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Hirlapjegy engedélyezve a poataigazg. 57,433 III 2i. sz. rendeletével.

Németország egysége.
(Zs.) A legújabb idők változa

tos alakulásai között kétségtelenül 
a legtöbb figyelmet keltik föl Né- j 
metország megújulásai. — Egy 
évtizeddel ezelőtt még Hitler esz
méje annyira idegenszerünek lát
szott, hogy karhatalommal verték 
szét első mozdulásait. Azóta be
bizonyosodott, hogy ez az eszme 
a német nemzet lelkében gyökere
dzik, mert Hitler nehány év alatt 
többséget vont maga köré és háta- 
mögött a német nép nagy számá
val folytatta győzelmes előnyomu
lását.

Sajátszerü, különös fellépése nem 
mindenben nyerte meg Európa né 
peinek tetszését, sőt több dolog 
olyannak látszott, mint a darázs
fészkek megbolygatása : általános 
fölzúdulás támadt a nyomukban.

A különös, elképzelhetetlen, szinte 
exotikusnak látszó dolgok azonban 
nem tették tönkre az uj német dik
tatúra törekvéseit. Még akkor sem, 
amikor a népszövetségből kilépve, 
egész Európával állott szemben.

Hitler módot talált reá, hogy 
Németország uj egységét a meg
újuló presztízs hatalmas piedesz- 
tálján állítsa a bámuló világ elé. 
Ez az egység a mostani népszava
záson tűnt elő nagy sugárzással.

A szavazást komoly dolognak 
veszik a legnagyobb ellenfelek, a 
franciák is. Nem gondolják sem 
azt, hogy meghamisítás történt 
volna, sem azt, hogy puszta meg-

említés okozta a szavazatok óriási 
számát. Sőt éppen abban látják a 
szavazás normális, rendes lefolyá
sának bizonyítékát, hogy elenyésző 
kisebbség adott nemleges szava
zatot.

Mert 43 millió szavazat közül 
óbb mint 40 és fél millió szava

zott a diktátor elvei szerint és csak 
2 millió szavazott nemmel. Az ered
mény százalékban kifejezve az, 
hogy 95  és fél százalék helyeselte 
azt, amit Hitler Németországért tett 
s a pártkeretek felbomlása után 
4 és fél százalék nem találta he
lyesnek Hitler munkáját. Az óriási 
többség még szembetűnőbb, mintha 
egyhangúlag mind a 100  százalék 
állott volna Hitler mellé.

Egész Németország csaknem egy
hangúlag amellett döntött, hogy 
nem akar ezután megalázott hely
zetben élni. Hogy helyesli még azt 
is, mikor a kormány szembeszállva 
a népek szövetségével, abból ki
lépett.

Ez kétségtelenül háborús gesztus 
volt és más körülmények között, 
háborút is vont volna gyorsan maga 
után. De a mai viszonyok között 
az iszonyú gazdasági leromlásban 
nincs olyan európai nép, amely

háborút akarna kezdeni. Csak Ja
pán az orosz szovjettel kész ösz- 
szecsapni Ázsia keleti részének 
uralmáért De még ott is meggon
dolják előbb a dolgot, mert Amerika 
is féltékeny a Csendes óceán ural
mára és ezért szembeszáll Japán
nal, ha kell.

Ilyen óriás távlatok mellett eltör
pül az európai háborús kilátás, még 
olyan nagy arányok mellett is, mint 
Németország.

A német nép megmutatta most, 
hogy önálló életet akar élni és 
életéért küzdelmektől sem rird 
vissza. Ez az önérzetes föllépés fon
tos Németország egységében.

Az adóbehajtás uj módja.
A kormány az adóbehajtás uj módját 

találta ki ; ugyanis amin! az egyik napi
lap jelenti, az uj birtokszerzési módról 
szóló törvényjavaslatot a minisztertanács 
már jóváhagyta. E törvényjavaslat szerint 
hátrálékos adók ellenében az állam in
gatlanokat vehet át saját tulajdonába.

A törvényjavaslat igen súlyos ponto
kat tartalmaz, amennyiben az állam nem
csak a 200 hektárnál nagyobb földbir
tokot veheti el egy bizottság által meg
állapított becsáron, de elveheti a váro
sokban levő és beépítetlen házhelyeket, 
telkeket és parcellákat.

Ezzel a jogával élve, az állam min
den városban tekintélyes számú telek 
tulajdonosa lehet. — Súlyosabb a tör
vényjavaslatnak az a pontja, mely lehe
tővé teszi az államnak, hogy nemcsak 
adótartozás fejében teheti rá kezét az 
adóhátralékos vagyonára, hanem banki 
adóság fejében is, amennyiben ezt a hi
telt nyújtó bank az államtól kéri.

így állami bankok, magánbankok és 
biztosító intézetek egytöl-egyig kérhetik 
az államot hogy adósainak birtokára 
tegye rá a kezét és azt állami tulajdonba 
vegye át. Az állam ez esetben a bankok
nak járó adóságot kiegyenlíti. Ebbe tar
toznak azok a terhek is, amelyek más 
követeléssel szemben elsőbbséggel ren 
delkeznek, amelyek a telekkönyvben 
első, vagy elől lévő helyeken vannak be 
kebelezve. Az olyan adókövetelések, 
amelyek hátrább lévő helyeken vannak 
bekebelezéssel biztosítva, a birtoknak ál
lamtulajdonba való átvételénél az eset
ben jönnek számításba, ha 1933. jan. 1-e 
előtt keletkeztek.

Az igy átvett birtokokat az állam parcel
lázni fogja és az arra érdemeket szer
zett főldigénylőknek juttatja, városi tel
keket pedig ugyanilyeneknek építkezési 
célokra engedi át.

A birtok átvételét anullálják, ha a 
birtokos hátrálékos adóit minden költ
séggel egyetemben kiegyenlíti.

A törvényjavaslat további előírásokat 
tartalmaz az állam által átveendő földek 
értékének fölbecsüléséről.

Ha a törvényjavaslat törvényerőre 
emelkedik, akkor a földreform után még 
megmaradt birtokososztály teljes pasztu- 
lásnak néz elébe, mivel egy sincs ma 
már, mely főleg banki adósságok terhe 
alatt ne görnyedezne s igy a bank tet
szésétől függ, melyik pillanatban fosztja 
meg az adóst birtokának tulajdonjogá
tól. Ugyan ez a veszély fenyegeti azokat 
az adósokat és adóhátrálékosokat is, 
akiknek városokban vannak beépítetlen 
ingatlanaik.

Rimaszombat város 
adózóinak figyelmébe!

Városunk 1934. évi költségveté
sét közszemlére kitették.

Ha az éber szemlélő érdekelt ezt 
a költségvetést megtekinti, az első 
pillanatra olyan számok tárulnak 
előtte, amire minden számítás nél
kül, nyugodt lelkiismerettel rámond
hatja : ezt nem lehet elbírni.

Nem lesz érdektelen a költség- 
vetés végeredményét közölni, hogy 
lássa minden adózó, hogy milyen 
teher vár rá az 1934. évben, amit, 
ha ezt a költségvetést elfogadják, 
fizetniök kel l :
Rendes szükséglet . . 3,044.067 60 Ke. 
Rendes fedezet . . . 1,869.55490 Ke, 
Rendes hiány tehát . . 1,174.51270 Ke.
Rendkívüli szükséglet . 2,500.000'— Ke.
Rendkívüli fedezet . . semmi !_______
Rendkívüli hiány tehát . 2,500.000'— Ké.
Az összes szükséglet . 4,544.067 60 Ke. 
Az összes fedezet . . 1,869.554 90 Ké. 
Az összes hiány . . . 3,674.512 70 Ke.
amit 2,500.000'— Ké. ujabbi köl
csön felvételével, házbéradó utáni 
2007<>-os és a többi adó máni 
300Vo-os pótadó kivetésével akar
nak fedezni. Ehhez kommentár nem 
kell, de annyit el kell ismerni, hogy 
ezt Rimaszombat város adózói nem 
bírják, sem pedig a város vagyona 
újabb kölcsönnel már meg nem 
terhelhető.

Ez ellen védekezni kell és fel 
kell emelni minden adózónak tilta
kozó szavát. Ezt a költségvetést 
minden adózónak joga van f. hó 
27-ig bezárólag a városházán meg
tekinteni. Ezt tegye meg minden 
adózó, aki csak teheti és felebbe- 
zését saját érdekében adja be.

Mennyiben felel adóhátra
lékért az adós felesége.

A mai válságos időkben gyakori eset, 
hogy a legszorgalmasabb kereskedő 
vagy iparos tönkre megy. Hosszuesz- 
tendős munkájának eredményeképpen 
csak az adósság és adóhátralék marad 
meg. Ezzel szemben feleségének meg
marad még a lakásberendezés vagy más 
értékek, amiket a férj hitelezői el nem 
árvereztethetnek.

