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Diáktragédiák.
I r t a :  M ÁRKUS LÁSZLÓ.

A tanulmányi előmenetelt ellen
őrző tanári konferenciák után, intő, 
vagy éppen bizonyiíyány kiosztás
kor mind gyakoribb a középisko
lai tanulóifjúság körében nemre 
való különbség nélkül immár epi- 
démiaszerüen feiiépő lelki mérleg- 
billenés, mely a rossz osztályzatot, 
vagy talán csak még intést nyert 
diák vagy diákleány kétségbeesé
sében, eibujdosásában vagy éppen 
öngyilkosságában nyilvánul meg.

Elkeseredés, életuntság, kétség- 
beesés vesz erőt a rossz kalkulust 
kapott ifjak tapasztalatokban még 
meg nem edződött lelkén s önbizal
mat, életerőt vesztve, elbujdosni, az 
életből kimenekülni igyekszik a jövő 
virágoskertjének sok-sok zsenge 
bimbója.

Megdöbben az ember, mikor 
egy-egy diáktragédiáról, a dekli
náció tanulásából még ki sem ke
rült egy-egy kisebb nebuló, vagy 
éppen érettségi előtt álló serdült 
ifjú éieuntságáról, végzetes tettéről 
értesül.

Mindannyiszor önként fogamzik 
meg agyunkban a kérdés: mi az 
oka ennek ? Miért ez a kishitű 
gyengelelküség ? Hol és miben ke
resendő a szörnyű baj eredője ? 
Hogyan küzdhető le e szörnyű kór
tünet ? A mindjobban elharapózott 
lelki betegség gyógyítására van-e 
és milyen medicina, a baj kiirtá 
sára megtaláljuk e a szükséges 
eszközöket?

Sok-sok kérdés s míg fölöttük 
gondolkozunk, okvetlenül rágondo- 
iunk a magunk diákéletére. Akkor 
sem volt ismeretlen fogalom a sze- 
kunda, gyengébb vagy éppen rossz 
tar.uló is elég akadt, de mintha 
akkor erősebb gyökeret vert volna 
a gyerekszivekbe a hit, a vallá
sosság, acélosabb lett volna a ba
jokkal szemben a lélek, nagyobb 
a kötelességtudás érzete. A diák, a 
rovót, vagy rossz bizonyitványt pro
dukáló diák javítási és javulási 
nagy akarattal állta a szülői intel
met, lett légyen az szidás vagy éppen 
virgács s nem akart mindjárt ka
landosan elbujdosni, vagy éppen 
kifutni az Életből. De akkor más 
volt a családi nevelés, más a pe
dagógia rendszer is. A diák nem 
volt idegkimerülésig megterhelve, 
nem olvasott öngyilkosságokkal 
megtömött újságokat, nem is került 
a serdületlen ifjú kezébe fantáziáját 
izgató Nick Carter-füzet vagy más

silány ponyva-irodalmi termék és 
nem bolondithatott téves képzetek
re, téveszmékre és gondolatokra 
Fantomas és egyéb lelketromboló 
gyatra filmalkotás.

A mindinkább elszaporodott diák
tragédiák, ezek a sajnálatosan csúf 
tettek és elrémitő cselekedetek a 
Pozsony és környéke magyar is
kolái szülőtársulatainak szövetségét 
azon elhatározásra bírta, hogy — : 
mint a múlt számunkban közölt 
felhívásban már ismertettük — egy 
ankét keretén belül meghallgatja a 
magyar társadalmat abban a ki
mondhatatlanul fontos és időszerű 
kérdésben: Mivel akadályozható 
meg az iskolai rovókkal és bizo
nyítvány kiosztásokkal kapcsolatos 
tömeges elbujdosása, otthonról való | 
megszökése és öngyilkos kísérlete 
a diákoknak?

Ezt az értekezletet ma tartja meg 
a nevezett szövetség. Reméljük, 
hogy az tnkéten a magyar társa
dalom minden rétegének s első
sorban főleg a magyar középisko 
Iák tanárainak hozzászólása, véle
ménye, tanácsa és utbaigazitása 
után az immár idült bajra, járvá
nyos betegségre sikerül megtalálni 
a radikális gyógyszert és a jövendői 
féltett, szépséges virágos kertjének 
hervadásra betegedett kedves pa
lántáit az igaz ok és éle jo g  elle
nére való elpusztulástól ezzel meg
mentve, megszűnnek a ma dudva- 
szerüen elburjánzott diáktragédiák.

