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Az újév mesgyéjén
állva, ha visszatekintünk lapunk 
múltjára, arra a tizenöt esztendőre, 
amelyet az ujévbe-lépéssel immár 
magunk mögött hagytunk, minden 
ifoguitság nélkül meg kell állapi

tanunk, hogy az útnak indítás al
kalmával első számunkban adott 
programmunkat teljes egészében 
hűen betartottuk, Ígéretünknek min
denben eleget tettünk.

A Gömör a legválságosabb idők
ben indult útjára és tengernyi aka
dály, az idő megnehezült járása 
edenére híven t< Ijesitettük felada
tunkat : tisztán törvényes alapon, 
a haladás zászlója alatt véctük a 
magyarság faji, nyelvi és kulturá
lis jogait s csekély erőnkkel igye
keztünk az államszerződésekkel 
biztosított nemzeti kisebbségi jo
gaink minden irányban való teljes 
érvényesülésére s a velünk együtt
élő más népek jogait teljes tiszte
iéiben tartva, az fgymás iránti tü- 
relmességet, a kölcsönös, békés 
megértést és a minden szakadékot 
áthidalni képes emberi szeretetet 
vallottuk és hirdettük s toliunkat a 
haladás, az igazság és az emberi 
fejlődés vezette mindenkoron.

Az ut, melyet megjártunk és 
immár magunk mögött hagytunk, 
nem volt tövistelen. Ennek dacára 
nyugodt lelkiismerettel tekinthetünk 
elvégzett munkánkra s az előttünk 
álló jövő elé, ha a zavartalan bé
kés fejlődést, az összefogó becsü
letes munkás akaratot szolgálni 
törekvő igyekezetünkben, erre irá
nyuló munkánkban olvasóközönsé
günk tábora rendületlen kitartással 
és megnövekedő számmal támoga
tásunkra siet.

Mert mi csak olvasóközönségünk 
megértő támogatására számítha
tunk. Bennünket senki sem szub
vencionál, senki nem segélyez! 
Minden erőnk és létalapunk ön
magunkban van, mi minden erőn
ket célkitűzéseink mielőbbi eléré
sének, kultúránk ápolásának, fej
lesztésének és védelmének szolgá
latába állítottuk és állítjuk a jövő
ben is és az első számmal meg
hirdetett programmunkon változ
tatni, attól elhajlani, vagy annak 
alapjáról éppen letérni, nem fogunk 
soha. Nem pedig azért, mert az az 
alap : a jog, a törvény és igazság, 
amit a Szeretet, a tiszta, megbé
kélő, igaz Szeretet láncával fog
tunk össze soha szétnem esővé.

Lapunk alapításától kezdve ön
erejéből, a céljainkat megértő és 
méltányolni tudó olvasóközönség 
támogatásából tartja fenn magát. 
Minden pártpolitikától függetlenül, 
a magyar egyetemesség céljainak

megvalósításáért küzdött és harcol 
a Gömör.

Minden anyagi segélyezés és 
szubvencionálás nélkül, hogy fel
adatunkat a jövőben is kifogásta
lanul és fennakadás nélkül végez
hessük, hogy kitűzött programm- 
pontjaink valóra válásában hatéko
nyan munkálkodhassunk, olvasókö
zönségünk támogatására van to
vábbra is szükségünk.

A lapunk köré csoportosult olva
sóknak meg kei! éríeniök lapunk 
hivatását, fontosságát, meg kell ér- 
teniök, hogy a magyarság érdek 
védelmét csak magyar lap láthatja 
el és hogy a magyarságnak, igy 
az itteni magyarságnak nemzeti 
kötelessége, hogy az érdekeit szol
gáló magyar sajtót támogassa, egy 
helyi sajtóorgánum megélhetését 
lehetővé tegye. — Ha minél töb
ben igy, ha magyar testvéreink 
ekként cselekszenek és magyar 
kötelességszerüleg megteszik azt, 
hogy a Gömör csekély havi négy 
koronás előfizetési diját büdzséjük
be hónaponként beállítják és elő is 
fizetik : biztos bátorsággal hala
dunk utunkon a cél, az emberi 
boldogulás felé.

Ezt a mögyar kötelességet telje
síteni vagy éppen a célt elérni, 
volna-e aki nem akarná?

Az adóhátralékok likvidálása.
A belügyminiszter egyik utóbbi be

szédében az adóhátrálékok kérdésével 
foglalkozva kijelentette, hogy elérke
zett az ideje annak, hogy az adófi
zető közönséget megszabadítsák ettől a 
tehertől. Megállapította, hogy az adóhát
rálékok legnagyobb részében nem az 
adóalanyok mulasztása révén gyűltek 
össze, hanem sokkal inkább a pénz
ügyi szervek lassú munkája következté
ben. A pénzügyi hivatalok a nagy gaz
dasági fellendülés idején nem Írták elő 
és nem vetették ki az adókat, mivel ke
vesen voltak és most a gazdasági vál
ság mélypontján szeretnék behajtani 
ezeket az összegeket. Szükséges, — mon
dotta a miniszter — hogy az adóhátrá
lékok illúziójától egyszer és mindenkor
ra búcsút vegyünk, mert ezek a költség- 
vetésben amúgy sem jelentenek semmit. 
Azért azt ajánlja, hegy csináljanak igaz
ságos kiegyezést az adósokkal.

A belügyminiszter kijelentése teljes 
mértékben igazolja eddig elfoglalt és 
állandóan hangoztatott álláspontunkat, a 
kisiparosságra nézve is. A kisiparosság 
nem hibás a múltak összegyűlt adőhát- 
rálékáért, mert azt utólag több évre ve 

i tették ki és természetes, hogy ennek 
már nem tud eleget tenni s igy az újabb 
kivetésekkel azután feje fölé nőttek a 
tartozások. Legfőbb ideje tehát, hogy ezt 
a kérdést igazságosan rendezzék. De 
szükséges az is, hogy ez a rendezés 
gyorsan történjék és ne teljenek bele 
talán ismét hosszú hónapok vagy évek, 
mert hiszen az adósságok és végrehajtá
sok csak állandóan növelik nemcsak a 
kisiparosság és gazdák hanem az állam

minden rendű polgárának terhét és meg
kötik kezét, lábát.

A kisiparosság adóügyi kérdései azon
ban a múlt tartozásainak rendezésével 
még nincsenek elintézve és nagyon fé
lünk, hogy ez az adótartozás-rendezés 
a kisembereknek fog legkevesebb meg
könnyebbülést jelenteni. A helyzet 
ugyanis az, hogy a kisiparosnak több 
évre visszamenő nagyobb adóhátralékai 
kevésbé vannak, mert hiszen ezeket 
minden módon behajtották rajta, ha
nem a baj ott van, hogy az adófizeté
sek miatt eladósodtak, minden forgótő
kéjüket elvesztették s igy ez magában 
nem jelent jelentős segítséget nekik. Az 
adóhátrálékok rendezését tehát más, a 
kisiparosságnak segítséget nyújtó mó
doknak is követni kell. Ezek a módok 
pedig: a forgalmiadó átalányozása a 
kisiparra nézve, a kisipar túlbecsült 
adózásának csökkentése és a házadó je
lentékeny leszállítása. Csak ez a három 
intézkedés együttvéve könnyíthet némi
leg a kisiparosság sorsán.

A forgalmiadó olyan teher, melyet a 
kisiparosság sehogy sem bir elviseini. 
Bárhogy forgatjuk is, a valóság az, hogy 
a kisiparosnak egy-egy munkájánál nem 
maradnak olyan bevételi fölöslegei, me
lyekből a forgalmi adót kiegyenlíteni 
tudná, miután keresete alig-alig elég a 
nagyon szerény, szűkös megélhetésre. A 
forgalmi adók összegyülemlése tehát 
legtöbbször az, mely a kisiparos vesztét 
okozza. Hozzájárul ehhez még az a kö
rülmény is, hogy a pénzügyi hatóságok 
úgy a forgalomnál, mint a jövedelemnél 
soha nem akarják elhinni, hogy milyen 
kevés forgalmat csinál egy kisiparos és 
hogy milyen csekély jövedelemből kell 
megélnie, helyesebben tengődnie. így 
azután aránytalanul magasabb forgalom
ra veszik fel, mint amilyen forgalmat 
tényleg csinál és ezzel azután csak 
mégjobban megnehezítik, hogy eleget is 
tudjon tenni fizetési kötelezettségeinek.

