ,  úgy látszik, most érkezett 
el fe j lődésének legjelentősebb állomá
sához, ahol minden bizonyára megérde
melt sikerek további sorozata vár reá.

A daiárda kulturestélye a hagyomá
nyoknak megfelelően a fehér asztalok 
mellett jó hangulatú táncolással fejező
dött be.

Hatnapos gazdatanfolyam,
A rimaszombati állami földmives- 

iskola igazgatósága ez év március 6-tól 
11-ig tertedő hat napos gazda-tanfolya- 
mot rendez magyar gazdák részére.

Ezen tanfolyamon mindazon gyakor
lati gazdák vehetnek részt, akik leg
alább a 20-ik életévet betöltötték.

A tanfolyam költségeit a Földmive- 
lési minisztérium, Országos Hivatal, to
vábbá az egyes kerületek fedezik. A 
résztvevők csak a tápdij felét, azaz napi 
4 50 Kö.-t fizetik a tanfolyam megnyitása
kor. Útiköltségeit mindenki önmaga fizeti.

A tanfolyam az uj iskolai épületben 
lesz megtartva, a vásártérrel szemben.

Gazdák, használjátok ki szabad idő
töket s jelentkezzetek minél előbb a 
felvétel ügyében.

Felvilágosítással az iskola igazgató
sága szolgál, ahová a bejelentések is 
küldendők. —Aki a tanfolyamra felvétetik, 
azt az iskola igazgatósága Írásban értesíti. 

Rimaszombat, 1933. február hó.
Az állami gazdasági iskola 

igazgatósága.

M E G H Í V Ó
a járási gyermekvédő egyesület rendes 
évi közgyűlésére, mely folyó február 
hó 23-án délután 5 órakor lesz meg
tartva a törvényszéki épület kistermé
ben az alábbi tárgysorozattal :

1. Tisztviselői jelentések s a felmen
tés megadása.

2. Az 1933. évi költségvetés.
3. További munkaprogramm.
4. Javaslatok.
Ez utón is tisztelettel meghívjuk a 

közgyűlésre az egyesület tagjait s a jó- 
tékonycélu szociális munka iránt érdek
lődőket.

Rimaszombat, 1933. február 10.
Ceider, titkár. Liéko, elnök,

Farsangi naptár.
Február 18. Kereskedelmi Testület ál

arcosjelmezbálja a „Tátra" szállóban
Február 18. Tüzoltómuiatság a Ipar

társulatban, a Rimaszombati Magyar 
Dalárda közreműködésével.

Február 25. Az ipartársulat farsangi 
mulatsága, este 8 órai kezdettel.

Február 26. A Rimatamásfalvai Olvasó- 
egylet álalrcos bálja, este 7 órai 
kezdettel.

Bolyongó ember dala.
Utakon járok, 
lábam nem sebzi 
véresre tövis; 
halkléptű utam 
hangulat parkban 
rózsák között visz.

Az Élet taván, 
érzés-csolnakon 
dalolva járok;
Hahó! halljátok!? 
hívogat dalom:
Valakit várok.........

Sóvárgó lélekkel.
Szeretnék tiszta leheletű hajnalhasadásban 

harmatbrilliánst szedni virágos réten,
Szeretnék örömös örömben, játékos kedv

vel, tarka pillangót kergetni künn az erdő 
szélen.

Szeretnék delelős napsugár csókjában fü
rödni hegyormok pázsitján,

Szeretnék szerelmes madarakkal versenyt 
dalolni puha fészek-tanyán.

Szeretnék csillagruhás éjszakák titok ra
gyogásában el-elálmodozni,

Szeretnék hivő lélekkel hitet hirdetni, bű
nöket oldozni.

Szeretnék betakarózni szépséges emlékek 
ezüstös selymébe,

Szeretnék aranyhintón vágtatni rózsás uta
kon, szebb jövő elébe.