Csak az adóhivatal foglalja le a fele
ség tárgyait is. Az ilyen eljárás ellen 
való védekezésre pedig azt mondja, 
hogy a férj adóhátrálékáért felel a fe
leség is. Igaz, hogy

az 1927. évi junius hó 15-iki 
76. sz. egyenes adókról szóló 
törvény 264. §-ának 1. szaka
sza 6 dik pontjában ki van 
mondva, hogy a jövedelmi, ál
talános kereseti, járadék és 
szolgálati viszonyból származó 
adóért, amit a férj azért az 
időért köteles fizetni, amikor 
feleségével közös háztartásban 
élt, — felelős a feleség is,

de csak abban az esetben, ha a fenti 
adókat nem lehetett a férjtől behajtani. 
Viszont a következőkre kell tekintettel 
lenni :

A feleség jótállása közvetlenül a tör
vény értelmében keletkezik, de csak 
abban az esetben,

ha az adóhivatal az 1927. jun. 
hó [5-iki 76. sz. törvény 266.
§ nak 1. bekezdése értelmében 
kikézbesiti neki a fizetési meg

hagyást.
Tehát a jótállás keletkezéséről nem 
dönt az adóhivatal, vagy akár a végre
hajtó is. A feleség vagyonából addig 
nem lehet semmit foglalni, amig az 
idézett törvény 285. §-nak megfelelően 
nem adtak ki foglalási uíasitást és amig 
a fizetési meghagyás nem emelkedett 
jogerőre. A végrehajtást a fizetési meg
hagyástól számított 30 napon belül le
het megejteni.

Ha a feleség fellebbezéssel él (30 na
pos határidő), akkor a fellebbezést az 
illetékes adóhivatalhoz kell benyújtani 
s ezzel elejét lehet venni az adóhivatali 
végrehajtásnak mindaddig, amig a fel
fellebbezési hatóság (a vezérpénzügy- 
igazgatóság) döntése nem emelkedik 
jogerőre (a döntés kézbesítéstől számí
tott 60 napon belül), esetleg addig, amig 
a vezérpénziigyigazgatóság döntéséről 
nem hoz elutasító végzést a legfelsőbb 
közigazgatási bíróság.

Ha az adóhivatal mindazonáltal be
vezetné a feleség elleni végrehajtási el
járást, akkor ez a végrehajtási aktusnál 
arra hivatkozhat, hogy az adóhivatal 
nem élhet ellene végrehajtási joggal. Ez 
a fellebbezési lehetőség nincs határidő
höz kötve, de tekintettel az egyenes 
adókról szóló törvény 358. §-ra, mindig 
jó, ha a fellebbezést 8 napon beiül 
tesszük meg.

Iskolásleányok jótékonyeéln 
gyermekelőadása.

Az áliami elemi magyar leányiskola 
növendékeinek előadása nov. 11 én.

Vasárnap délután a Tátra-szálló szín
padán zsúfolt ház előtt tartották meg 
jótékonycélu előadásukat a helybeli áll. 
elemi magyar leányiskola növendékei, 
az intézet tantestületének, illetőleg szü
lői bizottságának rendezésében, a sze- 
génysorsu iskolatársak karácsonyi fel
segélyezésére.

A péntek délutáni sikeres főpróba 
után, vasárnap délután 4 órakor vette 
kezdetét az előadás, az egyes számokat 
Kardos Lili konferálta be. Teljes biz
tossággal mozgott a függöny előtt a 
bájos kis lányka s korához képest meg
lepő előadókészséggel, helyes gesztusok 
alkalmazásával mondotta el, hogy mi 
készül a függöny mögött.

Az ügyesen összeállított előadást 
Weinberger Anikó prológja vezette be, 
helyes hangsúlyozással, nagyoknak is 
dicséretére váló előadói tudással, hozzá
értően, hatásosan.

Alig csendesült el a prológ nyomán 
keletkezett hatalmas tapsvihar, az inté
zet első és másodosztályú növendékei 
kedves kis jelenetet, a „Szivárványát 
mutatták be, pompásan sikerült meg
felelő jelmezekben, felejthetetlenül szép, 
színes képet varázsolva a közönség 
szemei elé. — A „Szivárványában a 
szegény leány szerepét Bálint Manczi
IV. o. növendék töltötte be, mig az eső
felhőt Schreiber Jutka, napsugárt Kosi- 
ner Hedy, szél urfit Gábor Vali, bárány-
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felhőt Teleszniczky Mária, a szivárvány 
színeit pedig Ivanyik Gyöngyi (fehér), 
Haynik Adica (rózsaszín), Klein Edith 
(sárga), Kosiner Lili (kék), Martincsok 
Edith (zöld), Lusztig Judit (piros) és 
Korenkó Dóra (lila) személyesítették 
meg bájosan, kedvesen.— Külön ki kell 
emelnünk Kosiner Hedy szóló táncát, 
melyet a bájos kis lányka ügyesen mu
tatott be.

Rendkívül hatásos száma volt a mű
sornak a Hlozek Ilona, Uhrovics Ilona, 
Ponghó Erzsébet (II. o.), Benkovits Edith. 
Gross Livia, Szurek Erzsébet, Sárkány 
Éva, Lenner Stefánia, Kovács Irina, Si- 
pula Ilona, Tóth Erzsébet (III. o.), Oláh 
Ella, Weinberger Anikó, Lichtig Magda 
és Csizik Ilona (IV. o.) növendékek ál
tal bemutatott tornagyakorlat.

Könnyeket csalt a szemekbe, a mai 
életből vett „Ima" cimü jelenet, mely
nek szereplői voltak Rónay Éva (anya), 
Loykó Erzsébet (apa), Matús Margit 
(Erzsiké), Vitális Ica (Pista) és jellmann 
Nóra (Harasztos ügyvéd).

Ezután karszavalat következett, az V. 
osztály növendékei szavalták el Arany 
János : „A hamis tanú“-ját, mély átér- 
zéssel.

Szünet után kedves kis jelenetben 
gyönyörködhetett a közönség. „A leány
szoba küszöbén" cimü jelenet igaz si
kert aratott, melynek szereplői Ponghó 
Klári (Margit), Vörös Babi (őrangyal), 
Kandra Viola (mese), Braun Vera (álom
tündér), Almássy Éva (hercegnő baba), 
Schönstein Heda (Juliette francia baba), 
Murányi Erzsébet (Zsuzsók parasztbaba), 
Vitális Teréz (Aranka baba) és Hotyák 
Lenke (szobalány) voltak s a közönség 
zúgó tapssal honorálta szerepeiknek si
keres megjátszását.— Majd egy magán
jelenet következett: „A levél", szavalta 
hatásosan, hozzáértéssel Szikora Ilona.

Bár a műsor minden egyes száma 
méltó sikert aratott, mégis — azt mond
hatjuk — az egész előadás koronája 
volt az utclsó számként bemutatott s a 
régi jó időkre emlékeztető „Kukuricza- 
fosztó" cimü színesen kiállított, talpra
esetten, bátran, elevenen megjátszott 
kis színjáték, melynek szereplői voltak: 
táncosok : Almássy Évi és Horváth Bö
zsi (huszárok), Oláh Ella, Szikora Icza, 
Ponghó Klári és Kónya Piri (legények), 
Huszti Edith, Bálint Manczi, Friedmann 
Évi, Hank Sári, Hlozek Gizi és Polen- 
kovics Bözsi (leányok), Rózsa Piros, 
Csák Bözsi és Molnár Évi (menyecskék), 
Sebők Betti (öreg asszony), Urva Ma
riska (öreg ember), Botko Margit (pos
tás), Kalocsay Lili, Weise Blanka, Schul- 
singer Edit, Szkubik Márta, Molnár 
Margit, Muránszky Irén, Kerekes Lenke,! 
Svejkovszky Ilona, Lőkös Bözsi, Lukács j 
Emma és Margit, Lipthay Gizi (fosztó I

leányok), Hegedűs Lujzika és Mándy 
Erika (kislányok), Mester Bözsike, Szku
bik Bözsike, Jeímann Eleonóra, Murá
nyi Bözsike, Elek Bőzsike, Kovács Mar
git és Tóth Piroska (fosztó legények), 
Balyó Margit, Lichtig Magda, Teleky 
Annus, Durnyi Aranka és Balogh Anna 
(cigányok). A magyaros kis színjáték 
minden egyes szereplője megérdemelné, 
hogy külön-küiön megdicsérjük — sajnos 
— lapunk szűk terjedelme nem engedi 
meg, mégis a legnagyobb elismerés és 
dicséret hangján kell megemlékeznünk 
Rózsa Piros n.agyar szólótáncáról és a 
körmagyar táncolókról, melyet zúgó 
tapssal honorált a lelkes közönség és 
többször megujrázott.