A kisiparos jövedelmi adójánál hason
ló a helyzet. Egyszerűen nem hiszik el, 
hogy kisiparos kevés, tényleges jövedel
méből is meg lehet, meg kel! élni. Pénz
ügyi hatóságainknál az a mérték, hogy 
800—1000 korona az a legkisebb ösz- 
szeg, amelyből meg lehet élni. Ezt a 
mértéket azután ráhúzzák a legszegé
nyebb iparosra is. A fellebbezés termé
szetesen hiábavaló költség azért, mert 
hiszen a kisiparos nem vezet olyan 
könyvvezetést, mellyel kifogástalanul bi
zonyítani tudná igazát és ha vezet is 
valamelyes {öljegyzéseket, azt annyiféle 
módon lehet kifogásolni és forgatni, 
hogy annak helyességét úgy sem isme
rik el. A kisiparosság megsegítésének 
első feladata tehát, hogy ne száraz bü
rokratizmussal intézzék a dolgokat, ha
nem számoljanak a való helyzettel, szá
moljanak a kisiparos sajnálatos kevés 
jövedelmével.

Meg kell szüntetni végre azt az álla
potot, hogy abból a szempontból bírál
ják el a kisiparos adókötelezettségét, 
hogy mondja csak, hát akkor miből él? 
Munkanélküliek százezrével vannak, 
azok is élnek, azok sem halnak éhen, 
a kisiparos is hasonlóképen él tehát.

Ugyancsak életbevágó fontosságú a 
kisiparosságra nézve a házak adóterhei
nek a megkönnyítése. Az életben azt 
látjuk, hogyha egy kisiparosnak a régi 
jobb időkből egy kis házacskája volt, 
az ma agyon van táblázva adóhátrálé- 
kokkal, mert hiszen a gyomor parancs
szava mindenekelőtt van s igy ennek 
kell eleget tenni, adóra már nem jutott.

így azután a kis háztulajdonnal biró 
kisiparosoknak nagyrésze csak névleg 
mondhatja magáénak a házát, mert az 
a valóságban annyira meg van terhelve, 
hogy az már nem is az övé. A kisipa
rosság boldogulását ugyancsak akadá
lyozzák a házak magas adóterhei, még 
akkor is, ha nincs saját házikója, ha 
bérben kell laknia, mert akkor ennek 
magassága nyomja őt agyon. így a bé
rek magassága egyik oka annak is, hogy 
a kisiparos nem tud nyílt üzlethez jutni, 
ami nagyon megkönnyítené helyzetét, 
mert nem bírja el a magas terheket. A 
kisiparosságnak üzlethez való jutása 
pedig egyik legfontosabb eszköze lenne 
sorsának jobbraforditására, mert hiszen 
ezáltal kiszabadulna a többnyire eldu
gott műhelyeiből, a vevők elé tárhatná 
készítményeit, üzletében nemcsak a sa
ját, hanem más készítményeket is áru
síthatna, miáltal iparos kereskedővé 
válna, ami az egyedüli helyes útja len
ne a kisiparoskérdés megoldásának.

M unkanélküliség.
Korunknak egyik legnehezebb 

problémája az, amit ez a hosszú 
szó kifejez.

Alig van olyan fogalom, ami 
ehhez fogható lenne. Elgondolni is 
borzasztó ezt az állapotot, ami a 
gyakorlati életben százezrek és 
milliók exisztenciáját teszi kérdé
sessé az által, hogy kiveszi a ke
zükből a létalapot: a munkát és 
evvel kiveszi szájukból is azt a 
falatot, ami az emberi élet napi 
fentartásához nélkülözhetetlen.

A háborús világ és a nyomdo
kain felépült fegyverbéke hozta 
létre ezt az uj fogalmat, amit az
előtt nem ismert a múlt századvég 
és a jelen század elejének boldog 
aranykorában élt ember. Akkor 
nem kellett azon törnie a fejét 
semmi épkézláb embernek, hogy 
miből éljen ? — Ott volt a munka 
mindenfelé: szívesen látták azt,
aki a két kezét kínálta. Terített 
asztalhoz juttatta a két dolgozó 
kéz, néha egy is — a munkását 
családostul együtt.

Annyira megváltoztak a közvi
szonyok, annyira kellett jutnia a 
háború utáni évtizedekben az em
bernek, hogy hiába kinálgatja a 
dolgos két kezét vagy szellemi 
munkáját, nagyon sokszor nincs aki 
neki ezért megélhetést biztosítson.

Végigment ez a szörnyű állapot 
a legyőzött népeken, de nem érte 
be velük, hanem elővette a győz
teseket i s : kóstolják meg hát ők 
is azt az állapotot, amit a legújabb 
kor szült az emberiség kétségbe- 
ejtésére.

Százak, ezrek kezdtek belejutni 
a munknélküliségbe és a vele járó 
bizonytalan létállapotba. Azt hitték, 
majd elmúlik ez is a többi bajjal 
együtt.

De nem úgy történt, hanem a
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százak és ezrek tízezrekre, száz
ezrekre szaporodtak a kisebb álla
mokban és megközelítik a milliót is. 
A nagy államokban pedig már több 
milliób»an számlálják azt a legújabb 
veszélyt: a munkanélküli osztályt.

Itt aztán egyformán küzd a baj
jal Középeurópa, Németország, 
Francia- és Angolország s a kor
látlan nagy munkalehetőség haj
dani példája : Amerika is.

Mindenfelé küzdeni kell idegen 
munkaerők bejövetele ellen, mert 
a saját embereiknek sem tudnak 
nagy tömegben munkát adni.

Azon törik a fejüket az állam
bölcsek : miként lehetne uj munka- 
alkalmakat szerezni népeiknek s 
ez néha itt-ott sikerül is egyidőre, | 
pl. Olaszországban mocsarak ki
szárításával, uj utak és vasútvona
lak épiíésével. De ezek sem állan
dó megoldásai az uj kor legnehe
zebb kérdésének: a munkanélküli- 
ség problémájának.

Az államok kénytelenek arra, 
hogy emberies felfogásból ellássák, 
segítsék valahogyan a munka híján 
szenvedő tömegeket. De még azért 
is, mert a magára hagyatott tömeg
nyomor veszedelmes kirobbanáso
kat okozhatna a társadalmi rend 
pusztulására.

A probléma olyan nagyra és sú
lyosra nőtt, hogy azt a jószívűség 
jótékony segélyei nem birják or
vosolni, annak terhét csak a köz- és 
állami élet viselheti el valamiképen.

Ez a mi korunknak egyik leg
nagyobb és legnehezebben meg
oldható problémája. És e mellett 
senki sem mehet el közömbös le
gyintéssel. Ezen gondolkoznunk kell 
sokat és mélyen. Törni kell a fejün
ket a megoldás jobb módjain, erre 
indítson saját humánus érzésünk.

A legjobb és legigazibb segít
ség lesz olyan uj munkaalkalma
kat keresni és találni, amelyek ez
reknek és százezreknek megadják 
a mindennapi kenyér biztos lehe
tőségét.

Így lesz erkölcsi alapja a mun
kás ember életének is, ha az el
látása nem lesz puszta ajándék, 
hanem olyasvalami, amiről ő is 
érzi majd, hogy azt a munkájával 
igazán megérdemelte.

Ilyen módon lehetne ezt a prob
lémát helyesen és igazságosan meg
oldani. —X—

Újítások az adóhatáridökben.
Milyen adók megfizetése esedékes 

január havában.
A újév első hónapjában az adóhatár

idők több vonatkozásban megváltoztak 
és azokat a következőkben ismertetjük:

Január 1. Megkezdődik a jövedelmi 
adóvallomások, a forgalmi- és luxus
adóvallomások, valamint az általános és 
különös kereseti adóvallomások benyúj
tásának határideje. Megkezdődik az
1935. év negyedik évnegyedére vonat
kozó forgalmi- és luxusadó megfizeté
sének határideje.

Január 2. A földadó, házadó, házbér
adó és osztályadó, a közvetlenül fizetett 
jövedelmi adó, a magasabb szolgálati 
illetékek utáni adó, valamint az általá
nos és különös kereseti adó és a köz
vetlenül fizetett járadékadó megfizetése
1936. év első negyedére a pótlékokkal 
egyetemben a legutolsó adóelőírásnak 
megfelelő összeg erejéig esedékessé 
vált. Az év első negyedére esedékes az 
átalányositott vizierőadó, valamint az 
átalányositott italadó megfizetése.