Szeretnék szeretni úgy, ahogy még senki...
Szeretni jót, rosszat, ártatlant és bűnöst... 

szeretni, szeretni.
Szeretnék bánatot, fájdalmat gyógyítani, 

el-eltemetgetni. . .
Szeretnék mindent megbünhődve, boldog 

ember lenni...
Szeretnék...

f

Szentmissió Rimaszombatban. A
hivek lelkiszükségleteinek kielégítése, a 
hitélet elevenebbé tétele és a vallásos 
elmélyedés gyakorlása végett a rima- 
szombati róm. kath. plébániatemplom
ban folyó évi március 21-től 29 ig szent
missió lesz a következő programmal:

Március 21. (kedd). Este 6 órakor, a 
szentmissió megnyitása. — Általános 
napirend: Március 22-től 29 ig minden
nap két szentbeszéd lesz az összes hí
vek részére, reggel 7-kor és este 6 kor.

Március 22. (szerda). D. u 2 órakor, 
külön tanitás az iskolásoknak.

Március 23. (csütörtök). D. u. 3 órakor 
állapotbeli tanitás az asszonyoknak.

Március 24. (péntek). D. u. 3 órakor 
külön szentbeszéd a gimnazistáknak.

Március 25. (szombat). D. u. 3 órakor 
állapotbeli tanitás nagyleányoknak. Este 
6 órakor missiós ünnepély a boldogsá- 
gos Szűz Mária tiszteletére.

Március 26. (vasárnap). */, 11 órakor 
missziós szentbeszéd. D. u. 3 órakor 
külön szentbeszéd az ifjaknak. — Este 
6 órakor missiós ünnepély a legméltósá*

gosabb Oltáriszentség tiszteletére. Szent
beszéd után, este 7 ó., gyertyás, lam- 
pionos körmenet az Oltáriszentséggel.

Március 27. (hétfő). Este 6 órakor, 
missiós ünnepély Jézus Szive tisztele
tére, a családok felajánlásával. Este 8 
órakor, külön szentbeszéd a fárfaknak.

Március 28. (kedd). Rendes missiós 
nap. Este kegytárgyak megáldása.

Március 29. (szerda). Reggel Va7 óra
kor közös szentáldozás. Este 5 órakor 
kezdődik a szentmisszió befejezése. — 
Körmenet a szentkereszt tiszteletére. — 
Befejező szentbeszéd és pápai áldás.

Március 30. (csütörtök). Reggel l/2 7 
órakor rekviem a plébánia összes halot- 
taiért. Utána a betegek otthoni gyóntatása.

A gyóntatás rendje: Márczis 23—26 ig 
(csütörtök—vasárnap) gyónnak az asz- 
szonyok. Szombaton a nagylányok is.

Március 27 — 29 ig (hétfő — szerda) 
gyónnak a férfiak. Kedden az ifjak is.

Ünneplés. A Kárpátegyesüiet helyi 
csoportja f. hó 15-én este rendes és 
szokásos szerda esti összejövetele kere
tében társasvacsorát rendezett Horváth 
Zoltán nyug. gimn. tanár tiszteletére ab
ból az alkalomból, hogy most töltöttéibe 
turisztikai úttörő működésének huszadik 
esztendejét. A helyi csoport díszközgyű
lése előzte meg a társasvacsorát, ame
lyet ifj. Rábely Miklós helyi elnök vezetett 
le s ő üdvözölte hatásos beszédben az 
ünnepeltet, átnyújtva neki ezúttal a kés
márki központ disztagsági oklevelét s 
leleplezve Horváth Zoltánnak Makovits 
Jenő festőművész által megfestett, kitü
nően sikerült portréját. Horváth Zoltán 
meghatva mondott hálás köszönetét a 
szives megemlékezésért, majd Frenyo 
Lajos gimn. tanár üdvözölte meleg sza
vakkal a jubilánst, mig Horváth Zoltán 
a turisztika lelkes hivét és propagálóját 
köszöntötte Frenyo Lajosban. A társas- 
vacsorás ünnepi díszközgyűlést a fehér 
asztalok mellett tánc követte, mely a 
legközvetlenebb pompás hangulatban a 
kora hajnali órákig tartott.

Halálozások. Török Rózsi nyug. köz- 
igazgatási tisztviselőnő 84 éves korá
ban folyó hó 12-én városunkban örök 
álomra szenderült. A megboldogult, mint 
Török László földbirtokos és neje szül. 
Darvas Francziska gyermeke, Rima- 
tamásfalán, 1848. március 15-én szüle
tett, büszkeséggel említvén meg gyak
ran életében születésének a magyar 
nemzeti ünnepnapon történtét. Váro
sunk és a régi Gömör társadalmi éle
tében egykor élénk szerepet játszott 
Török kózsi néni s kedves közvetlen
ségéért általános szeretetben állott. Te
metése nagy részvét mellett folyó hó 
14-én ment végbe. Halála kiterjedt ro
konságot, több előkelő családot szomo- 
ritott meg.