A  k e r e s k e d ő k
adósságának rendezésére a kényszer
egyezségi törvény van hivatva. Amikor 
a kormány kiadta a gazdaadósságok 
rendezéséről szóló törvényt, természete
sen mindenki párhuzamot igyekezett 
vonni a két adósságrendezés között. — 
Meg kell állapítani, hogy az utóbbi tö
kéletesebb és a gyakorlatban tényleg 
segit az eladósodott termelőkön.

Amit a kereskedők hiába kértek, hogy 
az adótartozás is essék bele a kény- 
szeregyezségbe, azt a gazdáknál telje
sítették. A kényszeregyesség két célt 
szolgál : megmenteni a kis exiszterciá! 
és biztosítani valamit a hitelezők szá
mára. Ámde a kereskedőnél és iparos
nál az adótartozást, a szcciális terheket 
kivonták belőle és igy úgyszólván illu- 
zóriussá vált az egész. A valóságban 
nem tudott tovább prosperálni a keres
kedő. a hitelező már a negyedik rész
letnél hiába küldte az ajánlott levelet, 
az adóhivatal és a szcciális intézetek 
számára hiába volt biztosítva az elsőbb
ségi jog és az egész összeg; mert a 
redőny rövid idő alatt lezárult. Ma már

tárgyalnak az uj kényszeregyezségi tör
vényről, mert a régi senkit sem elégí
tett ki.

Elsősorban a felmerülő költségeket; 
kell redukálni. Egy 25--30 ezer koronás j  
kényszeregyezség nem bir el 600—1000 
koronás vagyongondnokot, az egyszáza
lékos adóilleték tulmagas, az ügyvéd 
költségét is le kel! építeni és rövid a 
kétéves terminus, mely alatt a kvótákat 
ki kell fizetni. A bejelentett kényszer
egyezségeknél a felmutatott aktíva leg
több esetben csak a holdban van meg 
és mikor a hitei a kereskedő számára 
teljesen megszűnt, képtelen a részlete
ket olyan gyors tempóban fizetni.

A 67-ik szakaszt pedig sürgősen tö
rüljék a kényszeregyezségi törvényből.! 
Ez a szakasz kimondja, hogy ha az 
adós a hitelezőnek ajánlott levélben 
való felszólítására nyolc napon belül 
nem tesz eleget, úgy az egész követe
lés feléled. Mit jelent ez a gyakorlat
ban? Ha eljutott az inzolvens keserve
sen oda, hogy a hét részletből ötöt ki
fizetett, de késik a hatodik részlettel, 
nem birja a pénzt felhajtani, úgy med 
dő volt az egész kálváriajárás, mert a 
hitelező perelheti és perli is az egész 
összegre az adóst. Háromszáz korona 
nehány napos, vagy hetes késedelmi 
kamata helyett 2100 korona birságra s 
a költségekre van Ítélve az adós. ‘

Igaz, hogy a hitelvédegyletek liberá
lisan kezelik ezt s nem használják ki 
ezt, de a hitelezők egy része igenis 
él a jogával. A törvényt a krízis első 
éveiben hozták, amikor még az volt a 
közvélemény, hogy az inzolvencia bűn. 
Ma, sajnos, mindenki tudja, hogy ez 
gazdasági betegség, amit gyógyítani 
kell. Nem maradhat a törvényben olyan 
paragrafus, amely a szó szoros értel
mében antihumánus és az adósra nézve 
megsemmisíti mindazt, amit a törvény 
más vonatkozásban nyújt.

Éppen azért, mert a hitelvédegyletbe 
tömörült gyárosok és nagykereskedők 
nem élnek ezzel a paragrafussal az 
adóssal szemben, hanem a kisebbek j 
gyöngítik és veszélyeztetik az inzolvens 
exisztenciáját, a hitelvédegyleteknek kell 
elsősorban síkra szállaniok annak eltör- j 
léséért. Az inzolvens számára elég intő
jel a fizetési kötelezettségre a foglalásij 
és árverezési költség, melyeknek igény- 
bevétele még mindig rendelkezésére áll 
a hitelezőknek.