Január 3. Azok a munkaadók, akiknek 
az alkalmazottai ki vannak zárva a be
tegbiztosításból, kötelesek benyújtani a 
jegyzékeket az 1935. év negyedik ne
gyedében kifizetett fizetésekről. Ugyan
csak be kel! nyújtani az 1935 év no
vemberi és decemberi fizetési lisztákat.

Január 7. Lejár a meghosszabbított 
határidő a házbéradóvallomások benyúj
tására.

Január 10. Az 1935. év decemberében 
történt autóbusz-személyszállitások után 
járó menetjegyadó megfizetésének utol
só napja.

Január 14. A levonási utón levont 
kereseti adókról és a hadmentességi 
adóról szóló évi kimutatások benyújtá
sának határideje az 1935. év második 
felére szóló szolgálati szerződések fél- 
százalékos illetékátalányának megfize
tési határideje.

Január 20. A vizierőadók esedékes
sége 1935. decemberben.

Január 30. A levonási utón behajtott 
járadékadó és tantiémadó esedékessége, 
valamint ez adók levonásáról, beszol
gáltatásáról szóló kimutatás benyújtá
sának határideje.

Január 31. 1936. évben első ízben jár 
le január 31-én a jövedelmiadó, az ál
talános kereseti adó és a közvetlenül 
fizetett járadékadó vallomásának benyuj 
tási határideje. Az 1899. év után szüle
tett személyek esetleg kötelesek benyúj
tani a hivatalos igazolást arról, hogy 
nem kötelesek hadmentességi adót fi
zetni. A munkaadó számára ezen a na
pon jár le a határidő ama igazolványok 
kiadására, hogy az alkalmazottaknak az 
1935. évben mekkora szolgálati illetmé
nyeik voltak s hogy milyen összeget 
vontak le fizetéseikből a jövedelmi adó
ra és a hadmentességi adóra.

Az 1936. évi januári szénadó megfi
zetésének esedékessége, az 1936. decem
berében levont jövedelmiadók és had
mentességi illetékek megfizetése.

A felebbezés elm ulasztása jogerőre 
emeli a hibás adóelőírást.

A legfelsőbb közigazgatási bíróság 
18013—1935. számú döntvényében ki
mondotta, hogy

a törvénytelen és hibás adóelő
írás is formálisan jogerőre emel
kedik, ha az ilyen adóelőírás 
ellen a törvényes határidőig nem 
felebbez a megadóztatott fél.

Megállapította a döntés azt is, hogy
az adótörvényék nem tartal
maznak oiyan rendelkezéseket, 
amelyek értelmében a felettes 
hatóságnak kötelessége volna a 
törvénytelen adóelőírást felfüg
geszteni, ha a törvénytelensé
get az adófizető felebbezés ke

retében nem panaszolja fel.
Az elévülésről szóló rendelkezésekből 

sem lehet hasonló következtetést le
vonni.

Az adózónak tehát, ha valamely adót 
a címe, vagy az összege miatt nem ki- 
vethetőnek, törvénytelennek vél,

minden esetben a megadott fe- 
lebbezési határidőn belül min
den körülmény között feleb- 

beznie keli.
A legfelsőbb közigazgatási bíróság dön
tése az ily adókivetés ellen egyedüli 
orvosságul a felebbezést állapítja meg.

Ötvenezer mezítlábas gyermek
van Szlovenszkón, az országos gyermek- 
gondozó hivatal jelentése szerint. Ötven
ezer életre cseperedett kicsi emberpalán
ta jár télen-nyáron mezitláb. Ennyi nél
külözője van itt a kicsi cipőknek s vájjon 
mennyi azoknak száma, akik még az ele 
deli is nélkülözik. Mert ilyenek is vannak, 
éhezők is akadnak. A madaraknak, álla
toknak télviz idején etetőket dilit fel az 
állatvédelem. Nem kellene- e a Szeretetnek 

i emberetet ők asztalait megtéríteni most is, 
mint 3—4 évvel ezelőtt, amikor tehetősebb 
emberek éhező gyermekek ebéddel ellátá
sát vállalták? A kisvendégek ott kopog
tattak a jószivüek ajtain. Hidegtől piro
sított, maszaioskezü emberfiókák nyitásra 
nyikoritották az etetők kilincseit, hol me
leg szobában terített asztalhoz invitálta a 
Szeretet őket. És az éhezéstől összezsu
gorodott, de egyébként jóétvágyu gyom- 
rocskák nap-nap mellett megteltek s mi 
kor a Szeretet terítette emberetetőkből ki
röppentek a már mosolygószemü, teltbe- 
gyü, kicsi fiókák, a jóteli jutalma gya
nánt öröm sugárzott a jószivüek arcán 
és lelkiismeretük nyugodtságával tekintet

tek a távozó gyerekek után. Milyen szép, 
milyen nemes cselekedet is az éhezők 
megetetése, a nélkülöző gyerekek megse
gítése.

Az ötvenezer mezítlábas gyerekre gon
dolok ebben a pillanatban. Hogyan lehet
séges az, hogy az emberbaráti intézmé
nyek gondoskodása dacára mezítlábas gye
rekek ezrei ténfereghetnek közöttünk ? A 
kérdésre csak a nagy emberi nyomor tud 
megérthető választ adni.

Ézt a nyomort kell enyhíteni. A nyo
mor okozóit kell eltávolítani, kiküszöbölni 
és megszüntetni kell azokat az okokat, 
amik e nagy emberi nyomort előidézik, 
mert nem szabad, mert nem lehet, hogy 
a nagy Alkotó saját képére formált te
remtmények nagy részének élete csak me
rő nélkülözés, tisztán szenvedés legyen.

Nem adoma, valóság.
Két barát találkozik az uccán. Kezükben a 

Gömör mai száma
— Olvasta a vezércikket? — kérdi az egyik.
— Olvastam. Teljesen igaza van a lapnak: 

ha a lap és annak szerkesztői teljesítik a 
m agyarsággal, az olvasóközönséggel szem
ben kötelességüket, nekünk magyaroknak, 
olvasóknak teljes erőnkből, híven kell támo
gatnunk őket.

— Osztom mindenben nézetét és sietek is 
előfizetni újból a lapra, sőt megrendeltetem  
a sógorommal is, aki csak a Körben szokta 
elolvasni.

— No, én sem adom oda többé elolvasni a 
szomszédomnak a lapot. Fizessen elő reá 
ő is.

— Hát még hányán vannak, ha tudná, akik 
a trafikokban, kávéházakban való olvasással 
is beérik s bár tehetnék, a lapot elő nem 
fizetik, meg nem veszik.

— Tudom, jól tudom, de hiszem, hogy ez
után már másképpen lesz és teljesíteni fog
juk a lappal szembeni magyar kötelességün
ket. Minden megértő magyar járatja s az 
előfizetők, fő leg  a vidékiek is sürgősen be
küldik hátrálékos előfizetési dijaikat.

— így is kell annak le n n i!
— Hát Így is le g y e n !

Esküvő. Kardos Böske és Dr. Fischer 
Árpád folyó hó 12-én d. u. 1 órakor 
tartják esküvőjüket a helybeli izraelita 
templomban, melyre jóbarátaikat és is
merőseiket ezúton is meghívják.

Ezüstmise. Gedeon Lipót, a premont
rei rendház rozsnyói házfőnöke kará
csonykor tartotta pappá szentelésének 
25 éves fordulóját.

Kinevezés. A rimaszombati szárma
zású és rokonságú Dr. Zehery Lajost 
— eddigi osztálytanácsost — Magyar- 
ország kormányzója a magyar igazságügyi 
minisztériumhoz miniszteri tanácsossá 
nevezte ki, cim és jelleggel.

Tavasz —  ősz.
„Nézd, — szól a fiú,— azt az almafát, 
Mely ott kihajol a palánkon át.
A törzse odvas, kérge vedlett már,
Reá a harkály férget vájni jár. 
Vezérhajtása száradian mered,
Meg se rezzenti a verébsereg,
Amely reá száll s csiripelve rajt’, 
Gordtalanul csap ektelen zsivajt.
Ám másik ágán, amely ép maradt,
Sok-sok levél — és virágrügy fakadt."