Özv. Péter Ferenczné szül. Weinreich 
Paula, bírósági tisztviselő özvegye éle
tének 76-ík évében folyó hó 15-én rö
vid szenvedés után elhunyt. A szeret
teiért élt gondos családanya holttestét 
nagy részvét megnyilvánulás mellett 
folyó hó 17-én helyezték örök nyuga
lomra. Haláiát gyermekei : Péter Mária 
férj. Dr. Vörös Lászlóné, Péter János, 
unokái, dédunokája s nagyszámú rokon
ság gyászolják.

Járossy Endre meghalt. Járossy 
Endre, a szlovenszkói magyarság egyik 
oszlopos tagja Rozsnyón, 74 éves korá
ban f. hó 11-én kiszenvedett. Óriási 
részvét mellett f. hó 13 án temették.

A „Vadászest", melyet a Rimaszom
bati Vadásztársaság, támogatva a Va
dászlap szerkesztősége által, f. hó 11-én 
este rendezett meg a Tátra-szálló eme
leti nagytermében, a teljes siker jegyé
ben, szépszámú közönség részvételével 
folyt le. Az est műsoros része Plentzner 
Frigyes ügyes és szellemes konferálása 
mellett pergett le s egy csodaszép „Diana" 
élőképpel nyílott meg. A művészi Ízlés
sel összeállított, hatásos élőkép főalak
ját, a vadászó szépséges Dianát, a gyen
gélkedő Rosenberg Lotti helyett nővére, 
Rosenberg Mili bájosan, stílusosan sze
mélyesítette meg. Majd Lamparter Jenő, 
a Vadászlap társszerkesztőjének Egy 
puska emlékirataiból cimü sikerült tré
fás vadászrajzát a megjelenésben aka
dályozott szerző helyett Cseh Ciprián, 
a Vadászlap szerkesztője olvasta fel. A 
műsor kiemelkedő részeit, fénypontjait 
képezték az ének és szavalat számok. 
Matolcsy Magda, Smál Baba pompásan 
simuló, kitűnő zongora kísérete mellett 
magyar dalokat énekelt. Urbányi Klári 
pedig Plentzner Frigyes hangulatos va-

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, február 17-án és 19-én 
németül beszélő nagyfilm, melyben a szőkebaju 

csillag Mária Paudler mutatkozik be :

Asszonynak mindent megbocsájtunk?
Fősz. : Fritz Schulz, Mária Paudler, Salamon 

Béla, Kurt Lilién, W. Trenk-Trebisch.

Szerdán és csütörtökön, február 22-én és 23-án 
óriási tauulmányo» alkotás cseh magyarázattal, 
amely történetével és érdekfeszitő tartalmával:

A felszabadult Afrika
Ezúton hivjuk fel a t. vadászok figyelmét ezen 

filmre.

dász- és lirai verseiből szavalt. Úgy Ma
tolcsy Magda bájjal, kellemmel, lélekbe
futó, meleg, tisztacsengésü hangon éne
kelt dalai, mint Urbányi Klári kiváló 
színezéssel és kifogástalan szavalói kész
séggel előadott, a legkisebb részletek
ben is nagyszerűen kidolgozott szava
lata érzéshurokat pengetett, sziveket 
dobogtató művészi élmény volt és szűnni 
nem akaró tapsorkánokat provokált. A 
két szám között Jurán Vidor, a Vadász
lap főszerkesztője A Magas Tátra zer- 
géi elmen tartott nagy szaktudásra valló, 
érdekes és értékes felolvasást, vetített 
képekkel kisérve és magyarázva azt. 
Zsilinszky Győző Az őzvad cimü, szé
pen megirt tanulmányát olvasta fel, 
majd Cajchan Béla stílusos keretben, 
vadorzó maszkban jelent meg a cser
jéssé alakított színpadon s nagy derült
ség közepette karikirozta ki a vadász- 
társaság tagjait mondókájábán. A mű
sort egy hangulatos Hubertus élőkép 
fejezte be, melynek főalakját sikerült 
jelmezbe Bauhoffer R. Vilmos személye
sítette meg. Az előadást vacsora, majd 
parázs táncmulatság követte, melyen az 
edzett vadászok reggelig táncoltak. A 
sikerült est megrendezésének fáradtsá
gos munkáját Plentzner Frigyes, Szoyka 
Pál, Keresik László végezték, mig a 
művészi feladatokat Makovits Jenő fes
tőművész oldotta meg s a sikerért az 
elismerés őket illeti.