Kik kérvényezhetik a póttartalé- 
kosi kedvezményt?

A nemzetvédelmi minisztérium sajtó 
osztálya közli: A póttartaiékosi ked
vezményt elsősorban azok a sorkötele-! 
sek kérhetik, akik családfentariók, vagyis j 
özvegynek egyetlen fia, vagy munkakép
telen apának a fia, továbbá egyetlen 
unoka, ha az atya meghalt. Továbbái 
kérheti a kedvezményt atyátlan nővérek 
egyetlen fitestvére s a férjhez nem ment 
anya házasságon kívül született egyet
len fia is. Egyetlen fiúnak, unokának, 
fitestvérnek — a törvény szerint — az 
oly újoncot is tekintik, akinek vala
mennyi testvére katonai szolgálatot tel
jesít, illetve 17 évnél fiatalabb, avagy 
testi, vagy szellemi fogyatkozása miatt 
munkaképtelen.

A hivatalok csakis az olyan kérvé
nyeket veszik figyelembe, amelyek a 
vagyoni és szociális viszonyokat pon
tosan feltüntető hivatalos mellékletek
kel vannak felszerelve.

A kellően felbélyegzett kérvényt az 
újonc már a sorozási bizottsághoz hozza 
magával és mihelyt alkalmasnak nyil
vánítják, nyomban átadja. A kérvény a 
sorozást követő 15 napon belül is be
nyújtható a lakóhely szerint illetékes 
járási hivatalnál, de a sorozásnál beje
lentendő, hogy az újonc kérni fogja a 
póttartalékba való helyezést.

A kérvény megírásához szükséges 
részletes tudnivalókat, a mellékletek 
felsorolását a községi elöljáróság — a 
községi jegyzői hivatal — adja köztudo
másra. Később csak abban az esetben 
nyújthatók be kérelmek, ha a kérelem 
okául szolgáló körülmény csak a soro
zás után állott be. (Például az atya a 
márciusi sorozást követően augusztus
ban meghal.) Ebben az esetben a kér
vényt legkésőbb az illető eset beállta 
után 15 napon belül kell beadni a lakó
hely szerint illetékes járási hivatalnál.

Akit sorozás után kórházba küldtek 
s a kózházi vizsgálat után alkalmasnak 
nyilvánítottak, az az alkalmassá nyilvá
nítás napját követő 15 napon belül 
adja be kérvényét. Az éppen felsorolt 
alakiságokat a hivatalok ezidén különö
sen szigorúan fogják elbírálni, figyelem
mel arra, hogy valószínűleg nagyszámú 
kérvény érkezik be, ezért az ismerősök 
figyelmeztessék sorköteles hozzátarto
zóikat e rendelkezésekre. — Ajánlatos, 
hogy a sorkötelesek pontosan olvassák 
el a sorozási hirdetményeket is, ame
lyek ugyancsak utasításokat tartalmaz
nak a póttartaiékosi kedvezmény és a 
tényleges szolgálati idő elhalasztása tár
gyában.

Megjelent az uj rendelet.
Köztudomású volt már a pénz

ügyminiszternek a bejelentése, hogy 
rendeletet készít az adóhátrálékok 
likvidálásáról. A törvények és ren
deletek gyűjteményének utolsó szá- 
mamár közli is az erről szóló kor
mányrendeletet. A rendelet száma 
28/1936. és az adóhátrálékok likvi
dálásán kivül a pontos adófizetők
nek nyújtandó kedvezményekről 
tartalmaz intézkedéseket.

A rendelet értelmében a pénz
ügyminiszter állapítja meg az adó
hátrálékok likvidálásánál követendő 
eljárást, valamint az illetékességet és 
hatáskört ezen eljárás körül. Vonat
kozik ez úgy az egyenes adókra, vala
mint a vagyondézsmára. Mint már 
közöltük, a hatáskört úgy akarják 
szabályozni, hogy az adóigazgatás 
50.000 Ké-ig terjedő adóhátrálékot 
lesz jogosítva egy adófizetőnek leírni, 
az országos pénzügyi hatóságok 
pedig 300 000 Kc-ig terjedő hátra-
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lékot. Minden adóigazgatásnál bi
zottságot szerveznek, amelynek el
nöke az adóigazgatás főnöke és 
egy tag az adófizető közönség kö
réből (rendszerint az adóbizottság 
tagja).