„Istenem, be szép !“ — felel a leány 
S mosoly rebben át piros ajakén.
„E vén fa, látod, hiteti velem:
Örökké tart az igaz szerelem,"

E párbeszéden eltűnődöm én.
Mert voltam én is gondtalan legény. 
Tavasz jöttére ujjongott szivem. 
Szerettem forrón, szerettem híven. 
Mégis I... Ha most, mint a vén almafa, 
Öreg szivem rügyet fakasztana, 
Elintézne az ifjú mátkapár 
E négy szócskával: „Oh, te vén szamár!“

Aksirat L.

Ne lopj.
A rendőri hirek közt olvastam nem

régiben : Elegánsan öltözött hölgy tért 
be egy belvárosi üzletbe. Mialatt látszó
lag az elébe rakott áruban válogatott, 
az asztalon heverő selyemharisnyák egy 
tucatját táskájába süllyesztette. A segéd 
észrevette tétiét, fellármázta az üzletet ; 
a tulajdonos kényszerítésére kinyitott 
rétikü!bői előkerültek a bűnjelek. Kitűnt, 
hogy a magáról megfeledkezett urihölgy 
jólszituált... felesége... stb.

Miközben a különös hirt olvassuk, 
megborzadunk. Rosszalólag bólogatunk, 
hm, hm, mondjuk, „rémes, rettenetes." 
Hogy is vetemedhetik valaki ilyesmire? 
Elkt pzelhetetlen, hegy ilyen emberek is 
vannak.

Egyszóval élvezettel hümmögünk, szív
ből botránkozunk, buzgón bólogatunk, 
miközben jóleső érzés dagasztja keblün
ket, annak tudatában, hogy minket sem
miféle körülmény sem hozhat hasonló 
kisértésbe. Pedig, uraim, hölgyeim, vár
junk csak egy pillanatig, fordítsuk be
felé tekintetünket és tartsunk futtában 
szemlét emlékeink lomtárában. Valóban 
olyan büszke és fölényes öntudattal har
soghatjuk : Nem loptam ! Nem selyem
harisnyát, nem ezüstkanalat, vagy más 
efféle reális portékát, de mondjuk egye

bet, egy dallamot, egy gondolatot, egy 
anekdotát, amelyet sajátunkként adunk 
elő, egy beszédfordulatot, amellyel sikert 
értünk el? Vájjon tényleg olyan abszo
lút értelemben tiszta és szűzfehér a lel
kiismeretünk ? Csend. — Én magam 
máris vallomástételre jelentkezem. Kény
telen vagyok beismerni, hogy loptam. 
Arany... kalitka... aranymadárról szóló 
nóta... emlékét csupán, de olyasvalaki
től, aki a harctérre indult.

Régen volt és még kissé elébe is keli 
vágnom a dolognak. Tizenöt éves voltam 
és az nap kaptam az első divatos alak
ra szabott kosztümöt, akkori rövid „hosz- 
szuszeknyát". Gyönyörű tuba volt és 
még remekebb bársonykalap járult hoz
zá; amolyan féloldalt szélesebb karimá- 
ju, rózsaszín rózsával díszített gyönyö
rűség. A feje tojásdadalaku kemény 
vázra volt feszítve, kevésbé szabályos 
fejformámra és érzékenyen vágódott a 
homlokdudoromra... Hintázó hajlama le
küzdésére hosszú kalaptűt adtak, amely 
csattanó hanggal törte át a bársony
formát, belemarkolt hajszálaimba és még 
növelte kínjaimat. Egyszóval, ha nem is 
volt kényelmesnek nevezhető, de szép 
volt. Felemelően felnőttes külső tudatá
ban indulhattam útra anyámmal arra a 
jótékonycélu teadélutánra, amelyre egé
szen kivételesen és — miután felettéb 
unalmasnak ígérkezett — pedagógiai

okokból, időelőtti társadalmi ambícióim 
letörésére magával vitt.

A szálloda pálmakertjében folyt a jó
tékonykodás, idősebbnél idősebb höl
gyek körében. Igen kiábrándultán felei
ge 11 e m az unalmas kérdésekre és húzo
gattam hol feljebb hol lejjebb sajgó hom
lokom díszét, amikor elegáns huszártiszt 
kíséretében ismerős szépasszony lépett 
a terembe. Asztalunkhoz ültek és a hely
csere közben, — sors úgy hozta magá
val — a gavallér az én oldalamra ke
rült. Főhadnagy volt és repülőtiszt, már 
nem olyan tejfelesképű, mint önkéntes 
ismerőseim, akikkel gyermekkorom óta 
pajtáskedtam. Nagy biztonsággal disku- 
rált, beszélt, bőkolt és egész este elhal
mozott figyelmével. Úgy véltem idősebb
nek néz, mint amilyen valóban voltam 
és kínosan leplezni igyekeztem, hogy el
ső szereplésem ez az este és hogy éle
tem a mai napig könyveim és kutyáim 
közt folyván le, nem igen rendelkeztem 
más beszédtéma fölött e kettőn kivül. 
Jobban mondva csak az utóbbiakról 
mertem szólni, hiszen minden igyekeze
tem arra irányult, hogy iskoláslány mi- 
voltomat leplezzem. Szerencsére sok fe
leletet nem várt, mesélt, beszélt, különös 
dolgokat mondott, bókokat és kedvessé
geket, amelyek bár kis kétkedéssel 
őszinteségében, de jóleső érzéssel töltöt
tek el. Majd a cigányt is asztalunkhoz
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Kitüntetett pályamunka. A Magyar- 
országi Artista Egyesület Liszt Ferenc 
Magyar Rapszódia Bizottsága a magyar 
nóta- és műdal pályázatra beérkezett 
zeneművek felülbírálása alkalmával Vú- 
ry Jánosnak, az országos versenyeken 
is annyi diadalt aratott rimaszombati 
koszorús dalárda volt kiváló karnagyá
nak, a kitűnő dalköltőnek „Gömöri Nó
ták" (2 hallgató, 1 csárdás) cimii pálya
munkájáért elismerését fejezte ki. Az 
összes pályadijakat az orsz. m. kir. Ze
neművészeti főiskola nagytermében ja
nuár 12 én, vasárnap d. u. fél 6 órai 
kezdettel, a legelőkelőbb magyar ének 
és zeneművészek közreműködésével ren
dezendő Magyar Rapszódia díszhang
verseny keretében ünnepélyes külsőségek 
között osztják ki. Váry János pályadijjal 
kitüntetett „Gömöri Nóták“-jának kottá
ját még a hangverseny előtt elkészítteti 
a Magyar Rapszódia bizottság, hogy a 
szerzemény már a hangverseny alkalmá
val terjeszthető és népszerűsíthető le
gyen. Kedves dalköltőnk, Mihola Gyu- 
szi dr. is a „Gömöri Nóták"- at nagyon 
kedves, fülbemászó dallamoknak találta, 
meleg elismerő sorokban részesítette, 
még a budapesti pályadijnyerés előtt.

A Mirjam, helybeli zsidó leányegylet 
tea-estély keretében nagyszabású mű
kedvelő-előadás rendezését vette tervbe. 
A szinpad egy rádió-leadóállomás stú
diójává lesz átalakítva és programon a 
stúdió egy napi műsora lesz. Az elő 
adás f. hó 18 án lesz a Tátra szálló 
nagytermében. A nálunk szokatlan mű
sor iránt nagy az érdeklődés.

Rozsnyói zeneszerző a rádióban. 
Nem szerzőavatás lesz ez, csak a szlo- 
venszkói magyar rádió mutatja be elő
ször közönségének Luzsica Tihamér 
rozsnyói zeneszerző alkotásait. Luzsica 
Tihamér zeneszerző nevét, művészi te
hetségét kevesen ismerik Szlovenszkón, 
bár a külföld zenei köreiben számos si
kert aratott. Legutolsó kompozícióját 
Lipcsében adták ki. A kassai rádióállo
más krdden, január hó 14-én mutatja 
be magyar óráján Tavasz ébredése ci- 
mü munkáját, Hemerka Mary zongora
művésznő interpretálásában.

Közgyűlés. A RÁC folyó hó 12 én i 
vasárnap d. e. 10 órakor tartja rendes 
évi közgyűlését a Tátra szálló nagyter
mében.

Kimutatás. A h ő s i hal
maszombati hősök emiék- 
vagyoni kimutatása : 1935. 
kimutatott készpénz volt 
6 havi banki nettó kamat 
Az elnökség rendelkezé
sére bccsájtott banki be
tétkönyv „egy magát meg 
nem nevező adakozótól", 
az emlékmű fenntartási 
költségeire, mint alapítvá
nyi összeg ..................
Rimaszombat, 1935. dec. 
31-én összesen ..........