Megszűnik a rendőrbiztosság. Rég
óta hangoztatják, hogy a rendőrbiztos
ságokat a tízezernél kisebb lakosú vá
rosokban s ezek között Rimaszombat
ban is megszüntetik. Állítólag takaré
kossági szempontokból cselekszik ezt, 
amiben azonban tényleg semmi takaré
kosságot nem tudunk gyakorlati szem
szögből felfedezni, sőt közbiztonsági és 
közrendészeti szempontból hátrányosnak 
és károsnak tartjuk ezt az elhamarko
dott rendelkezést. Tény az, hogy a rima- 
szombati rendőrbiztosság, — valamint a 
rozsnyói rendörkomisszariátus is — márc. 
elsejével megszűnik s az időtől a rend
őrbiztosság hatáskörébe utalt ügyek in
tézését a járási hivatal s illetve annak 
vezetője veszi át. Ezzel az intézkedéssel 
a rendőri bíráskodást is a járási hivatal 
végzi s a rendőrbiztosság vezetője Bu- 
kovsky Jaroslav főbiztos távozik Rima
szombatból, hogy a kassai rendőrigaz
gatóságnál — ahová visszahelyezték, — 
mint rendőrbiró rtiüködjön. Bukovsk^ 
főbiztos aránylag rövid idő óta tartóz
kodik városunkban, de itteni működése 
alatt a legszimpatikusabban mutatkozott 
be. A rendőrségnél szigorú fegyelmet 
honosított meg s a városban rendet te
remtett. A rendnek és közbiztonságnak 
igazi őre volt s megértő emberségessé
get tanúsított hivatali tisztének teljesí
tése közben. Társadalmilag is élénk 
szerepet játszott városunk életében s a 
rokonszenves megjelenésű, kedves mo
dorú főbiztost nálunk nemzetiségi kü- 
lömbség nélkül kedvelte a város közön
sége. Mint a szociális bizottság tagja, 
meleg szívről tett bizonyságot a szü- 
kölködők megsegítésének munkájában. 
Bukovsk^ főbiztos nem hagy kellemet
len emlékeket maga után s éppen ezért 
eltávozását sajnálattal fogadjuk mi sajtó
munkások is, akikkel szemben az elköl
töző főbiztos mindig lehetőleg barátságos 
előzékenységet igyekezett tanúsítani.

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

Álarcos bál. ARimatamásfalai Olvasó- 
egylet február hó 26-án kulturális alapja 
javára, saját helyiségeiben álarcos bált 
rendez, mikor is a legszebb és a leg
érdekesebb jelmezeket szép dijakkal 
jutalmazzák.
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Az ipartársulat farsangi batyubál
jára, amint azt a jelek mutatják, az 
érdeklődők körében nagy az előkészü
let. Bár ez a batyubál nem a régi szo
káshoz híven rendeztetik, mert a figyel
mes rendezőség számol a mai nehéz 
pénzügyi viszonyokkal, már pedig egy 
valóságos batyubál meglehetős költsé
ges mulatság. Ugyanis, mig a régi szo
kás szerint az ízletes sülteket, sütemé
nyeket és egyéb falatozni valókat a 
mulatságon részt venni óhajtók előre 
beküldték a mulatságra és ott szorgos 
női kezek a mulatóknak feltálalták, te
hát közösen fogyasztották el, most ép
pen a fentieknél fogva a vigalmi bi
zottság nem tehette kötelezővé a „ba
tyut", hanem azt magára a közönség 
belátására bizza. Ha bár nem is tökéle
tes „batyubál" lesz ez a farsangzáró 
mulatság, de minden remény meg van 
arra, hogy a farsangzáróra nagyon kel
lemes mulatság lesz ez, úgy hogy a far
sang végeztével a muiatni és táncolni vá
gyóknak minden igényük ki lesz elégítve