A kormányrendelet intézkedése
ket tartalmaz ezenkívül a pontos 
adófizetőnek nyújtandó kedvezmé
nyekről. A rendeletnek ezen része 
igy szól:

Olyan adófizetők, akik pontosan 
megfizették az 1935. december 31- 
ig esedékes egyenes adókat, pót
lékaikkal és mellékjárulékaikkal 
együtt, továbbá az 1934 re és a ko
rábbi évekre járó forgalmi és fény- 
üzési adót előirt mellékjárulékkal 
együtt, bonifikációt kapnak az 1935- 
re és 1936-ra fizetendő egyenes 
adóknál és pótlékaiknál, forgalmi 
és fényüzési adónál (vagy esetle
ges pausálnál), továbbá ezen adók
ra utólagos kivetés alapján a ko
rábbi évekre vonatkozólag teljesí
tendő fizetéseknél, amennyiben
1935. december 31. után váltak 
esedékessé. A jóváírás 5 százalé
kot tesz ki az 1936. január 1. és 
február 29. között történő befizeté
seknél, 4 százalékot, ha a befize
tés március 1. és április 30. között f 
történik és 3 százalékot, ha május
1. és junius 30. között történik.

Nem jár a jóváírás olyan fizet- 
mények után, amelyek árverési vé
telárból folynak be, a levonás a- 
lapján befizetett jövedelmi-, jára
dék- vagy tantiemadó után, sem 
pedig forgalmi vagy fényüzési adó
ra teljesített olyan fizetések után, 
amelyeket vám, fogyasz’ási adó 
vagy fémjelzési illeték beszedése 
alkalmával evvel együtt eszközölnek.

Ezen rendelet érvénye 1936. év 
végéig tart. I

A Rimaszombati Bank, előbb Rimaszom-1 
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb  
pénzintézete BtTÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

Böjtöt élünk,
azt mondják, hogy 
a farsangnak vége, 
elcsittult a muzsikaszó, 
a bálok zenéje.
Én nem tudom, hogy igaz-e, 
mi gondom is raja,
„hazudik a muzsikaszó“ 
s ha hallgat, ki bánja.

Azt mondják, hogy az asszonyok 
rém sokat pleiykdznak 
s minden apró-cseprő dolgot 
megsúgnak egymásnak.
Én nem tudom, hogy igaz-e, 
csoda nincsen benne, 
az lenne a furcsa, hogyha 
megfordítva lenne.

Azt mondják, hogy sok a leány 
és kevés a legény ; 
aki van is, házasodni 
bátortalan szegény.
Én nem tudom, hogy igaz-e, 
helyes tán az lenne, 
ha kérőbe nem a legény, 
de a leány menne.

Azt mondják, hogy a bankokban 
nagy forgalom járja, 
egyik betevő az ajtót 
a másiknak tárja.
Én nem tudom, hogy igaz-e, 
de azt hallom, kérem: 
nem betenni megy az, kinek 
könyv van a kezében.

Jövő héttől mindlunk is 
zajos lesz az élet, 
mutatóba belcukkan majd 
a magyar színészet.
Én nem tudom, igaz-e ez, 
de az igaz szentül, 
hogy a város nem zajosabb 
egy tucat embertől.

Lelkészbeiktatás. Borza Zoltánt, az 
uj beretkei lelkészt és árvaházi igazga
tót ünnepélyesen február 16 án iktatták; 
be hivatalába. A beiktatást Kövér Ár
pád papi- és Dr. Király Kálmán világi 
tanácsbirák végezték.

Egyházi kinevezés. A rimaszombati 
református egyház rendszeres segédlel- 
készi állására az egyházi főhatóság Bo- 
don Aladárt nevezte ki. Az uj segédlel
kész, ki március elején foglalja el állá
sát, a középiskolát Rimaszombatban s a 
teológiát Sárospatakon és Losoncon vé
gezte jeles eredménnyel s most szerel 
le, mint a katonai tiszti-lelkészi tanfo
lyam tagja.