á l t  ha l t  ri- 
bizoltságának 
junius 30 án 
Ki. 64948 — 
Ke. 1429 -

Ki. 1000’-

Kc. 67377'
Sichert Károly,

ügyv. elnök.
Szoyka Pál,

pénztárnok.

Kérelem a L.- Fond tagjaihoz. A
helybeli orvosi kar felkéri a Liecebn^ 
Fond igen tisztelt tagjait, hogy az or
vosi vizsgálat igénybevételénél tartsák 
magukat szigorúan az előírásokhoz és 
hozzák magukkal a poukázkát s minden 
alkalommal a szükséges bélyeget. Ezen 
előírások be nem tartása fölösleges 
munkát ró az orvosokra, ha ezt csupán; 
előzékenységből nem is említik a pa
ciens előtt.

Iparosköri kulturest. A rimaszombati 
iparoskör második kulturestje az előb
binél nagyobb látogatottság közepette 
folyt le. Nagy érdeklődéssel hallgatták 
végig Báthory Lili által összeállított és 
felolvasott ismertetést Pósa Lajos életé
ről és költészetéről. Szűcs György Pósa- 
dalokat énekelt nagy tetszés mellett, 
mig Szőllősy Giziké és Dobránszky lüké 
Pósa-verseket adtak elő a tőlük meg
szokott kellő átérzés mellett. Baráth Ká
roly ág. ev. lelkész a kultúra, művelt
ség és művészetről tartott előadást, ami 
az érdeklődők nagy tetszését váltotta 
ki. A műsor utolsó számát Gabonás 
Tibi adta, nagy tehetséget magában hor
dozó hegedüjátékával, amit a közönség 
nagy tapssal honorált. Az iparoskör leg
közelebbi kulturestje február 16-án lesz.

A régi nyugdíjasok egyenjogúsítá
sa. Az öreg nyugdíjasok u. n. negyedik 
kategóriájának egyenjogúsítását a kor
mány — a miniszterelnök szavai szerint 
— 1936. július 1 -re akarja megvalósítani. 
Ez a hír kétségtelenül nagy örömet fog 
kelteni a régi nyugdíjasoknak ebbe a 
kategóriába tartozó csoportja körében, 
amely már hosszú idő óta várja ennek 
a kérdésnek méltányos rendezését.

Szilveszteri előadás a feledi kultur- 
ház javára. A Feleden felépítendő kul- 
turház alapja javára a feledi iparosok 
olvasóköre nagystílű sziveszteri estélyt 
rendezett. Négy egyfelvonásos bohózat 
szerepeit a műsoron, amelyekben a mű
kedvelő színészek nagy sikert arattak. 
Sok tapsot kapott az ötös táncszám is, 
amelyet feledi leányok lejtettek. — A 
kitünően sikerült estély jelentős össze
get hozott a kulturház alapja javára.

Tüzeset Szabadkán. Folyó hó 6 án 
este 6 óra körül tüzriadót fújtak. Tűz
oltósági! :k motorfecskendovel vonult a 
tűz színhelyére, Szabadkára, Szvejkovsz- 
ky bérlő gazdaságába, ahol a cselédség 
fatartójában felállított füstölő gyulladt 
ki. — Mire tűzoltóink kiértek, a cseléd
ségnek sikerült a tüzet idejében elolta
ni o k, még mielőtt az továbbharapódz- 
hatott volna.

Ipartársuiati közlemény. A pozsonyi 
Országos Hivatal a 154—1933. számú 
kormányrendelet 1. §. 3. pontja értei 
mében a besztercebányai kereskedelmi 
és iparkamara és a rimaszombati járási 
ipartársulat valamint a segédválaszt
mány meghallgatása után az ipartársu
lati elnök személyes közbenjárása kö
vetkeztében, tekintettel a rimaszombati 
fogyasztó közönség szükségleteire, az 
eladást és kiszolgálást a déli szünetben

a következő terjedelemben engedélyezte:
A cukrász iparban déli 12—14 óráig
A borbély és női fodrász-iparban déli 

12 órától 1 óráig.
A pék, valamint a mészáros és hentes 

iparban déli 12 órától—12' 15-ig és dél 
után 13'30-tól—14 óráig.

Ezen hirdetmény áthágása az ipartör
vény 228. §-a szerint birsággal büntet- 
tetik.

Nagy vásárok alkalmával a déli szü
net az összes szakmákra fel van füg
gesztve.

Elégett villanyvezeték. Szombaton 
az esti órákban szokatlan fényességre 
lettek figyelmesek az úgynevezett „ri
maszombati korzón" sétálók.— A Tátra 
szálló sarkától a Gömöri-utcai oldalon 
az épületen végigvezetett utcai vezeték 
hatalmas lánggal égni kezdett, bevilá
gítván az egész utcát. A ritka látvá
nyosságnak nagyon sok nézője akadt s 
addig mig le nem szerelték az elégett 
vezetékeket, a járda veszélyeztetett részét 
elzárták a közönség elől.

♦Gyűjtés a Nemzeti repülés javára. 
A közel jövőben megkezdik a városban 
a Nemzeti repülés javára folytatandó 
gyűjtést, melyet az Országos elnök 
rendelt el. A Jegyzői hivatal kéri a vá
ros t. lakosait, hogy ezen gyűjtést, te- 

i kintettel a Nemzeti repülés nagy fon
tosságára, minél hathatósabban támo
gassák s a „Repülés" folyóiratot minél 
számosabban rendeljék meg.

NE BOSSZANKODJON, ha elrom lott a töi- 
tőtollja, hanem hozza be a „LITERATURA“ 
könyv és papirkereskedésfaen, ahol gyorsan 
és szakszerűen megjavítjuk.

Országos vásár. A rimaszombati viz- 
kereszti vásár nem ütötte meg azt a 
mértéket, mit az előző évi. Szarvas- 
marha felhajtáson kívül egyéb állatfel
hajtás igen csappant volt. Mindez való
színűleg a kellemetlen időjárásnak tud
ható be.

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

Vadorzók garázdálkodása. Dernő 
község határában karácsony napján vé
res tűzharc folyt le két erdőkerülő és 
két vadorzó között. Králik József a der- 
női Mahldeckheim-uradalom főerdőőre 
lövést hallott a közeli edőből. Erre Vá
ci Dezső erdőőr társával a lövés irá
nyában ment. Rövid keresés után Váci 
az egyik tisztáson két vadorzót fedezett 
fel, akikben megismerte Szentandrási 
Ede és Szentandrási József dernői gaz
dákat. Szentandrási Ede néhány nappal 

I ezelőtt tért vissza a börtönből, ahol 17 
hónapot töltött. Az erdőör megállásra 
szólította fel a két vadorzót s amikor 
menekülni kezdtek, utánuk vetette ma
gát. A menekülők néhány lövést adtak 
le, amiket az erdőőr viszonozott s mikor 
utolérte őket, valóságos közelharc fejlő
dött ki köztük. A haic hevében a szo
rongatott erdőőr két lövést adott le re-

Kinő APOLLO m ozgó
9 Szombaton és vasárnap, jan. 11-12-én 
■  nagyszabású gyönyörű nemes alkotás, M.
H Kenedy szinjátéka nyomán :

Ne hagyj el soha!
(Escape me never.)

Szerdán, jan. 15-én sikerült német vígjá
ték K. Roesler szinjátéka nyomán, mely 

nagy sikert jelent :
Ő felsége a szolga.

(Nekem van bajuszom.)
Csütörtökön, jan. 16-án német vígjáték
telve szeszéllyel és humorral. Nevetés, ka

cagás :
Egy pajkos éjszaka.

iii  n m i — h í m —
volverébői. A golyók Szentandrási Józse
fet találták, akit súlyos állapotban szál
lították be a rozsnyói kórházba. A má
sik vadorzót a csendőrség tartóztatta le 
és bekísérte a rimaszombati ügyészségi 
fogházba.

A budapesti mezőgazdasági kiállí
tás. Az idei tavaszi budapesti mező- 
gazdasági kiállítás nagy sikerére való 
tekintettel az O MG E  kiálíitásrendező- 
bizottsága elhatározta, hogy az 1936. 
évi sorrendben immár 45-ik kiállítást 
rendezi meg március 20—25. napjain. 
Az előkészületek ennek figyelembevéte
lével folynak már, a kiállítási iroda min
den osztálya teljes felkészültséggel dol
gozik. A tenyészállatok csoportjában a 
bejelentések határideje 1936. január hó 
15-ike, a többi csoportokban 1936. febr.
1. és 15-ike.