A horkai papírgyár tizemének be- 
szünteíése. A napilapok megemlékeztek 
már arról a halálesettel járó zavargásról, 
mely folyó hó 11-én a gyártelepen tör
tént, mikor a horkai papírgyár igazga
tósága tudatta a munkásokkal, hogy a 
rossz gazdasági viszonyok miatt a gyá
rat f. hó 13-tól bezárni és munkásait 
elbocsájtani kénytelen. Az üzembeszün
tetés hírére, valószínűleg kommunista 
izgatás folytán, tüntető tömeg vonult a 
gyár elé, hol azonban a kivonult csend
őrség útját állta a tüntetőknek, mire 
a munkástömeg kőzáport zúdított a 
csendőrökre, miközben az egyik csendőr 
Ruszó Varga János munkanélkülit bajo- 
nettjével leszúrta. A feldühödött tömeget 
igy is csak nehezen lehetett a további za
vargásoktól és erőszakoskodásoktól visz- 
szatartani s a rendet helyreállítani. A 
leszúrt ember a rozsnyói kórházban még 
aznap este kiszenvedett.

A szökölködők segélyezése. E héten 
is hétfőn 13-án tartotta a szociális bi
zottság rendes heti ülését. Megállapit- 
tatott, hogy újabban következő adomá
nyok folytak be és pedig :

a) Készpénzben : A II. kerület gyűjtő-
ivén, Csapó József és ifj. Makovits La
jos urak gyűjtése folytán . Ke 94050 
A dohánybevátó telep alkal

mazottainak gyűjtése . . Ke 58'—
A RME sportegyesület ado

mánya ............................. Kő 50'—
A Vörös kereszt egylet helyi 

csoportjának újabb ado
mánya ............................. Ke 204'—
b) Schreiber és Seidner cég adomá

nya 155 kgr liszt.
Befolyt tehát eddig készpénzben ösz- 

szesen:
az 1. kimutatás szerint. . Ke 11878 70 
a II. „ . . Ké 4498 80
Mai kimutatásunk szerint . Ke 1252 50 
Természetben élelmiszerek

ben pénzre értékelve . . Ke 2760'—

Nehrer János fő- és Lux Simon alpa- 
rancsnokokat egyhangú lelkesedéssel 
újraválasztották, mig a Gömöri Mihály 
iemondása következtében megüresedett 
jegyzői lisztséget Krausz Jánossal töl
tötték be. Gömöri Mihály tizenkét évi 
odaadó munkásságáért jegyzőkönyvi kö
szönetben részesült, midőn megható be
széd kíséretében adta át tisztségét utód
jának. Kitüntetésben részesültek : Mol
nár István 40, Lux Simon 35, Sárkány 
Boldizsár és Szikora Jakab 30—30, Kai- 
ser János 25 és Horváth István 20 évi 
működésűk elismeréséül. A nyugállo
mányba vonult Nehrer József kézifecs
kendő szakaszparancsnok helyére Haák 
Béla lett egyhangúlag megválasztva. A 
közgyűlés az elnök és főparancsnok lel
kes éltetése közben ért véget.

Az országos vásár Rimaszombatban 
február hó 24-én lesz megtartva. Min- 
denféie állatok felhajthatok.

Filmszínház. Folyó hó 18. és 19-én 
„Asszonynak fnindent megbocsátunk?" 
cimii német verziós film kerül előadás
ra, mely mindvégig mulattató. Meyer 
Beda konyakügynök és Meyer Beda 
divatáruügynök közvetlen szomszédság
ban laknak s a névrokonság miatt ál
landó bonyolult helyzetek állnak elő, 
melyeket Susi, az első Meyer barátnője 
még jobban kiélésit. — A főszerepeket 
Marié Paudier, Fritz Schult személyesíti. 
Szerepel Salamon Béla is.