Uj elnök a helybeli betegsegélyző 
pénztárnál. A helybeli betegsegélyző 
pénztár elöljárósága legutóbbi ülésén 
az elnökségről lemondott Schusztek 
bankigazgató helyére Aschenbrenner 
Gusztáv zlatnói üveggyári munkást vá
lasztotta meg elnökévé.

A Csehszlovák Vörös Kereszt helyi 
egyesülete folyó évi március hó 9-én, 
azaz hétfőn délután fél 6 órakor tartja 
ezévi rendes közgyűlését a Városháza 
tanácstermében. Kéretnek a t. tagok, 
hogy jelzett időben minél nagyobb szám
ban jelenjenek meg. Elnökség.

Református presbiteri konferencia 
Rimaszombatban. A rimaszombati ref. 
egyház presbitériuma a gömöri egyház
megye elnökségével együtt március 5-én 
egy napos presbiteri konferenciát ren
dez városunkban, amelyen a Rima-völgyi 
15. ref. gyülekezet lelkészei, tanítói és 
presbiterei vesznek részt. A konferencia 
március 5 én istentisztelettel kezdődik, 
amelyen Bellágh Barna feledi lelkész 
fog prédikálni. A konferencia az egyhá
zi élet aktuális kérdéseit fogja letárgyal
ni s ennek végeztével a rimaszombati 
presbitérium közebédet ad a megjelentek 
tiszteletére. A konferencián részt vesz
nek a felsőbb egyházi hatóságok kikül
döttei is s a rendezőség minden igye
kezetével azon van, hogy az összejöve
tel az eiébe tűzött feladatokat megva
lósítsa.

Köszönelnyilvánilás. Az újonnan 
megválasztott köztársasági elnök, Dr. 
BeneS Ede tiszteletére február 19-én ren
dezett ünnepély rendezősége Hanes Emii 
járásfőnök urnák hálásan köszöni, hogy 
a járási székház nagytermét készséggel 
és ingyen rendelkezésre bocsátotta. Há
lás köszönet illeti a helybeli csehszlovák 
és magyar kulturegyesületeket, és a ka
tonai helyőrséget. — Végűi őszinte kö
szönet mindazoknak, akik bármely mó
don hozzájárultak az első közös.- cseh
szlovák-magyar ünnepély sikeréhez, ab
ban a reményben, hogy hasonló rende
zések a helybeli csehszlovák és magyar 
egyesületek és testületek belátó jóaka

rata mellett a jövőben teljes megelége
désére hasonló sikerre vezetnek. — A 
színpadot összeállította és feldíszítette, 
valamint a rendezőségben is óriási részt 
vállalt a „Rimavan" egyesület Rima
szombatban. Duda.

Halálozások. Mdriássy László m. kir. 
kormányfőtanácsos, a régi Gömör- és 
Kishontvármegye utolsó árvaszéki elnö
ke, a II. oszt. polgári érdemkereszt tu
lajdonosa életének 73-ik évében február 
22-én Budapesten meghalt. A megbol
dogult a régi Rimaszombat társadalmi 
életében évtizedeken át vezető szerepet 
vitt és közbecsülésben állott. Annak 
idején túszságot is szenvedett s mint 
megyei tisztviselő a munkás emberek 
mintaképe volt. Temetése Budapesten, 
február 24-én impozáns részvétmegnyil
vánulás mellett ment végbe. Elmúlása 
városunkban is őszinte részvétet keltett. 
Halálát özvegye szül. Farkas Erzsébet, 
gyermekei : Máriássy László és Zoltán, 
Lili férj. dr. Sóldos Béláné, unokái, test
vére és kiterjedt előkelő rokonság, köz
tük a Farkas, Balázs, Szakáll, Kun csa
ládok gyászolják.

Benkó Mária volt mosoda-tulajdonos 
57 éves korában február 24 én váro
sunkban elhalálozott. Nagy részvét mel
lett február 25 én temették. Halála sze
retteit, —■ köztük Henrik Ferercnét — 
szomorította meg.