A RPS ping-pong csapata nagyban
készülődik a bajnoki mérkőzésre, mely
nek során a harmadik fordulóban az 
eddigi győztes csapattal mérik össze 
erejüket s remélhetőleg sikerrel.

A 120 as tempó próbái a Polgári- 
körben már megkezdődtek. A kitűnő 
darab megrendezése kipróbált kezekben 
van, a szereplők nagy igyekezettel tö
rekszenek szerepbeii alakjaik minél tö
kéletesebb megszemélyesítésére. Az elő
adás február hónap első felében lesz, 
de az előjelek szerint a premiért még 
2—3 előadás is követni fogja. A polgári
kör műkedvelő gárdája ezúttal több uj 
taggal szaporodott, akik mind kiváló 
erők.

A munkanélküliek száma november
hó végén 679.900 ra emelkedett. Egy 
hónap alatt 78.510-el szaporodott, ami 
13 1 százalékos emelkedésnek felel meg. 
Ez a kimutatás azonban csak a hivata
losan nyilvántartott munkanélküliek szá
mát tünteti fei, tehát a valóságban en
nél sokkal több van.

Mit szói hozzá!?
Hírlik, hogy a munkanélküliek ré

szére karácsonykor ki nem osztott cu
kor, zsir stb. élelmiszereket husvétkor 
fogják kiosztani !

intette és fülembe játszotta a nótát, 
amelynek minden szavára emlékszem 
ma is :„Erzsike, kérem, meséljen nékem, 
tündérországról beszéljen nékem, tün
dérországról, aranykalitkáról, aranyma
dárról, mondjuk magáról..." Kissé cél- 
zatosnak fiatal koromra és kissé anda
lítóan butának találtam a nótát, de hát 
azért... hát Istenem... gyönyörüszép volt. 
Es még szebb egy héttel később, ami
kor első éjjelizenémet kaptam és mi
alatt a hideg földön kuporogva hallgat
tam a cigányt, kis patakocskákban foly
tak könnyeim a parkett felé.

Akkoriban még hét lakat alatt őrizték 
az olyan kamaszforma lányokat, amilyen 
én voltam. Egyedül nem mehettem az 
uccára — nem illett — csak anyám 
vagy nevelőnőm kíséretében. Ha néha 
találkoztam lovagommal, ha néhány szó
ra meg is állhattam vele, de kíséretét 
el kellett utasítanom. Mégis úgy esett, 
hogy bevonulása előtt, a szépasszony 
közbenjárásával egy közös vacsorát csi
kart ki anyámtól. Nyár volt, a szabad
ban ültünk, a cigány húzta halkan, éde
sen : „Erzsiké, kérem, meséljen nékem ..“ 
És az aranysujtásos atilla, a két főhad
nagyi csillag viselője, az egész nagy, fel
nőtt, szélesváliu és igazi főhadnagy, hu
szártiszt és repülő egyszemélyben egész 
este csak nekem beszélt. Emlegette, 
hogy ennek a bűbájos, csillagos, lan
gyos és tiszta éjszakának emlékét akar

ja magával vinni a fedezékbe, a felhők 
közé, az ellenség ágyutüzébe, hogy az 
ellenség ágyutüze közben is, a gép za
katolásán túl is fülébe csengjen a nóta 
az aranykalitkáról, az aranymadárról, 
mondjuk magáról... és sok más hason
ló kissé zűrzavaros és értelmetlen gyö
nyörű dolgot. *

De semmi sem tart örökké, még a 
júliusi éjszakának is vége szakad, an
nál gyorsabban, ha cigányzene szól, ha 
tizenöt éves az ember és elsőizben ve
szik felnőttszámba.

Felálltunk, hazafelé indultunk. A kapu 
alatt még sürgős megbeszélések, bú 
csúzkcdás. Én a kapualj homályában 
álltam, amikor odajött hozzám lovagom. 
Megfogta a kezem, két tenyerébe fek
tette, komolyan rámnézett és furcsán, 
szinte tagolva mondta: „Holnap reggel 
Galíciába indulok. Sokat fogok gondol
ni erre az estére, a mai nótára. Talán 
soká nem jöhetek vissza. Mondjon va
lamit, hogy úgy érezzem, hogy maga is 
gondol rám."

Egy perc és elrepül az álom. Az ifjú
sági regény végéhez érkeztünk, ahhoz a 
mondathoz, amely után már csak rövid 
vázolása következik a többinek, a jövő
nek. Az atilla aranyzsinórját néztem és 
furcsa szorongó érzés tolakodott tor
komba. Valahogyan gyönyörű volt a

perc, de egyben ijesztő is, mintha máról 
holnapra libapásztorból királyné lettem 
volna. Egyszerre úgy éreztem, hogy még 
rettentően buta kislány vagyok. Eddig 
kutyákkal mulattam és szépirodalmi 
dolgozatokra kaptam egyes osztályzatot. 
Mit akar ez a nagy ember, a szépasz- 
szonyok gavallérja tőlem ? Egy emléket, 
egy mondást, amit a harctérre magával 
vihetne, amit elismételhetne magának a 
felhők között az ellenség fölött. Valamit 
mondjak neki, amit nem lehet elfelej
teni, valami nagyon okosat és szépet és 
felnőtteset... és éppen most, amikor 
olyan kislánynak érzem magam. Mit is 
mondana a regényem hősnője?... És 
mialatt a torkomat a sirás fojtogatta és 
szerettem volna valami olyan butát és 
egyszerűt mondani, mint a mamámnak, 
ha beteg vagyok és hideg kezével a 
homlokomat simogatja ... és mialatt ki
váncsi szemmel nézett és újra megkér
dezte : — Mondjon valamit... felvetet
tem a fejem és furcsa, hetyke hangon 
kivágtam: — Jó mulatóst a harctéren !

Kissé megijedtem a saját hangomtól, 
olyanfélekép hangzott, mint a rossz 
cselédlány feleselése, akinek felmondott 
anyám...

— Jó mulatóst?... a harctéren? — 
kérdezte. Sarkon fordult és elment. És 
különös volt, hogy most az ő arca né
zett ki úgy, mint a kisgyermeké, ha já
tékát kiütik kezéből és az csörömpölve

törik ezer darabra a kövön. Száz szi
lánkba tört az aranykalitka.

Én pedig fölmentem a szobámba, be
bújtam az ágyamba és bőgtem, mint a 
tavaszi záporeső. Másnapra már kissé 
elfelejtettem a dolgot és harmadnapra 
megint a kiskutyáimat fürösztöttem, ez 
békésebb szórakozás volt. Valami bűn
tudat azért maradt bennem, az az érzés, 
hogy elrontottam valamit, ami még sok
kal szebb lehetett volna. Akkor még 
csak homályosan sejtettem, ma már 
tisztán látom vétkemet. Elloptam egy 
emléket, egy aranykalitkás és arany
madaras emléket egy embertől, aki a 
háborúba ment, és akinek pedig nagy 
szüksége lett volna ott reá, mert a lö
vészárokban romantikus és ártatlan kis 
lányokról szeretnek álmodozni azok a 
főhadnagyok is, akik szabadságukat 
szépasszonyok társaságában mulatták át.

Ez volt az én bűnöm, az első lopá
som. Enyhítő körülményként hozható 
fel, hogy még igen fiatalkorú voltam, 
mikor elkövettem és nem láttam tisztán 
tettem következményeit.

Még néhány szomorú szót kell hozzá
fűznöm a buta kis meséhez. Két hónap 
múlva lovagomról, akiről azóta hirt sem 
hallottam, jelentés érkezett a harcvonal
ból. Lezuhant gépével az orosz állások 
fölött és most fakereszt alatt pihen a 
galíciai katonatemetöben.
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Filmszínház. Folyó hó 11. és 12-én 
„Ne hagyj el soha" cimü filmszinmü 
kerül bemutatásra Elisabeth Bergnerrel 
a főszerepben. Gemma a klinikáról kis 
fiával való elbocsátása után céltalanul 
bolyong, mig Sanger zeneszerző nem 
könyörül rajta. Sanger öccse Caryl 
jegyben jár egy gazdag velencei család 
leányával, Fenellával. Gemmát a palo
tában lopáson fogják s kihallgatása so
rán skót barátját említi s a család 
Carylt gyanúsítja. Fenellát az Alpokba 
küldik feledni, Gemma sorsa ettől füg
getlenül nagy befolyást gyakorol a ké
sőbbi drámai eseményekre.