Folyó hó 22. és 23-án „A felszaba
dult Afrika" c, film kerül színre cseh 
nyelvű magyarázatok keretében. Ezen 
film 14 hónapos expedíció eredménye 
s a portugál Rodenia gyarmaton esz
közölt helyszíni felvételeket mutatja he, 
melyekkel elénk tárja a feketék életét 
s szemlélteti a vadállatok fogságba ejté
sét az antiloptól kezdve az oroszlánig.

Előfizetési felhívás. A rimaszombati 
iparosok által is jól ismert Koczor Gyula 
volt nemzetgyűlési képviselő, a komá
romi ipartársulat jeles elnöke nagy és 
dicséretremélíó munkába fogott. „Kis
iparos" címmel lapot indított, amely 
felöleli a kisiparososztály bajait, sérel
meit. Minden mozgalomnak, minden tö 
rekvésnek legerősebb fegyvere a sajtó 
s éppen ez hiányzott a kisiparosnak. 
Ezt a nagy és érezhető hiányt kívánja 
Koczor Gyula pótolni. Ez a lap nem
csak jóbarátja, tanácsadója és védel
mezője, de hű fegyvertársa akar lenni 
az iparosságnak. — A szlovák iparos
testvéreinknek már régen van állandó 
sajtójuk, csak éppen a magyar iparos
ság az, amelyiknek nincs. Most rajtunk 
múlik, hogy tud e ezért egy csekély ál
dozatot hozni, ha ugyan áldozatnak le
het nevezni azt a pár koronát, amelybe 
e lap előfizetése kerül. A „Kisiparos" 
havonta egyszer jelenik meg. Előfizetési 
dija egész évre 12 korona. — Kisiparo
sok ! Fizessetek elő lapunkra és telje
sítsétek öntudatos kötelességeteket. — 
Előfizetésre előjegyzést elfogad a rima- 
szombati járási ipartársulat irodája.

Végösszeg Ke 20390'—
A bizottság hálás köszönetét fejezi ki 

az adakozóknak és külön hálás köszö
netét Csapó József és ifj. Makovits La
jos uraknak a II. kerületben eszközölt 
buzgó gyűjtő munkájukért. — A múlt 
héten 817 felnőtt és 563 gyermek ré
szére lisztet osztott ki a bizottság, e 
héten pedig bab fog kiosztásra kerülni, 
majd a jövő héten ismét liszt. — Azon 
kisebb mennyiségű természetben aján
dékozott élelmiszereket, amelyek kiosz 
tása lehetetlen, a bizottság a városi nép
konyha céljaira adta át.

Ttizoltónap Dobsinán. Vasárnap tar
totta a dobsinai önkéntes tüzoltóegye- 
sület 58-ik évi rendes közgyűlését, Be- 
ned cty Kálmán elnöklete és Nehrer 
János főparancsnok vezetése mellett. A 
92 aktív és számos pártolótagot szám
láló egyesület közgyűlése nagy érdek
lődés mellett, a megszokott ünnepélyes 
keretek között, példás rendben zajlott 
le. Nehrer János főparancsnok részletes 
jelentésében ismertette az egyesület 
évi kiadós, áldásos működését, kiemel
ve a rédovai borzalmas tűzvésznél ki
fejlett tevékenységüket, melyért az egye 
sülét hálás elismerésben részesült. Sár
kány Boldizsár pénztári jelentése után, 
Krausz András szermester ismertette a 
szertár-állományt, majd Gömöri Mihály 
jegyző olvasta fel a vizsgálóbizottság 
határozatát, melynek alapján a közgyű
lés egyhangúlag megadta a felment 
vényt. A vezető tisztviselőket, valamint

Villanykörte-adó A napisajtó jelen
tése szerint a pénzügyminisztérium a 
villanykörte adóról szóló javaslat ter
vezetét a múlt hetekbm küldte meg az 
érdekelt szaktestületeknek. Ezenkívül a 
pénzügyminisztérium most tárgyal a 
vilianyégő gyárakkal és a kereskedelem 
mel is arról, hogy az adót ne hárítsák 
át a közönségre. Úgy látszik, hogy ez 
elkerülhetetlen. A leginkább használt, 
vagyis 5—40 wattos villanyégő adója a 
javaslat szerint 150 korona volna dara
bonként. A gyárosok és a kereskedők 
azt követelik, hogy a darabárat 8 koro
nában állapíthassák meg. A pénzügyi 
igazgatás ezzel szemben az előállítási 
költséget 3 koronára becsüli s azt ál
lítja, hogy ez az égő tovább is árusít
ható 7 koronáért, a közönség megter
helése nélkül. A kormány a közönség 
érdekeit azzal 2karja védeni, hogy a 
javaslatba oly intézkedést vesz föl, hogy 
a kormány rendeleti utón állapíthatja 
meg a villanykörte árait. Egyébként a 
villanykörte adóját a pénzügyi hivatalok 
a termelőnél, illetve behozatal esetén 
az elvámolásnál fogják beszedni. — A 
pénzügyminisztérium tervei szerint a 
villanykörte-adót március elején kezde
nék beszedni.