A jól pergő és minden részében ügye
sen megoldott nagysikerű gyermekelő
adás az ifjúság minden igaz barátjának 
őszinte élvezetet jelentett s a rendezést 
lebonyolító szülői bizottságnak, vala
mint a betanítást végző tantestület min
den egyes tagjának ezért kétszeres el
ismerés, hála és köszönet jár, akik fá
radtságot nem ismerő munkásságukkal 
létrehozták ezt az úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag jól sikerült előadást s ezzel 
a nyomorgó iskolás gyerekek könnyei
nek letörléséhez hozzájárultak.

7. Bohóc jelenet: Lipthay Tibi, Ponghó 
Misi.

8. Görög torna- és jdtszócsapat: Vaskó 
János, Szedlák György, Geduly János, 
Mérész László, Csizik László, Benedek 
László, Csóka Pál, Szurek László, Szi
kora Tibor, Tankó Zoltán, Huszti Zol
tán, Ivanics Barna, Korin Pál, Novák 
Gyula, Durán Aladár, Dulovics László, 
Tóth Tibor, Mérész Gyula, Veisz Gyula, 
Noga Sándor, Kálmán Károly, Mester 
Mihály, Pánek József, Vaskó József, Vi- 
cián János, Demjén János, Vaskó Károly, 
Ponghó Mihály, Teleszniczky Ferenc 
Szokolay Imre, Vince Pál, Imrece Ist
ván, Pál János, Liptay László, Kálmán 
László, Dulovics József, Hank Andor, 
Tóth Lajos, Telek József, Ács Lajos, 
Sós Gyula, Kálossy György, Vaskó Fe
renc, Gabonás Tibor, Tóth Dezső, Kö
vér Zoltán, Sarinay Géza, Kosztra Ist
ván, Tóth László, Hazir Ramada, Vályi 
István, Dien Barna, Répák József, Pillár 
János.

Helyárak: I hely 8 Kó., II. hely 5 Kő., 
állóhely 2 Ke.

H Í R E K

Műsoros gyermekdélután.
Az all. ei. fiúiskola szülőiegyesülete 

a tantestülettel karöltve műsoros gyer
mekdélutánját nem december 3-án, mint 
azt múlt heti számunkban jelentettük, 
de november 19-én, ma vasárnap d. u. 
4 órai kezdettel rendezi meg a Tátra- 
szálló nagytermében.

A műsoros gyermekdélután tiszta jöve
delme az iskola szegénysorsu gyermekei
nek fetruházására lesz fordítva s tekiu 
tettel erre a tisztán szociális célra, a ren 
des helyárak mellett felülfizetéseket kö
szönettel fogad el a szülői egyesület.

A gyermekdélután műsora :
1. Nyitány, Játszák : Balog litván, Ba

log Kálmán, Balog Jenő, Szikora Attila, 
Hangonyi Ferencz, Oláh Gyula, Rácz 
Kálmán, Illés András.

2. Önfeláldozás. Szereplők : Biáth Ti
bor, Szoyka Gyula, Szokolay Imre, Dobó 
Dezső és Turcsányi József.

3. Énekes bohózat. Előadja: Tóth
László.

4. Hegedűszóló. Játsza: Gabonás Tibor.
5. Cserkészek táborjelenete. Szerepel : 

a rimaszombati kiscserkészcsapat.
6. A cigányasszony boszúja. Előadják: 

Kálmán István, Szojka Gyula, Vozáry 
Tibor, Sztrecska Gyula, Sebők Béla, 
Házik Zoltán, Herényi Károly, Barczi 
Sándor, Czilik Jenő.

H angok.
Kacagók,
csengőek,
lágyak;
boldogok,
könnyre nem
vágynak.

Suttogók,
melegek,
halkak ;
finomak,
sóhajba
halnak.

Szomorúk,
fájóak,
rezgők;
lemondók,
sziveket
sebzők.

Cuppanók, 
méz folyik 
rajtok; 
s eltűnnek, 
hiszen csak : 
Hangok.

M ajom lakodalom
volt Chikdgóban, — ahol, mint szokott, 
minden jóban — részesült a szép — la
kodalmas nép. — Két idomított majom — 
egy vőlegény s egy menyasszony — 
játszta a főszerepet — evett táncolt és

nevetett — és általában — amint a maj
moknál van — emberutánzásban annyira 
vitték, — hogy az egybegyülött lakodal
mas násznép — a kacagástól a hasát 
fogta — és többük, vigkedvében a maj
mot utánozta. — Sikerült a tréfa — 
amelyet csak néha — rendeznek odaát — 
és szánnak sok dollárt — ilyen hülye
ségre — fura ünnepségre. — A vőlegény 
majom szerepét jól játszta — és csupán 
az volt egyetlen hibája, — hogy bár 
nagyszerűen evett, ivott, dőzsölt — a me
nyasszonyával cseppet sem törődött. — 
Szerintem, bocsánat, ez sem volt igazán 
hiba — mert, bár haragudott érte a 
szende kis liba — engedelmet, pardon — 
már mint a menyasszony — az a majom 
férj ur ezt is jól csinálta — éppen úgy, 
mint ahogy az embertől látta...

Ezüstlakodalom. Glock Géza ura
dalmi főerdész és neje szül. Lugossy 
Ilona Krasznahorkaváralján f. hó 11 én 
ünnepelték boldog házasságkötésüknek 
negyedszázados évfordulóját, mely al'«a- 
lomból a barátok és ismerősök melegen 
üdvözölték az ezüstlakodalmas házaspárt.

Eljegyzés. Rimeg Biankát (Nagysza- 
latna) eljegyezte Csiba Imre vegyész- 
mérnök (Dunamocs).

Rimeg Editet (Rimakokova) eljegyezte 
Kovács Mihály gyáros (Poltár).

Történelmi előadás. Dr. Luther Már
ton születése 450.-ik évfordulója alkal
mával nov. 10 én a rimaszombat-tamás
falai Lutherkor az ev. egyház tanácster
mében ünnepi összejövetelt tartott, 
amelyen Baráth Károly lelkész Írást ma
gyarázott, Dr. Baráth László a reformá
ció szellemiségéről beszélt s minden 
oldalról megvilágította a lutheri refor
máció történelmet alakitó mozgalmát. 
Waskó Ilma alkalmi szavalatot adott elő. 
A programot énekszámok egészítették ki.

Kurzusok a reálgimnáziumban. A
helybeli reálgimnázium igazgatósága s 
tanárikara kellő számú jelentkező ese
tén kurzusokat óhajt rendezni. A kurzusok 
egyrészt történelmi, irodalmi s fizikai tár
gyú előadásokból, másrészt nyelv tanfo
lyamokból állanának s utóbbiak a szük
séghez mérten szlovák, francia, esetleg 
más nyelveket ölelnének fel. Akinek szán
dékában van a részvétel ezeken a kur
zusokon, mielőbb jelentkezzék a reál- 
gimnázium igazgatóságánál, ahol kellő 
felvilágosításban részesül. — A tanfolya
mok díjtalanok.

Divatos kézi
munkák, 

Pamutok nagy 
választékban 
legolcsóbban

KERCSIK-nél.

A  török lány.
Irta : Kosztolányi Dezső. •

A keleti villámvonaton robogtam — 
mesélte Esti Kornél — hazafelé, forró 
nyáron.

Abban az elsőosztályu, elfüggönyözött 
fülkében, melyben ültem, kívülem még 
három nő utazott, három török nő, há
rom izig-vérig modern török nő, fátyol 
és előítélet nélkül : az öreganya, az anya ! 
és egy tizenötéves kislány, akit Kiicsük- 
nek hívtak, vagyis Kicsinek, Kicsikének.

Sokáig gyönyörködtem ebben a bájos 
családban. Az öreganya, az anya s a 
kislány úgy került itt együvé, egymás 
tőszomszédságába, mint némely alpesi 
hegyen a Tél, a Nyár és a Tavasz.

Óreganyó, egy nyolcvanéves, szikár 
matróna, fekete ruhában aludt a pamla- 
gon, nyakán óriási fekete gyöngyökkel. 
Álmában törökül beszélt. Kezét, a lilás 
erektől puffadozó, ráncos kezét néha 
idegesen arcára emelte, hogy eltakarja 
vele, mert 5 az élete nagyobb részében 
még fátyolt hordott s még álmában is : 
érezhette, hogy arca illetlenül meztelen.

Annál modernebb volt az anya. Szinte 
tüntetett haladottságával. Haját, mely 
valaha hollófekete lehetett, szalmasár
gára festette. Roppant közvetlen volt. | 
Égyik cigarettát a másik után szívta. A 
kalauzzal, aki belépett — demokratiku 
san — kezet fogott. Egyébként Paul 
Valéry legújabb könyvét olvasta.