Folyó hó 15-én „Őfelsége a szolga" 
(Nekem van bajuszom) cimü német 
nyelvű film kerül lepergésre. Egy ope
retturalkodó hercegről van itt szó, ki 
édes keveset törődik országával s in
kább vadászgatni jár. Unokaöccsének 
meg sok baja van az udvari színház 
primadonnájával. A legnagyobb gondot 
okozza a vezető köröknek Hessdörfer 
szolga, kinek a herceghez való nagy 
hasonlatossága igen sok zavart csinál. 
E bonyodalmas események mindvégig 
pompás humorban jegecesednek ki.

Folyó hó 16-án „Egy pajkos éjszaka" 
cimü német vígjáték kerül vetítésre, 
melynek főszereplői Zilahy Irén és Hal- 
may Tibor. Pajzán jókedv s pompásan 
mulattató részletek egész sora vonul 
végig e filmen, melynek témája egyéb
ként érdekes és lenyűgöző. A két fő
szereplő elemében van és művészi tu
dásuknak minden javát fektetik a já
tékba.

A lakástörvény meghosszabbítása.
A jelenleg érvényben levő lakástörvé
nyek hatályát a kormány rendeleti utón 
1936. március 31-ig meghosszabbította. 
Vagyis ez azt jelenti, hogy az egy s két 
szobás lakások és kisüzemi helyiségek 
fel nem mondhatók. Itt jegyezzük meg, 
hogy a negyedévi lakbérek 11-ig fizet
hetők, viszont a felmondások 14-ig esz- 
közölhetők.

Nap- és holdfogyatkozások 1936- 
ban. Az 1936. évben két nap- és két 
holdfogyatkozás lesz, ezek közül azon
ban csak az első napfogyatkozást és 
első holdfogyatkozást lehet nálunk látni. 
Teljes holdfogyatkozás volt január 8-án, 
mely este 17 óra 28 perckor kezdődött, 
és 20 óra 51 perckor végződött. — A 
teljes napfogyatkozás junius 19-én haj
nalban 3 óra 45 perckor kezdődik és 
8 óra 55 perckor ér véget. — A teljes 
holdfogyatkozást egész Európában lehet 
látni, a napfogyatkozást pedig a Pire
neusi félsziget déli és nyugati részét 
kivéve szintén lehet Európában szem
lélni. — Julius 4-én részleges holdfo
gyatkozás lesz, mely 17 óra 27 perckor 
kezdődik és 19 óra 51 perckor végző
dik. Nálunk nem látható, csak a déli 
jegestengeren, Ausztráliában és Ázsiá
ban. — Gyűrűs napfogyatkozás lesz 
december 13-án és 14-én. Kezdődik 
december 13-án 21 óra 27 perckor, vég
ződik december 14-én 3 óra 29 perc
kor. Ez a napfogyatkozás Európában 
nem látható, csak Dél-Ázsiában, Ausz
tráliában és a Csendes Óceánon.

A bálozó mama.
Nemsokára megkezdődnek a farsangi 

mulatságok, érkeznek lányos házakhoz 
a meghívók, időszerű tehát, hogy meg
emlékezzünk a báli éjszakák mártírjáról: 
a bálozó anyáról. Nem a fess „kisma
mára" gondolok most, akiről az udvarias 
néző nem hiszi el, hogy gardíroz, aki
nek szőkesége esti fényben versenyt ra
gyog a lányáéval és aki reggel felé ver
senyt táncol a fiatalokkal. A „mamus- 
káról" akarok beszélni, aki lánya tizenhe
tedik születésnapján megszűnt nő lenni és 
azontúl kizárólag mint kisérő tünet ten
geti napjait. A „pelikánanyáról", aki a 
vircsaftpénzből spórolja le a gyerek se
lyemharisnyáját, a maga ajándékkombi- 
néit titokban becseréli a lánya számára, 
hat évig rendületlenül alakítja a fekete 
selyemruhát, menthetetlenül beleszeret 
a lánya aktuális főfiujába és minden er
kölcsi és anyagi kilengést fedez a papa 
előtt.

Amig elérkezik a bál napja, szegény
nek nincs egy nyugodt perce sem. Az 
utolsó órákban izgalma paroxizmusra 
hág. Végre megérkezik a nagy lány a 
nagy tükör előtt, a nagy pillanat: ott

áll a nagy ruhában várakozással. 
„Én csak nem vagyok elfogult anya, 
mondja a mamuska, de meg kell hagy
ni, hogy gyönyörű !“ Megérkeznek a 
gavallérok, a mama rohan öltözni, siet- 
tében bal arcára kétszer annyi rúzst 
rak, mint a jobbra, viszont a kocsiban 
veszi észre, hogy elfelejtette felfűzni bril- 
liánsbrossját a fekete selyem egyetlen 
díszét: úgyse néz rám senki, ezzel vi
gasztalja magát.

Megérkezés : zene szól, csillár ragyog, 
szépség elhomályosul, megfagy a mosoly 
és a mama dermedten roskad egy szék
re. A szék rossz helyen áll, lökdösik és 
cug van, de ezt nem veszi észre senki. 
Miközben ölében szorongatja lánya le
gyezőjét, retiküljét, belépőjegyét, az egész 
mama szemmé alakul. Ez a szem kere
si a lányát; keresi este tíztől reggel 
hatig és nagy baj, ha megtalálja, mert 
az annak a jele, hogy a gyermek unat
kozik. Mert ha mulat, akkor táncol vagy 
a bárban udvaroltat magának, vagy a 
folyosón flörtöl, de a mama közelébe 
nem kerül. Ez a szem viszont meglát 
minden más lányt, száz lányt, kétszáz 
lányt, és a tükrök sokszorozó lapjában 
a lányok ezreit. Meglátja, hogy a nagy- 
szalónban vásárolt eredeti párizsi mo
dell tucatszám ismétlődik itt, viszont rá
jön hogy a forgatagban elenyészik a gon
dosan kispekulált lábathosszitó oldalránc, 
az öv apartan elhelyezett karcsúsító vo
nala, a hátkivágás egyénien stilizált me
részsége. Itt szép minden lány és min
den ruha, — de nem tűnik fel egy sem. 
A szép tánc nem érvényesül a túlzsúfolt 
parketten, de époly kevéssé zavar az 
idétlen tipegés. A tömeg elnyeli az 
egyéni kiválóságokat és nivellálja az 
egyéni hibákat. Ami otthon szenzációnak 
tűnt, itt sablon csupán és a család her
cegkisasszonya itt nem nagyobb csod2 
akármelyik kis bálozó leánynál. De jaj 
neki, ha egy véletlen kiemeli őt az át
lagból és nem simul észrevétlenül a bá- 
ránykák seregébe.

A mamák immár többesszámban van
nak, a közös unalom összesodorta őket. 
Együtt ülnek egy műpálma sivár árnyé
kában, álbókokkal kedveskednek egy
másnak és álbizalmaskodással igyekez
nek elkápráztatni egymást. „Drágám, 
mindenkinek feltűnik az Iluska ruhája 
a sok fehér és rózsaszín közt !“ Iluska? 
bámul a megszólított mama. „Hát a te 
leánykádé, Ilikéé !“ „Úgy, szivem" esz
mél a mama, „nem tudtam kiről be
szélsz, mi mindig Ilonának szólítjuk." 
„De Erzsébetnek mily csodajói áll a 
hosszú ruha !“ „Igen, tudom, Pötyikének 
sajnos kissé vastag a bokája", szerény
kedik cukrosán Erzsébet pukkadó anyja. 
Az est királynője kétségtelenül a Tucika 
— szögezik le egyhangúan valamennyi
en. Tuci époly kevéssé az est király
nője, mint Pötyi, Ilona vagy más, — de 
az együttülő mamák egyikének sem a 
lánya és igy valamennyi megsértődött 
valamennyire és dacból állítja ugyanazt, 
mint a többi.

Amikor szupéhoz telepszik a társa
ság, az összes anyák matematikusokká 
válnak. Gyors áttekintéssel megszám
lálják, kinek az asztalánál hány fiú ül, 
levezetik, hogy miért van ott, hogy ke
rül oda, hivták-e vagy maga ajánlko
zott, partieképes-e vagy csak táncos? 
és percek alatt megmérik az esetek sú
lyát és jelentőségét. Néhány súgott kér
déssel informálódnak saját kincsük köz
érzetéről és fölösleges tanácsokkal lát
ják el: mulatsz? sok uj fiú kér le? 
van-e veled a Pista? légy kedves Tó 
nihoz ! ne kacérkodj Palival !