Elfogták a dobsinai betörőket. A
múlt napokban éjjel betörtek Dobsinán 
Pszotka Aladár főmérnök trafikjába és 
onnan nagymennyiségű trafikárut vittek 
el. Az egyik városi rendőr most éjjeli 
körútja alkalmával egy fiatalkorú suhan-

cot betörésen tetten ért és a megejtett 
nyomozás alkalmával rábizonyult a tra
fikbetörés is. Ezen betörést beismerte és 
két segítőtársát is megnevezte. Kihall
gatásuk után szabadlábra helyezték.

Ipartársülati közlemények.
I. A pénzügyminisztérium az összes 

alárendelt pénzügyi hivataloknak elren
delte, hogy minden adófelebbezés a le
hető leggyorsabb tempóban elintézendő 
és amennyiben a felebbező az ö feleb- 
bezésében az adó fizetésére haladékot 
kér, a felebbezés érdemi elintézéséig az 
is megadandó.

II. A turócszentmártoni iparfejlesztő 
intézet szabók részére az intézet műhe
lyében szaktanfolyamot rendez. Jelent
kezni e hó végéig az ipartársulat iro
dájában lehet.

III. Hozzánk intézett iparjogi kérdé
sekre, azoknak közérdekű voltánál fogva 
nyilvánosan is a következő véleményt 
mondunk :

1. Keztyiikészités. Bármilynemü kez- 
tyüt kizárólag iparigazolvánnyal rendel
kező kvalifikált iparos készíthet, mert 
a keztyüs ipar az ipartörvény értelmé
ben képesítéshez kötött iparág s mint 
ilyen, csak iparigazolvány alapján gya 
korolható. Konkrét esetben a szükség
hez képest eljárunk.

2. Darálás. A íerménydaráiás ma már 
nem önálló külön iparág, hanem a ké
pesítéshez kötött molnár iparhoz tartozó 
jog. Darálni tehát csak a molnár ipa
rosnak van joga. — Darálásra külön 
iparigazolvány ki nem adható.

3. Gumiáruk javítása. Gumiáru, te
hát még a hócipőjavitás is szabad ipari 
képez és bárki által gyakorolható, ab 
bán az esetben, hogyha arra iparigazol- 
ványt kér az illető. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy cipésziparos ezt az 
ipart a már meglevő iparigazolványa 
alapján ne gyakorolhatná. Igen, gyako
rolhatja ezt a mpésziparos és azt külön 
bejelenteni nem kell.

4. Női foárász ipar. A kvalifikált férfi 
borbély a már meglévő iparigazolványa 
alapján női fodrászipart is gyakorolhat. 
A női fodrászipart — értve hajsütést, 
ondolálást, hajvágást stb. — kizárólag 
iparigazolvánnyal rendelkező iparos gya 
korolhatja. Ezt az ipart iparigazolvány 
nélkül még házaknál sem szabad gya
korolni. Konkrét esetben már eljártunk.!

A kontárkodók ellen bármelyik önálló 
iparos tehet panaszt, ha állítását kon
krét adatokkal tudja bizonyítani, mert 
ezt a hatóság kívánja.

5. Varrógépalkatrészek árusítása sza
bad ipart képez és bejelentés alap
ján gyakorolható. Iparigazolvány nélkül 
gyakorolni senkinek nem szabad, mint 
vaskereskedőnek és a régi szokás sze
rint pedig azoknak, akik már egyén 
ipar gyakorlása mellett ezzel is foglal
koztak.

S P O R T .
Felhívás.