Kücsök olyan volt, mint egy mézes, 
rózsaszin-fehér cukrászsütemény. Rózsa
szín selyemruhát viselt s arcocskája 
olyan fehér volt, mint a tejhab. Az ő 
haja is festett volt szalmasárgára. Min

den tekintetben az anya tanítványának 
látszott. Majdnem szégyelte, hogy török. 
Csak a piros börpapucsa árulta el ezt, 
melyet fölvett a vonaton, meg az a ren
geteg rózsacsokor, melyet magával ho
zott, az a sok égő piros, vérző konstan
tinápolyi rózsa, mely hajnal óta illato
zott ebben a fülkében, mint egy kert
ben, aztán az angoramacskája, mely alá 
törökszőnyeget teregetett a kékszemü, 
süket angoramacskája, melynek álma fö
lött gyöngéden őrködött.

Nekem Mohamed jutott eszembe, az 
ö megindító, jóságos prófétájuk, aki 
egyizben, mikor macskája elszendere 
dett a köpenyén, inkább levágta köpe 
nye csücskét, semhogy kedvenc cicáját 
fölébressze.

Bécsbe igyekeztek, onnan Berlinbe, 
onnan Párizsba, onnan Londonba. Káp
rázatosán műveltek voltak. A leány a 
B és C vitaminról beszélt, az anya Jung- 
ról és Adler-ről, a lélekelemzés uj eret
nek iskoláiról.

Minden nyelvet tökéletesen tudtak. 
Franciával kezdték, a legtisztább iro
dalmi nyelvvel, majd álcsaptak az argói
ra, kisvártatva némettel keverték a szót 
— a berlini tájszólást a lerchenfeldi 
dialektussal váltogatva, — de közben 
angolul, olaszul is csevegtek. Ezzel egy
általán nem hivalkodtak. Csak örültek, 
mint a gyermekek, akik a nyugateuró
paiak felnőtt társaságában is megértetik 
magukat s mindenütt otthonosan mozog
nak, érvényesülnek. Úgy rémlett, az volt 
a becsvágyuk, hogy komolyan vegyék 
őket és nyugateurópaiaknak tartsák.

Értésükre akartam adni, hogy ta
lán kissé túlbecsülik Nyugat-Európát s 
hogy én a nyugateurópai műveltségtől

közel se vagyok úgy elragadtatva, mint 
ők. De letettem szándékomról. Miért 
rontsam örömüket?

Inkább megmutattam nekik nyolc töl
tőtollam, melyet állandóan zsebemben 
tartok, két arany zápfogam, melyet szin
tén állandóan a szájamban tartok s el
hencegtem, hogy magas vérnyomásom 
van, ötlámpásos rádióm, kezdődő vese
kövem s hogy több rokonomnak kivet
ték a vakbelét. Mindenkivel úgy beszél
tek, amint kell.

Ez rendkívül hatott.
Kücsük mosolygott, bámult rám a sö

tét tündérszemével, oly becsületes, nyílt 
őszinteséggel, hogy zavarba hozott. Nem 
tudtam, mit akar tőlem. Eleinte azt hit
tem, hogy gúnyol. Később azonban meg
ragadta mindkét kezemet s szivéhez 
szorította. Egy galamb támadhat meg 
igy egy héját.

Mindebben nem volt semmi kactrság 
vagy romlottság. Azt hitte, hogy müveit, 
haladott nyugateurópai lányok is igy 
viselkednek azokkal a férfiakkal, akik
kel először találkoznak a vonaton. En
nélfogva én is igyekeztem úgy viselkedni, 
amint müveit, haladott, nyugateurópai 
férfiak hasonló esetben viselkednek.

Édesanyja látta ezt, de nem igen tö
rődött velünk. 0  — amint említettem — 
Paul Valéry-be mélyedt.

Kimentünk a folyosóra. Ott kergetőz- 
lünk, kacagtunk, szorongattuk egymás 
kezét. Később kikönyököltünk a vonat
ablakba.

így udvaroltam neki:
— Te vagy az első török lány — 

mondtam, mert már tegeztem is, — a 
legelső török leány, akivel találkoztam. 
Kücsük, Kicsi, Kicsikém, szeretlek. Haj

dan, az iskolában a mohácsi vészről 
tanultam. Tudom, hogy őseid az én 
őseim vérét ontották s másfél évszáza
dik tartottak bennünket szégyenletes 
rabságban. Mégis újabb százötven évig 
lennék a rabod, a cseléded, az adófize
tőd, édes kis ellenségem, édes napke
leti rokonom. Tudod mit? Kössünk bé
két. Én sohasem haragudtam a te né
pedre, mert tőle kaptuk legszebb sza
vainkat, azokat a szavakat, melyek nél
kül boldogtalan volnék. Költő vagyok, 
a szavak szerelmese, bolondja. Ti ad
tátok nekünk ezt a szót: gyöngy és ezt 
a szót : tükör és ezt a szót : koporsó. 
Te gyöngy, mely lelkem tükrében tün
dökölsz, koporsóm zártáig. Érted-e ha 
ezt mondom : gyűrű, gyüszü, búza, bor? 
Már hogyne értenéd, hiszen ezek is a 
ti szavaitok s a betű is az, az irás is, 
amelyből élek. Gyűrűm te, gyüszüm te, 
tápláló búzám, részegítő borom te. Há
romszázharminc legékesebb szavunkat 
nektek köszönhetem. Régóta kerestem 
már valakit, egy törököt, akinek kifejez
hetném érte eí-nem-múló hálámat s leg
alább részben visszafizethetném ezt a 
szókölcsönt, letörleszthetném ezt a nyelv- 
történeti adósságot, mely azóta annyit, 
de annyit kamatozott nekem...

így lobogtam, rajongtam, amikor hir
telen egy sötét alagútba fúródott bele 
vonatunk. Kücsük lágyan felém áléit. 
Én pedig — gyorsan és szilajul — csó
kolni kezdtem a száját.

Ha jól emlékszem, pont háromszáz
harminc csókot adtam neki.
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Szombathy Viktor a budapesti stú
dióban folyó hó 15 én d. u. 6 órakor 
olvasta fel „Féltékenység" cimü növel 
Iáját. A szellemesen megirt novella fel
olvasását a rádió hívei Rimaszombat
ban is nagy érdeklődéssel és igaz élve
zettel hallgatták az innét származó köz
kedvelt iró szájából, az éter hullámai
nak közvetítésével.

Egyed Aladár főesperes. A csanád- 
csongrádi evangélikus egyházmegye egy
hangúlag Egyed Aladár szegedi, volt 
sajógömöri lelkészt választotta meg fő
esperesévé.

Házasság. Jelűnek Miklós és Beck Va
léria házasságot kötöttek. (M. k. é. h.)

A Református Asszonykör és Le
ánykor december hó 10-én d. e. 11 óra
kor nyitja meg karácsonyi vásárát, mely 
az előjelekből is ismét nagyszabá
súnak ígérkezik.

Halálozások. Fizély Károly, Selmecz-
bánya köztiszteletben állott polgára 89 
éves kosában elhalálozott. Halálát gyer
mekei, ezek között fia, Fizély Béla vas
hegyi bányatanácsos s kiterjedt rokon
sága gyászolják.

Özv. Horváth Jánosné f. hó 1-én, Vár- 
gedén 52 éves korában meghalt. Teme
tése f. hó 3-án nagy részvét mellett ment 
végbe. Halála egyetlen leányát Valériát 
s kiterjedt rokonságát döntöte gyászba.

Daxner István a rimaszombati járási 
hivatal közigazgatási biztosa, a rima- 
fürészi ág. hitv. ev. egyház felügyelője, 
a Rimaszombati Bank igazgatósági tagja 
hosszas betegeskedés után, 69 éves ko
rában f. hó 11-én Tiszolcon meghalt. 
Temetése nagy részvét megnyilvánulás
sal f. hó 14 én történt. Halálát leánya, 
Daxner Xénia, testvére, id. Daxner Ist
ván és nagyszámú rokonai gyászolják.

A dalárda közgyűlése. A Rimaszom
bati Magyar Dalárda folyó hó 12-én 
tartotta meg közgyűlését a Polgárikör 
nagytermében, Perecz Samu ügyvezető 
igazgató elnöklete alatt, mikor is a köz
gyűlés tárgysorozatának letárgyalása 
után megejtették a tisztujitást is. Mi
után Dr. Mihalik Dezső egyleti elnök 
egészségi állapotára való tekintettel is 
elnöki tisztéről lemondott s érdemeit 
jegyzőkönyvi elismerésben részesítette 
a közgyűlés, a dalárda tisztikara a kö
vetkezőleg választatott meg: Elnök : Pe- 
rtcz Samu, alelnökök : Dr. Weinberger 
Rezső, Mitske Gusztáv. Ügyvezető igaz
gató : Sichert Károly. Karnagy : Halász 
József, h. karnagy: Lévay János. Titkár: 
Marosi Mihály. Jegyző : ifj. Halász Jó
zsef. Pénztárnok : Pecsők Lajos. Ellen
őrök Marosi József és Csordás János. 
Ezúttal megalakították a választmányt is.