Vesely Károly, a helybeli posta és 
távirda hivatal szorgalmas altisztje, ki 
a kézbesítések alkalmával a közönség
gel szemben a legnagyobb figyelmet és 
szolgálatkészséget tanúsította, 42 éves 
korában február 26 án tüdőgyulladás
ban elhunyt. Holttestét nagy részvét 
mellett február 28 án helyezték örök 
nyugalomra. Elhunyta özvegyét szül. 
Kobjal Antóniát és édes övéit borította 
gyászba.

Harangszentelés Szilicén. Megható 
és lélekemelő ünnepe volt az elmúlt va
sárnap Szilicének, amikor a ref. egyház 
két uj harangját szentelték fel és adták 
át rendeltetésének. Az esperes képvise
letében Baraxa Lajos egyházmegyei al
jegyző mondott felszentelő imát a temp
lom előtt, mig a templomban az ünnepi 

I istentiszteletet Varga Imre rimaszombati 
lelkész végezte. Istentisztelet végeztével 
az elöregedett lelkipásztor fiát, Nagy 
Sándort Sörös Béla losonci theol. igaz
gató exmittáita az atyja melletti lelkész! 
szolgálatok végzésére. A megható és 
kedves ünnepen a környék lakossága 
felekezeti különbség nélkül igen nagy

Veled virrasztók...
... mint ablak üvegében látom az arcod, 
...ködös kép ... megrontott alvás álma, 
éjszakáim mért nyugtalanítod? 
már régen elintéztelek magamba...

... mégis felbukkansz előttem gyakran 
s közelséged oly-erősen érzem, 
mintha nem is volna mindennek vége, 
gyönyöreidet újra átélem...

... szólj hozzám, hadd halljam a hangod, 
ne nézz rám ily merev szemekkel, 
így nem tudom nézni az arcod.

— nagyon beszivtam magamba éned — 
... jó volna most elmenni Hozzád 
s kezdeni elölről az egészet.

Virágh László.

Folytak a dáridók a letűnt farsangban, 
melynek alkalmából most, mikor nálunk 
is Terpsychore őnagyságának fennható
sága alatt szinte eszeveszetten mulatoz
tak széltében-hosszában a farsangezó 
idős és ifjú vig emberek : a XVI. szá
zad végén és a XVII. század elején élt 
magyar elődeinkre esik emlékezetem, 
akiknek farsangi mulatozása a török
vészes időkben nem volt egészen zavar
talan, sőt több rendbeli keményszívű 
rendeletekkel korlátozták a búftlejtő pol
gárok széles jókedvét,

íme, 1575 ben is nagyon szűkre szab
ták az éjjeli mulatozások terjedelmét, 
kimondván szigorú rendeletben Debre
cen város magisztrátusa, hogy „a far
sangi szórakozásokból, nemkülönben a 
lakodalmakból és vendégségekből már 
este tiz órakor minden teremtett lélek 
hazatakarodjék. Ami pedig a most em
lített időtöltésekben való magaviseletét

illeti, főszabályként tekintse a város | 
minden polgára, hogy ott szerényen, ke- j 
resztényhez illően viselkedjék s ami a 
fő, ne lármázzék és ne üvöltözzön." 
Mert hát ki az ördög tud csendben 
lenni a maszka bálok idején ? Azelőtt 
a városi hajdúk nem győzték kellőkép
pen kordában tartani a mulatságokon, 
vagy az utcán kurjantozókat, akik rend
szerint r.em hagyták szó nélkül ének
művészetük gyakorlásának ilyetén ke
ményszívű korlátozását, a tiltakozás oly 
mérvű volt, hogy azt más szóval egé
szen bátran nevezhetjük akár károm
kodásnak is.

Büntető rendszabályokat kellett hát 
ez alkalomból életbeléptetniök a város
beli törvénylátó uraknak, kimondván 
ugyanabban a rendeletben, hogy aki 
esti tiz órán túl dorbézol, vagy becste
len beszédeket konstruál, 15 napig áris- 
tomba teendő, vagy pedig ha vagyon 
tehetsége, fizessen a város kasszájába 
tiz forintokat.