A szupécsárdás barbár tombolása 
végleg kimeríti a bálozó anyák élet
energiáját. Lankadó fejjel, fáradt mo
sollyal üldögélnek tovább. Már minden 
szépet közöltek egymással leányaikról : 
kikosarazott kérőiknek összegét föl
emelték a hatodik hatványra, fölsorol
ták házias tehetségeiket és tanulmányi 
sikereiket, elpanaszolták, hogy a gyer
mek nem akar komoly partiéról hallani, 
csak kisfiúk udvarlását fogadja szíve
sen. Most beáll a témahiány és a haj
nali órákban, jazzband hangjainál hetek 
óta először gondol önmagára. Hirtelen 
észreveszi, hogy fáj a lába és nehéz a 
feje. Eszébe jut, hogy nincs kifizetve a 
báliruha, pedig okvetlenül zsúrt kell 
rendeznie és nem szabad elfelejtenie a 
Zsiga fiát, mert abból lehet valami! 
Érzi, hogy álmos és hogy ő felesleges 
itt. Ásítani szeretne, de mosolyogni mu

száj. Körülnéz — már ismer minden ru
hát és minden arcot, a tömeg egyének
ké bomlott és mind csupa ellenség. 
Ellenség minden fiú, aki más lánynak 
udvarol. Ellenség minden lány, akinek 
táncosa van. Ellenség minden anya, 
akinek lánya van. Ellenség a saját 
imádott lánya, aki „ugyanmama" váil- 
vonogatással intézi el őt. Ellenség a 
jazz duhaj lármája, a csillár goromba fé
nye, a szerpentin rikító tarkasága, a 
kelő hajnal beszűrődő derengése. Ellen
ség a tegnap gondja és a holnap köte
lessége. Ellenség a mások diadalmas 
ifjúsága és a saját rezignált öregedése 
... drága anyukám, oly remekül mulat
tam, ugrik a nyakába kócos, gyűrött, 
kipirult gyermeke, ... az ő gyermeke. És 
a bálozó mama repeső szívvel nyújtja 
kezét a bemutatkozó frakkoknak és 
büszkén vonul e délceg kísérettel a ta
xihoz, amelybe úgy lép, mint győztes 
hadvezér a diadalszekérbe. Otthon bol
dogan nézegeti a kislány eltáncolt ci- 
pőcskéjét és királyfit álmodik hozzá a 
ködös hétköznap szürke délelőttjén.

Közgazdaság;.
Englls bankkormányzó könyve az 

irányított gazdaságról.
A magyar közgazdasági könyvpiac 

szenzációja.
Dr. Englis Károly egyetemi tanár, a 

a Csehszlovák Nemzeti Bank kormány
zója „Az irányított gazdaság" címmel 
könyvet irt a legaktuálisabb közgazda- 
sági problémáról, a tervgazdaság és az 
irányított gazdaság kérdéséről. A nagy
jelentőségű tudományos mü Ternyei 
László, a Prágai Magyar Hírlap közgaz
dasági szerkesztőjének szakszerű fordí
tásában, a Budapesti Athenaeum kiadó- 
vállalat ízléses kiadásában most jelent 
meg a magyar könyvpiacon. A 144 olda
las könyv, melynek vászonkötésben 35 
korona a bolti ára, a tulajdonképpeni 
irányított gazdaság ismertetése előtt 
részletesen taglalja a történelmi gazda
sági rendszereket és azok jellemző tu
lajdonságait. A Csehszlovák Nemzeti 
Bank tudós kormányzója megállapítja, 
hogy más, mint individualisztikus, illetve 
olyan rendszer, amely nem e három 
alapveiö rendszer vegyületét alkotja, el
képzelhetetlen. Ezután részletesen is
merteti az individualisztikus gazdasági 
rendszertől a szindikalizmus felé vezető 
folyamatot, mint az irányított gazdaság 
egyik inditóokát.

Elfogultság néikül és tudóshoz 
méltó tárgyilagossággal ismer
teti a kommunista gazdasági 
rendszer elemeit, a fasizmus 
korporativ elemeit és a harma
dik birodalom gazdasági politi
káját jellemző autarkiás törek

véseket.
Külön fejezeteket szentel az irányított 

gazdaság céljainak, az irányított gazda
ság módszereinek és határainak, az irá
nyított gazdaság és a nemzetközi csere 
kérdésének, majd tárgyilagosan megvilá
gítja az irányított gazdaság problémá
ját a válság szemszögéből. Külön rész 
taglalja a demokrácia és az irányított 
gazdaság egymáshoz való viszonyát és 
rendkívül lebilincselő az a rész, amely 
Csehszlovákia irányított gazdaságáról 
szól.

Az irányított gazdaság a nap 
jelszava lett. Ma a mezőgazda
ságot és a gyáripart irányítják, 
de holnap sor kerülhet a kis
ipar és a kereskedelem terén 
történő olyan áilami beavatko
zások foganatosítására, amelyek 
merőben megváltoztatják az 

egyén helyzetét.
A könyv tehát általános érdeklődésre 

tarthat számot, mert mindnyájunkról van 
szó benne s mindnyájunk jövője függ 
attól, hogy hová és milyen irányba irá
nyítják az életünket.

A könyv osztatlan sikert aratott a 
magyar gazdasági és a magyar tudo
mányos világban.

Dr. Neubauer Pál a Prágai Ma
gyar Hírlapban közölt bírálatá
ban a legnagyobb elismerés 
hangján ir róla s kiemeli, hogy 
Englls ebben a művébeu a lai
kus számára is könnyen ért

hető, világos stílusban fejezte 
ki a legidőszerűbb gazdasági 
problémákat. — Hantos László 
a Magyar Újságban a magyar
csehszlovák gazdasági és kul
turális közeledés nagy és je
lentős lépésének tartja a mű 
magyar kiadásának budapesti 
megjelenését, ugyancsak a vilá
gos és könnyen érthető stílust 
dicséri és kiemeli a tudós szer

ző müvének jelentőségét.
A fordítást — Ternyei László gondos 

munkáját — a PMH kritikusa adekvált- 
nak és a MU cikkírója szakavatottnak 
nevezi.

A mű lapunk kiadóhivatala utján 
is megrendelhető.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Már nem okozhat gondot a 
f é n y k é p e z ő -g é p

beszerzése, mert CINÉ KODAK 
filmező és egyéb foto-gépek

a legkényelmesebb havi részletre 
kaphatók a

BOKOR-drogériában.
Jánosi-utca 67. sz. alatti sarokházban 

kiadó
égj üzlethelyiség:*

Bővebbet Losonczi-ufca 3. sz. alatt.

A  legszebb |
élövirág-koszorúk,

cserepes és
2 vágott virágok j

a legolcsóbban beszerezhetők: |
BOTTLIK SÁNDOR j

S
i

műkertésznél
R I M A S Z O M B A T .

\ Urak figyelmébe! \
^ HANK ANDOR úri szabó készit  ̂
^  elegáns öltönyöket Kö 29J-töl feljebb, ^ 
^  elegáns télikabátot Ke 360-tól feljebb. ^ 
k  Faijon-munka. . . Ke 130-tól. — El- ^  
^  fogad minden e szakmába vágó mun- j  
r  kát, úgymint fordítást, tisztítást, javi- 
r  tást, müstoppolást a legszolidabb áron. ^ 
^  O  Meghívásra vidékre is kiutazok. Q  ^ 
^  T isztelettel j

t  H A N K  A N D O R  J
y  úri szabó. ^
^ Rimaszombat, Szijjártó-u. 77. sz. ^

Az „ELEGANT“ áruházban
(Gömöri-u. 12. sz.)

Késmárki lenárúk. Nagy válasz
ték férfi és női fehérneműben. 

Szvetterek. Harisnyák. Kofferek. 
J á té k o k  k iá r u s ítá sa .

♦
♦i Műkoszorúk
|  szebbnél-szebbek
I nagy választékban
t  ju tányos áron kaphatók:
! Z A W A D Z K Y
♦ tem e tk e zé s i v á lla la tá n á l  
|  RIMASZOMBAT.

Rimaszombat, 1936. Nyomatott R ábely  K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