Rádiók és villanycikkek

kisegítő tanítóként szabályszerűen al
kalmazták is. A tanévet kifogástalanul 
végigtanította, növendékeit levizsgáz
tatta s csak ezután tűnt el ismét nyom
talanul, emlékképpen majd minden ke
reskedőnél, iparosnál, vendéglősnél ez
rekre menő adósságot visszahagyva, 
sőt az iskolaszéktől 1500 korona fize
tési előleget is gondosan felvéve. — A 
becsapottak most már büntető útra te
relték a dolgot s a garmadával érkező 
feljelentések következtében a hatóságok 
végül is elrendelték országos körözését. 
A nyomozás szerint ez év julius utolsó 
napjaiban a gömörmegyei Szilicze köz
ségben ütötte fel sátorfáját az áltanitó 
ur és Zsoldos István kurátor bizalmába 
férkőzve, nemcsak potyavendégnek ad
minisztrálta be magát egy hétre, hanem 
komoly előkészületeket tett, hogy a 
megüresedett szilicei ref. tanítói állást 
megpályázza. A pályázatok benyújtásá
nak terminusa augusztus 6-án járt volna 
le, az áltanitó ur azonban nem várta 
be a dátumot, hanem a csendőrparancs
nok túlságosan diszkrét érdeklődése 
elől idejekorán elvitorlázott, újból Pod- 
karpatska Rusba, ahol azonban csöbör
ből csöbörbe jutott, mert a kiadott kö- 
rözőlevé! alapján a csendőrök már tárt 
karokkal várták és Gálszécsen annak 
rendje és módja szerint lefülelték. A 
lopott diplomával szélhámoskodó álta
nitó urat, kinek bünlajstromát még nem 
komplettirozták a hatóságok, átadták a 
kassai kerületi bíróságnak.

Betörők jártak a Szijjártó-utcában. 
Özv. Kosiner Vilmosné rimaszombati 
lakos bejelentette a rendőrségen, hogy 
Szijjártó-utca 49. szám alatti lakásáról 
ismeretlen tettes álkulccsal vagy pedig 
a pénztárkulcsok segítségével ellopott 
egy darab 500 koronás csehszlovák 
bankjegyet, továbbá egy darab 2 méter 
hosszú női aranyláncot, különféle ezüst 
evőeszközt és két darab női aranyórát 
összesen 15000 korona értékben. A lo
pást, a jelek szerint, csakis a helyzet
tel tökéletesen ismerős egyén követ
hette el. — Kézrekeritésére a nyomozás 
megindult.

Bátky Gyula és társai kémkedési 
ügyében döntött a legfelső bíróság.
Jelentettük annak idején lapunkban, hogy 
a kémkedés büntette cimén a rimaszom
bati kerületi bíróság által négy évi fegy- 
házra és három évi hivatalvesztésre el
itéit Bátky Gyula pelsőci gyógyszerész 
és Hermély Ödön tolnaijai állomásfőnök, 
akit egy évre Ítéltek el, semmiségi pa
nasszal éltek az elsőfokú Ítélet ellen, 
úgy hogy az ügy az államügyész súlyos
bítást kérő felebbezése folytán a kassai 
felsőbíróság elé került másodfokú elbi-

villamos háztartási készülékek
Rimaszombat város választó pol

gárainak figyelmbébe. Az 1934. évre 
szükséges választói névjegyzékek össze
írása és a választók összeírása meg

kezdődött. A város 4 kerületre oszta
to t t  fel és az összeírást a kormánybiz
tos által megbízott 4 egyén végzi. Fi
gyelmeztetjük városunk minden választó-

hogy saját érdekében gondoskodjék 
arról, hegy a választók névjegyzékébe 
felvétessék és ha az összeírást végzők 
r járása, vagy viselkedése ellen bármi
yen panasz merülne fel, azt bármelyik 
megválasztott városipárti képviselőtes- 
íéti tagnak adja tudomására, hogy az 

orvoslás idejekorán megtörténhessék.
Lopott diplomával szélhámosko-

dott. Fráter István alsótárkányi illető
ségű fiatalember két évvel ezelőtt a gö
mörmegyei Csoltó község katholikus 
népiskolájában helyettesítette Nagy Béla 
tanítót, aki hosszabb időn át beteges
kedett, majd később meg is halt. A he
lyettes tanító ur a haláleset után „ma
gához vette" Nagy Béla okmányait, köz 
iük annak tanítói diplomáját is és az 
Iratok felhasználásával egyszerre Nagy 
Bélaként kezdett szerepelni. Lévárton 
Ducmann Lászlónál elegáns lakkcsiz
mát csináltatott magának a tanító ur 
330 koronáért, az árát azonban elfelej
tette kifizetni, amint adós maradt lakás
adójának és vendéglősének is. A tanító 
ur hitelezői egy szép napon arra ébred
tek, hogy üzletfelük nyomtalanul eltűnt. 
A csendőrök hasztalan kutattak utána 
a környéken, mert az ál Nagy Béla 
időközben Podkarpatska Rus ba tette 
át működésének színhelyét és Jaszinán 
részt vett a lopott okmányokkal egy 
pályázaton, ahol az 1932—33. tanévre

rálás végett. A kassai felsőbíróság Bátky 
büntetését négy évről hat évre súlyos
bította, Hermély-ét azonban egy évről 
hat hónapra mérsékelte, a bűncselek
mény hiánya cimén felmentett Csapó 
Irma pelsőci tanítónőt és Fejes István 
sajólénártfalai tanítót viszont négy, il
letve öt hónapi fogházbüntetéssel súj
totta s csupán a Bátky Gabriellára vo
natkozó felmentő Ítéletet hagyta helyben. 
Az elitéltek felebbezése folytán az ügy
gyei a brünni legfelső bíróság is fog
lalkozni volt kénytelen, ahol a napok
ban hangzott el a végső szót kimondó 
Ítélet, amely a másodfokú döntést min
den részletében megerősítette.

Hét-hét hónapi fogházra Ítélték a 
bátkai postarablókat. Augusztus 27-én 
éjszaka fél 2 tájban két bekormozott 
arcú férfi tört be a bátkai postahivatal 
épületébe s az iroda tőszomszédságában 
lévő szobában alvó Demeter Mária pos
tamesternőt felköltve, arra kényszeritet- 
ték, hogy a hivatal pénzét nekik kiszol 
gáltassa. A postán szerencsére csak 248 
korona készpénz volt a tett elkövetése 
pillanatában, úgy hogy a magukat el- 
számitó rablók csupán 248 koronát tud
tak elzsákmányolni, emlékül azonban 
elvitték a postamesternő ágytakaróját és 
egy félkenyeret. A csendőrség röviddel 
a tett elkövetése után Finta József gi- 
mesi illetőségű 45 éves, rovottmultu és 
a fogházból csak párnappal azelőtt sza
badult notórius betörő és Pál Ferencz 
22 éves ugyancsak büntetett előéletű 
dobócai származású pásztor személyé
ben kézrekeritette a betörőket s a két 
váltig tagadó tettest, akikre a postames
ternő azonnal ráismert, a kerületi bíró
ság vád alá helyezte. A Foukal-tanács
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most Ítélkezett a két postarabló fölött 
és mindkettőjüket hét-hét hónapi fog
házra Ítélte. A két cimbora, miután a 
körömszakadtáig tarió tagadás nem ho
zott sikert, megnyugodott az Ítéletben 
és nyomban meg is kezdték büntetésük 
letöltését.

Szerencsétlenül járt matomlálogató.
Galovits György sajógömöri fiú a múlt 
napokban Hruska András nevű klenóczi 
rokonánál volt látogatóban és időtöltés 
céljából a délutáni órákban ellátogatott 
a Takács-féle malomba, ahol az üzem
ben lévő turbinára volt kiváncsi. — A 
malom egyik alkalmazottja, Csergely 
Mihály ugyancsak a turbinánál foglala
toskodott és nem vette észre, hogy a 
Galovics-fiu formálisan nekitámaszko
dott az erősen gyantázoít hajtószíjnak. 
Csergely csak a flu sikoltozásaira lett 
figyelmes és akkor megdöbbenve látta, 
hogy a szíj elkapta Galovits Györgyöt. 
Mire a transzmissziót leállította, a sze
rencsétlen fiú mindkét karja eltört s 
mellkasán, valamint lábán is súlyosan 
megsérült, úgy hogy azonnal be kellett 
szállítani a rimaszombati közkórházba. 
A megindult eljárás során megállapí
tást nyert, hogy a balesetet előidéző 
lenditőkerék nem volt biztonsági kor
láttal védve. — A felelősség megálla
pítása céljából folyik a vizsgálat.