A Birák Testületé f. évi március hó 
első felében, megfelelő számú jelentke
zés esetén, bírói vizsgát tart Rimaszom
batban.

Felhívjuk mindazokat, akik a bírói 
vizsgán részt akarnak venni, hogy erre- 
vonalkozó szándékukat legkésőbben f. 
évi március hó 1-ig, Ke. 30 vizsgadij 
egyidejű lefizetése mellett, Jelűnek Lász
lóval közöljék, kitől minden ez ügyet 
érintő egyéb kérdésekben is felvilágo
sítást kaphatnak. ,

Figyelembe csak azok a jelentkezések 
vétetnek, amelyhez a vizsgadij is csa
tolva van.

A Rimaszombati PS vezetősége közli, 
hogy klubhelyiségében a Polgárikörben 
a bajnoki mérkőzések megindulásáig 
minden hétfőn este 8—10 óráig a tagok 
és az érdeklődők rendelkezésére áll.

Fölhívjuk a tagokat, hogy ha elintézni 
valójuk van, a lehetőség szerint a hiva
talos órák alatt intézzék el.

Birkózás.
A RPS birkozó-szakosztálya megkezdte 

tréningjeit a Polgárikor nagytermében. 
Ezúton kérik a tagokat és azokat, akik 
ezt a sportágat kultiválni óhajtják, hogy 
jelentkezzenek a tréning napokon (ked
den és pénteken 6.30 - 9 30 óráig) Péter 
László trénernél vagy Bokor Dezső ügy
vezető elnöknél.

Ezúton adjuk tudtára az érdeklődők
nek, hogy a közeljövőben szakosztályunk 
egy klubközi versenyt óhajt rendezni, 
melynek előkészületei már serényen 
folynak. Birkózó-szakosztály.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
R ábeiy  K ároly  Saptulajdonos.

Kiadó ""fÜ
egy teljesen külön bejáratú utcai tágas 
nagy szoba a főtér közelében, kiválóan 
alkalmas iroda helyiségnek; ugyanott! 
egy bútorozott szoba 2 személy részére | 
esetleg üresen konyhával azonnal kiadó. 
Érdeklődni lehet a k iadóh iva ta lban .

FOTO-uj don ság i
V o i g t l a n d e r  t ü k ö r ,
reflex kam ara  és egyéb 
foto - cikkek ju tá n y o s á n  

beszerezhetők

a Bokor-drogériában
Újonnan épült: 3 szoba, előszoba, fürdő 
szoba, konyha, mosókonyhából álló

ház eladó,
kisebb kerttel magános udvarral. Eset
leg bérbe is kiadó. Felvilágosítással 
Majoros építőmester szolgál Rimaszom

bat Forgách-uíca 1378. szám alatt.

Egy modern rövid

B isendorfe r-zongora
o l c s ó n  e l a d ó .

Cím a kiadóhivatalban megtudható.

Czipöt mérték után
8 9  K c-tó l

Javítunk bőr, gumi, hó és sár 
cipőket olcsón, jól és gyorsan

Nagy Miklós
Rimaszombat Tompa-utcza 29. szám.

H an ván  (Chanaván, Slovenszkó) 
kb. 180 magyar hold szántó, rét és 
legelőből, valamint hozzátartozó la
kóház és gazdasági épületekből álló

földbirtokrész
szabad kézből eladó. Értekezhetni 
lehet D a rv a s L ászló  földbirto
kossal Chanaván, u. p. Ciz kúpele.

Birtok eladási és  bérleti hirdetmény.
A rimaszombati ref. egyház tulajdonát képező s a várostól kb. 2 

kilométerre állami müut melleit fekvő s kb. 1 kát. hold fő és mellék- 
épületekkel bíró belsőség, kb. 153 kát. hold szántó, 40 kát. hold legelő 
és kb. 21 kát. hold rét kiterjedésű, — különösen állattenyésztésre és 
dohánytermelésre alkalmas birtok 1933. évi április hó 1-től eladó 
vagy bérbe kiadó. A birtokon kb. 90 magyar hold őszi vetés van. 
Közelebbi felvilágosítást a rimaszombati ref. egyház lelkész! hivatala ad.

Ref. Xielkészi Hivatal.
Rimaszombat, 1933. Nyomatott R á b e ly  K á ro ly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9, szám.)