Közbotrányt provokált alkoholmá
morában. Tóth József kőhegyi lakos a 
múlt napokban a községi korcsmában 
ülte meg felesége elhunytának négyéves 
évfordulóját s bánatában annyi italt fo
gyasztott, hogy amikor éjféltájban haza
tért, egyszerre csak dühöngeni kezdett, 
úgy hogy a revolverrel fenyegetőző em
ber elől a négy árvát nevelő anyós a 
disznóólba volt kénytelen menekülni a 
Tóth gyerekekkel együtt. Alig szaladtak 
ki a házból az anyós és a négy gyerek, 
a hálószobából revolverlövés hangzott 
el, amelyet fájdalmas jajveszékelés kö
vetett, amiből arra lehetett következtetni, 
hogy a berúgott ember öngyilkos leit. 
A családtagok nem mertek a házba 
bemenni és ezért a szolgálatban lévő 
éjjeli őrt értesítették a történtekről, aki 
a bírót s a jegyzőt felköltve, egy sereg 
szomszéddal együtt behatóit a Tóth 
lakásába és az alkoholmámoiban fet- 
rengő embertől elvették a fegyvert. 
Tóth József később magához tért s a 
történtekre visszaemlékezve, utánaeredt 
a bakternek, erőszakkal elszedte tőle a 
revolvert s aztán elbotorkált a temető
be, ahol a felesége sírjánál nagy lármát 
csapott és egy revolverlövést leadva, 
hanyatvágódott a sirdombon. A lövésre 
megint a félfalu kicsődiilt a helyszínre, 
általános derültség közben azonban ez

legolcsóbb beszerzési forrás
alkalommal is sikerült konstatálni, hogy 
a részeg ember megint bolonddá tette 
őket, amennyiben a második revolver
golyót is a levegőbe eresztette. A köz
botrányt okozó részeget erre testületi
leg hazaszállították és teljes kijózano
dásáig felügyelet alá helyezték, az ügy 
ezzel azonban nem fejeződött be, mert 
annak rendje és módja szerint meg
indult ellene a hivatalos eljárás köz
botrányt okozó részegség cimén.

Filmszínház. Folyó hó 18. és 19 én „A 
diadalmas férfi" c. film kerül színre. Fő
szereplője Hans Albers, ki egy kis pos
tahivatalnokot alakit. Lóversenyen nagy 
összeget nyer s megismerkedik egy new- 
yorki milliomos leányával. Később elő- 
táncos lesz s amikor a milliomos leánya 
meglátja, nem akar vele szőbaá'lni. Sok 
bonyodalom után a helyzet tisztázódik. 
Hans Albers partnere Nagy Kató s raj
tuk kivül szerepelnek még Ida Wiist, 
Adélé Sandrock, Hans Brausewetter s 
Julius Falkenstein.

F. hó 23 án az „Őnagysága kimenője" 
c. énekes film kerül vetítésre. Madame 
Vereier cselédruhába öltözve egy apacs
bálba megy. Különös kaland révén egy 
szegény fiúval megismerkedik s a szere- 
relem hevében elárulja kilétét s bejelenti, 
hogy kész otthagyni férjét s vele együtt 
folytatni az életet. A rendező e filmben 
nem ragaszkodik a hapyendhez, hanem 
reálisan fejezi be a darabot. Majd meg
látjuk miként.------ Főszereplők Liáné
Haid, Hans Brausewetter, Hilde Hilde- 
brand és Albert Prejean.

Pengőhamisitó bandát leplezett le 
a tornaijai csendőrség. Az elmúlt hét 
szombatján Tóth János putnoki munka- 
nélküli napszámos határátlépési igazol-
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Kinn APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, november I8-án és 19-én 

németül beszélő és éneklő kalandor film :

A diadalmas férfi
F.: Hans Albers, Nagy Kató, Falkenstein Gy., 

Ida Wüst.

Csütörtökön, november 23-án világhírű filmope
rett német nyelven. Armont és Gerbtdor szinja- 
téka nyomán Vandal Páris francia gyártmánya :

Madámnak kimenője van
F.: Liáné Haid, Hans Braunetter.

vánnyal csehszlovák területre jött át és 
Sajószentkirályí község egyik pusztáján 
gazdasági munkásként alkalmazott Po- 
tocki Andrásnál szállt meg. A vendég öt 
darab ezüst ötpengőst hozott magával 
és másnap három darabot be is váltott 
csehszlovák pénzre 450, 4'80-as kurzu
son, a negyedik ötpengössel pedig a 
Friedmann-féle üzletbe küldötte el szál
lásadóját, Potocki Andrást, aki ott zóra ci
garettát és cukrot vásárolt. Friedmann 
rövid idömulva alaposabban szemügyre 
vette a Potockitói kapott ötpengőst és 
meglepetéssel konstatálta, hogy annak 
sem kinézése sem csengése nem egye
zik többi ötpengősével. Autóba ült és ki
ment a pusztára Potockihoz, követelve 
a furcsa ötpengős kicserélését. Potocki 
Tóth Árpádra igyekezett a felelőséget át
hárítani, aki azonban tudni sem akart az 
ötpengősröl, úgy hogy Friedmann ered
ménytelenül volt kénytelen a pusztá
ról távozni és hazafelé menet a csend
őrségen jelentést tett a dologról, ahon
nan azonnal járőr ment ki Potockihoz, 
akkor azonban Tóthnak már hült helye 
volt és csak másnap sikerült őt Tornai
ján elfogni, ahol az ötödik ötpengőst 
ugyancsak eredményesen elhelyezte. A 
tornaijai csndőrség telefonon adott érte
sítést a hamis ötpengősök forgalomba- 
hozatala cimén őrizetbe vett Tóth Árpád 
ügyéről s a putnoki csendőrség ennek 
alapján széleskörű nyomozást vezetett 
le, ameiy szenzációs eredménnyel záró
dott. Sikerűit az öipengösöket hamisító 
banda mühelyfőnökét Csermák László 
putnoki gépész-soffőr személyében ki
nyomozni és ártalmatlanná tenni és a 
lakásán megejtett házkutatás alkalmá
val tizenkét darab jól sikerült hamisít
ványt megtalálni. A Tornaiján elhelye
zett öt darab hamis ötpengősből eddig 
csak három darabot szolgáltattak be a 
csendőrségen, a Putnokon forgalomba 
hozott példányok számát azonban eddig 
nem sikerült megállapítani.

T E C H N I K A
VÁMOSSY BÉLA városházaépület

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

Látogatók a Dobsinai Jégbarlang 
1933. évi szezonjában. A gazdasági vál
ság, különösen pedig az országok közötti 
pénzforgalom nehézségei súlyosan 
nyomta rá bélyegét a dobsinai jégbarlang 
látogatottságára. Az elmúlt szezonban az 
idő kedvezett volna, de a pénztelenség, 
határzár különösen az idegeneket tar
totta távol attól, hogy a természetnek 
ezen rendkívül csodálatos és ritka szép 
alkotását megtekinthessék. Fejér Endre 
a jégbarlangnak 35. év óta agilis és szak
avatott bérlője a reklám minden lehető
ségét felhasználta, hogy minél nagyobb 
propagandát fejtsen ki, mégis erősen 
csökkent a látogatók száma, az elmúlt

ZION M. angol nőiszabó
Rimaszombat, Masaryk-tér 20. szám.
évhez viszonyítva. — Míg az elmúlt 
évben 12.454, addig az idén csak 9.250, 
tehát 3.204 vendéggel kevesebben néz
ték meg a barlangot. A látogatók nem
zetiség szerint a következőképpen osz
lottak meg : csehszlovák látogatók 4988, 
birodalmi német 304, magyarországi 369, 
lengyel 1195, továbbá 28 francia, 16 an
gol, 36 osztrák, 83 román és 66 holland 
vendég nézte meg a barlangot. Akik meg
nézték a barlangot, mind a legnagyobb 
elragadtatással nyilatkozott annak szép
ségeiről, mely évenkint uj és uj alaku
latokkal mindég szebbnél szebb látni
valót nyújt a kirándulóknak.
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Másfélévre elítéltek egy lengyelor
szági besurranó tolvajt. A cseh- 
tescheni kerületi bíróság fogházából nem
régiben megszökött egy rab, akit külön
féle vagyon elleni bűncselekmény elkö
vetése miatt három évi fegyházra Ítéltek. 
A szökevény ellen, aki Pakula Sztanisz- 
lav 31 éves lengyelországi származású, 
notórius besurranó tolvajjal azonos, el
fogató parancsot adtak ki, mire azonban 
kézrekeritették, azalatt Tomlay Károly 
murányi lakos kárára 2000 koronás, 
Medve Imre nandrási lakos kárára pedig 
közel 4000 koronás betörést követett el, 
mindkét helyen készpénzt, ékszerfélét, 
férfi ruhákat, sőt okmányokat is ele
melve. A rimaszombati kerületi bíróság 
Foukal tanácsa most Ítélkezett a viha
ros múltú fiatalember fölött s a vádbeli 
bűncselekmények elkövetése fejében 
másfélévi fogházra ítélte, tárgyalás után 
pedig elrendelte átszállítását a lőcsei 
kerületi bírósághoz, ahol ugyancsak 
számos lopás és betörés miatt fogják 
felelősségre vonni s onnan Cseh- 
Teschenbe visszaszállítani.

Az építkezés szarkája. Neubauer 
Lajos csetneki lakos most folyó építke
zésénél dolgozó munkások reggel észre
vették, hogy az egyik lezárt helyiségben 
munkához eiőkészitett, rézből készült 
lakatáruk : kilincsek, zárak eltűntek. A 
károsult jelentésére a csendőrök azonnal 
kihallgatták az építkezésnél alkalmazott 
munkásokat s így a gyanú rövidesen 
Kravec Lajos rekenyei lakosra hárult, 
akinek lakásán házkutatást tartottak s 
a lopott holmikat utolsó darabig meg
találták nála. Tettét beismerte. Átadták 
a rozsnyói járásbíróságnak.

Tréfából biciklit lopott. Filicki Já
nos rozsnyói bányász ezév februárjában 
a pelsőczi Héregi-vendégiő elől ellopta 
társának, Kovács Jánosnak a kerépárját, 
amig az a vendéglőben dolgát végezte. 
A bíróság előtt azzal védekezett Filicki, 
hogy nem volt szándékában a gépet meg
tartani, csupán tréfát akart elkövetni. Mi
után a jókedvű kerékpártolvaj már két 
Ízben volt különféle lopásokért jogerősen 
elitélve, a bíróság nem adott helyt hu
moros védekezésének és lopás vétsége 
címén 10 napi fogházra elitélte. A bün
tetés végrehajtását nem függesztették föl.

Nicotiana tabacum.
Mi a dohány? A tudós azt tanítja:
— A Nicotiana a burgonyafélék csa 

ládjának nemzetsége. Kb. 40 faja jórészt 
Amerikában honos. Egy éves, ritkán 
évelő, dudvanemü növény, többnyire 
épszélü levelekkel, bögre- vagy hosszu- 
csövü virággal 1—2 m. magasra nő, 
szára szőrös és kissé ragadós, széles, 
nagy, zsíros tapintatu levelek ülnek rajta. 
Hatóanyaga a nikotin nevű, veszedelme
sen mérgező alkaloida, melyből átlago
san 4 százalékot tartalmaz, de vannak 
benne más szerves anyagok is, amelyek 
a dohánygyártási folyamatok alatt szét- 
bomolva a dohány jellegzetes izét, illa
tát, zamatát adják.

A dohányos azt mondja :
— Illatos, barna levele, gondfeledtető 

illúziók Pandora-szelencéje ; kékesen 
bodorgó füstkigyója rózsaszínű, enyhe 
mámor, idegeket simogató, feszültséget 
oldó, rossz kedvet, bánatot, tidércnyo 
mást oszlató mennyei iz és aroma. Ha 
mellemre szívom, mintha lelkemre szív
nám, körülgomolyogja szivemet, az agy
velőmet és minden idegszálamat s ki
mossa belőle, ami nyugtalanít, ami fáj, 
mint a szemből a porszemet a könny ; 
eltompitja a valóság könyörtelenül éles, 
rideg kontúrjait, szebbé, mosolygósabbá 
teszi a világot.

Prédikáltak ellene zöld asztal mellől, 
katedráról, szószékről, trónusról, hadve
zérek, papok, fejedelmek, királyok, csá
szárok, pápák harcoltak ellene, szigorú 
rendeletek, drákói törvények, halálos 
fenyegetések szuronyerdejével rohamoz
ták meg, híveit megvetették, lenézték, 
üldözték, kiközösítették, tömlöcbe vetet
ték, kiátkozták, megbélyegezték, halállal 
sújtották, de a dohányt nem lehetett 
legyőzni. Minden megszorítás, béklyóba 
verés, üldöztetés, minden megsemmisí
tésére, kiirtására irányuló törekvés ku
darcot vallott és visszapattant az em
beri szenvedélyek ércpáncéijáról.

A dohányzás nem a ma emberének 
találmánya, de még a tegnapié, sőt a 
tegnapelőttié sem. Eredete épp oly meg
foghatatlan, mint az Írásé vagy beszédé,

visszanyulik az emberiségnek abba az 
ősi, embrionális korszakba, ahol min
den időbeli távlat, minden történelmi 
prespektiva egy pontba fut össze és 
semmivé foszlik. Az európai ősember 
épp úgy ismerte, mint az amerikai, sőt 
a bronzkorban már a pipát is használta.

Az Óvilág az amerikai indiánoktól 
tanulta el, ahol a dohányzásnak ősi, val
lásos múltja volt. A mayák és az azté
kok nemcsak élvezetből füstöltek, ha
nem hagyományos szokásból is, ami 
vallásukkal, a tűz és a Nap imádásával 
függött össze. Kukoricalevélbe csavart, 

| összesodort dohányleveleket szívtak — 
! ez volt a szivar őse és mint az ősi maya 
i templomok közelében talált dombormü- 
j vés emlékek tanúsítják, vallási szertar

tásaik egyik jellegzetes aktusa az volt, 
hogy egy dohánnyal teletömött pipa- 
szerű csövet vettek a szájukba s a füs
töt a Nap meg a négy világtáj felé fúj
ták. Tabagónak nevezték ezt a biivös 

| növényt s ez a szó, változott alakban, 
| átment a legtöbb kulturnyelvbe és a 
I tudomány szókincsébe is.

Mikor Kolombusz 1492 ben elérte az 
amerikai kontinenst, partraszálló matró
zai „szivarzó" és pipázó rézbőrüeket 
találtak az uj szárazföldön. A spanyolok 
között hamarosan egész sereg hive akadt 
az uj szokásnak, de ez sokáig drága 
mulatság volt, mert a dohányzók szük
ségletét csak behozatallal lehetett kielé
gíteni. 1560-ban azután egy Jean Nicot 
nevű francia ember nem dohánylevelet, 
hanem dohánymagvakat hozott Euró
pába és hazájában megalapította az első 
európai dohányültetvényt. A dohány 
most már viharos gyorsasággal kezdett 
terjedni mindenfelé, európai meghono
sítója emlékét pedig a benne felfedezett 
hatóanyag — a nikotin — néven örö- 

í kitették meg. A XVI. században már 
egész Európa székében pipáztak az em
berek, nemcsak mert kellemesnek talál- 

! ták, hanem, mert védelmet kerestek 
i benne az akkoriban dúló járványok el- 
I len. Fertőtlenítő, betegség-távoltartó erőt 
I tulajdonitottak a dohányfüstnek és a 

preventív intézkedések egyik legfonto- 
sabbja az állandó füstölgés volt.

A diadal azonban nem tartott sokáig. 
A XVII. században minden országban 
felléptek az uj szenvedély ellen s a vi
lági és egyházi előkelőségek tekintélyük, 

í erkölcsi hatalmuk egész súlyával felvet
ték ellene a harcot. Minden rosszal vá
dolták, erkölcstelenek, kárhozatosnak bé
lyegezték, az orvosok pedig szakítva 
korábbi felfogásukkal, egészségre káros 
voltát hangoztatták. A dohány ilyenfor
mán minden oldalról a támadások va
lóságos pergőtüzébe került.

I. Jakab angol király „Misokapnos" 
cimen dörgedelmes vádiratot irt a do 
hányzás ellen, azt bizonyítván, hogy ezt 
a szenvedélyt maga a sátán hozta az 
emberekre. Németországban, Svájcban 
szigorú büntetés terhe alatt tilos volt a 
füstölés. VIII. Orbán pápa pedig, mint 
erkölcstelen szokást, kiközösítés terhe 
alatt megtiltotta. De legkegyetlenebbül 
IV. Murád török szultán lépett fel a füst 
híveivel szemben ; öt esztendő alatt 
nem kevesebb, mint 25.000 alatvalóját 
végeztette ki a dohányzási tilalom meg
szegése és egyéb hasonló vétség cimén.

De semmiféle kényszerítő erő, sem 
pedig az egyház tekintélye nem bízó 
nyúlt elég erősnek az „ördög fondorlata" 
ellen. Az emberek — hol nyíltan, hol ti
tokban — vigan eregették a füstöt to
vább, nemsokára pedig megtörtént az 
a hihetetlen eset, hogy a spanyol papok 
magában a pápai székvárosban, Rómában 
terjesztették a dohányzást. 1724-ben 
pedig az akkori pápa visszavonta előd
jének súlyos rendelkezését. A XVIII szá
zad elején már mindenütt bevett szokás 
volt a füstölgetés, az államfők pedig las
sanként ráeszméltek arra, hogy pénzügyi 
szempontból jobban járnak, ha elősegí
tik a dohányzást, mintha gátolják. S 
most egy súlyos tévhitet kell helyreiga 
zitanunk : a dohányzó nő nem a rádió 
meg a repülőgép korszakának a szüle
ménye. Bizonyság erre az a kis röpirat, 
amit egy bizonyos madame Leucorande 
irt 1715-ben a következő, kissé hosszú
kás címmel : „Tisztességes nő hírének 
ártalma nélkül ellátogathat néha a kávé
házba és elszívhat egy pipa dohányt. 
Egészséges és kellemes dolog ez.“

Az előkelő világban ekkortájt pipázás 
helyett burnótozás járta, mígnem 1809 
táján megjelent a szivar, a krimi háború 
idején pedig a cigaretta. Az azóta lefolyt

félszázad óta olyan mindennapi köz- 
szükségeleti cikké tette ezeket az egy
kor megbámult kuriózumokat, mint 
aminő a kenyér vagy a ruházat s ma
napság bizonyára senki sem gondol arra, 
milyen mozgalmas múlt áll a dohány 
mögött, amikor rágyújt egy cigarettára.

Az antósoK i ó l  panaszkodnaA,
hogy drágább lett a benzinkeverék. 
Nem elég, hogy sokkal több kell belőle, 
mint a tiszta benzinből, kötelező hasz
nálata által cca 60%-al drágította meg 
az üzemköltséget. Nem érdektelen an
nak a vizsgálata, hogy mi okozza ezt. 
Tudvalevő dolog, hogy az államvasut 
hatalmas ráfizetéssel dolgozik és ezen 
úgy akartak segíteni, hogy a nagy ver
senytársat jelentő autókat lépten-nyo- 
mon magas adókkal sújtják, vagy más 
módon drágittatják az üzemeket, ahe
lyett, hogy a túlbürokratizált és a mai 
kereskedelmi viszonyok szerint tulne- 
hézkes vasút gyökeres reformálását vin
nék keresztül. Sikerült odáig vinni a 
dolgot, hogy péld. egy autótaxi a brut
tó forgalmának cca 30%-át kénytelen 
közvetlenül, vagy közvetve leadni.

Péld. egy autótaxi, amely a mai vi
szonyok szerint igen nagy — 30000 K5 
— forgalmat ér el, a következő teheket 
fizeti : útadó 350'—, szállítási adó 1200'—, 
forgalmi adó 600'-,  kereseti adó pót
lékokkal 150'—, jövedelmi adó 250'-, 
összesen 2550 — Ke. — Közvetve vi
seli a benzin és szesz állandóan emelt 
adói cimén az elfogyasztott mennyiség 
után (20.000 km. á 0.14 lt=2800 liter 
üzemanyag adója cca L70 per liter ösz- 
szesen) 4760'— Ké és hozzá jön a kö
telező biztositás cca 2400'— Ké.

így figy autótaxi 30 000 Ké forgalom 
mellett cca 9700 Kc-t adót és egyéb 
terhet visel. Nem nehéz kiszámítani, 
hogyha az üzemanyag többlet árát, 
amortizációt és kamatveszteséget hozzá
adjuk, mi marad a tulajdonosnak.

Eredmény : a vasút helyzete nem ja
vul, mert a konkurrens kikapcsolása, 
vagy létének megnehezítése nem vál
toztat a szervezetében rejlő hibákon, 
ellenben az autógyárak, javítóműhelyek 
és más az autóval vonatkozásban levő 
munkahelyek csökkenése ugrásszerűen 
emelte a munkanélküliek számát, ami 
végeredményben a segélyezés kapcsán 
újból az állami kiadások emelkedését 
okozza. Viszont a felemelt adók nem 
érték el azt a céljukat, hogy vele a be
vételek emelkednek, hiszen a leállított 
autók száma miatt inkább kevesebb lett 
a bevétel.

Következtetés : Drágult a trafik, ke
vesebbet szívtak az emberek, emelték 
az italadót, mértékletesek lettek a fo
gyasztók, drágult az autóközlekedés, 
kevesebbet utaznak és többet levelez
nek ; vagyis az élet mesterséges drágí
tása az életstandard csökkenését és 
vele a fogyasztás apadását, végered
ményképpen munkaalkalmak és jöve
delemforrások visszafejlődését okozza.

(Bd)

S P O R T .
Jéghokkicsapat alukult városunk

ban. A RPS és a RME agilis vezetősége 
a tél folyamán is alkalmat akarva nyúj
tani a sportolásra, a téli-sportot is ked
velő ijuságnak, közös akarattal uj, eddig 
Rimaszombatban még nem látott jéghok- 
kipályát épitet a RPS hármas tenisz
pályáján. Tekintve a pálya kiváló tala
ját, már egy-két héten belül vigan lehet 
korcsolyázni az uj pályán. A jéghokki
csapat „RIMA" JÉGHOCKEI CLUB név 
alatt fog szerepelni. A vasárnap megtar
tott gyűlésen a következő vezetőség vá
lasztatott meg : Elnök: Schreiber József. 
Társelnökök : Krén Ágoston ésMakovits 
Jenő. Titkár: Altmann Ferencz. Intéző: 
Cséman István. Pénztárnok : Brünner
Sándor. Ellenőrök : Geró Dezső és Weisz 
Ármin.

Új klubhelyiségt avat a RME. A RME
az uj SPORT-kávéház emeleti termébe 
helyezte otthonát. Az uj klubhelyiséget 
szombaton este 8 órakor ünnepi keretek 
között fogja felavatni az elnökség, melyre 
minden tagot és sportkedvelőt ezúttal 
is tiszteletiét meghív a vezetőség.

M EGHÍVÓ.
A R im a szo m b a ti P o lgárik or  

S p o rtszak osztá lyán ak  
f o o t b a i l  a l o s z t á l y a

nov. hó 26-án délután 2 órakor tartja

évi rendes és tisztújító közgyűlését
a Polgárikör helyiségében, amelyre a t. 
tagokat ezúton is meghívja

a Vezetőség. 
Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. Múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvé

nek felolvasása és hitelesítése.
3. Pénztári jelentés.
4. Titkári jelentés.
5. Uj tisztikar választása.
6. Indítványok.
Az alapszabályok értelmében, ameny- 

nyiben a kitűzött időben nem volna ha
tározatképes, úgy félórai várakozás után. 
tekintet nélkül a megjelentek számára', 
a közgyűlés meg lesz tartva.

Rimaszombat, 1933. november hó. 
Brünner Sándor Bokor Dezső

titkár. ügyv elnök.

PARKETT, butortisztitó 
és fényesítő szerek

olcsó áron beszerezhetők a

BOKOR-drogeriában.

n a g y  v á la sz ték b a n

Kovács-Áruházban.

Kőműves és ácsmesteri
szakvizsgára
m egfelelőleg előkészít

G A Á L  B A L Á Z S  építész, építőmester.
Lucenec (Losonc) Mező-u.

S P O R T
É T T E R E M  g  K Á V É H A Z
megnyílt folyó hó 18-án szombaton 

d is z n ó to r o s  v a c s o r á v a l .
Olcsó árak, figyelmes kiszolgálás. 

jEÉ§?~ Vacsora Ke. 6 80.
szives pár t fogást  kér :  

B o z ó k y  G y ö r g y  t u l a j d o n o s .

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Rábely Károly laptulajdonos.

kezdve készít
H A N K  A N D O R
uriszabó, Rimaszombat Szijjártó-u.75. sz. 
Elfogadok javításokat, fordításokat és 

minden e szakmába vágó munkát.

Egy jó karban levő

rövid zongora
jutányos áron eladó.

M  Cím : e lap kiadóhivatalában. ►

A U T Ó K ,  m otork erék párok , 
tr a k to r o k , b e n z in m o t o r o k
legjobb és legolcsóbb javitóműhelye : a

„Central garasé4'
Tornaiján (Rozsnyói-ut 212 213.)
A generál-javiíást, hengerfurást, világítás za
varok stb. javítását kizárólag ott végeztesse!
100%-os m e g e l é g e d é s  garantálva.

Rim aszom bat, 1933. N yom atott R á b e ly  K á ro ly  könyvnyom dájában. (M asaryk-tér 9. szám .)