Hogy akkor mit öntögettek torkuk 
garatjára eleink, nem is oly nehéz el
találni, — termett a pompás magyar 
S7Őiökben elegendő jófajta borocska. — 
De már jól ismerték a ser italt is. Vá
rosunkban is már a XVII-ik században 
gyártották ezt a népszerű nedűt és a 
város lakossága elég olcsón jutott hoz
zá s fogyott is a jó friss ser, főként a 
farsangi vigadozások idején, mintha in
gyen adták volna. íme a ser árára néz
vést 1587-bői fennmaradt városi ren
deletek ekképen intézkednek : „Az mi- 
némü méhsert, akit itt főznek, 4 pénzen 
adják, nemkülönben a zalacsertői akit 
itt imádnak, minden csebren felül busz 
pénzeket adjanak a város kasszájába." 
íme, több száz éves őse a mai fogyasz
tási és vigalmi adónak.

1610 ben és az azt követő vészes 
időkben nem valami irigylésre méltó 
farsangja volt a magyar lányoknak és 
menyecskéknek. A legtöbb város taná

csa egyenesen a táncolást tilalmazta 
meg erős rendszabályokkal, mert hát 
akkor még erősen a nyakukon volt a 
török. Egy akkori feljegyzés szerint igy 
rendelkeztek: „mivel az Ur Isten mig 
az ostor! közülünk el nem vette, hanem 
napról-napra nevekedik, a táncolást pe
dig elkezdték sok rendbéliek a régi 
tilalom ellen, annak okáért, valamig az 
Ur Isten csendes állapotot nem hoz és 
a Tanács végzéséből meg nem engedi, 
senki táncolni ne merjen és hegedülni 
és lantolni, Biró Uram az efféle hege- 
dültető gazdát tizenöt napig vesse a 
fogságba, a hegedűst meg vigyék a régi 
kalodába." így hát igen csendes volt az 
akkori farsang.

A sek-sok teher manapság is a 
nyakunkon van és az Ur még nem 
hozta vissza közénk a csendes állapo
to t; de hála Istennek, azért mi csak 
táncolgatunk és szabad hegedülni is, 
hát még táncolni!...

Mert hát mi magyarok mindenkor 
mulatós természetűek voltunk, akár jó
ban, akár rossz időben. Ez utóbbiban 
aztán sirva vigadtunk. — Hajdanában 
könnyű is volt a magyarnak vigadni, 
bőven termett a filokszeramentes, isten
áldotta hegyoldal, melyeket sűrűn láto- 
gatár.ak elődeink, buzgón betartván ama 
közhasznú utasítást, hogy „aki busul, 
buját borral öblögesse." Tudjuk jól, 
hogy Vörösmarthy sem okoskodott kü
lönbül a műit században, mondván ékes 
szóval, hogy „bort megissza magyar 
ember, jól teszi — okkal-móddal meg 
nem árthat a szeszi." Ámbátor éppen 
úgy farsang táján irgalmatlanul nehéz 
ezt az okot módot kellőképpen betar
tani és a bornak szeszi sok esetben 
megbosszulja a túlságosan szapora fo
gyasztást.

Éppen igy járt aztán a krónikák sze
rint Császár Lőrinc uram, aki ugyan 
csak nem volt magvetője a sziwidámitó 
italnak. Mulatós férfi lévén 1549 ben

úgy meg talált kólyagosodni az uj bor
tól, hogy amiképpen Debrecen város 
protokoluma feljegyzi róla, „tisztessé
ges asszonyi állatokat, még magát a fő- 
biróné asszonyomat is megsértette és 
italos állapotában az utóbbit kardfejü- 
nek csúfolta vala.“ No de mindjárt is 
gondoskodtak a törvényjárta városbeli 
urak Császár Lőrinc méltó megbünteté
séről, mert az egyhangú deliberátum 
szerint őkegyeimét azonmódon kalodába 
tették. így volt szégyenszemre kitéve a 
város nagy piacán és a jövő-menők 
teljes 12 órán keresztül rajta töltötték 
ki csufondáros kedvüket.

Hát még amikor az asszony iszik ! 
Régen bizony ezek is sűrűn öntögettek 
a konty alá. Nem vizet természetesen. 
Mindenki előtt ismeretes az a bizonyos 
kábái asszony, akinek szólásmondás ke
rekedett jelszava az volt, hogy „Hátha 
innánk !“ Krónikáink szerint ennek egyik 
hajdani elődje Kalmár Ilona nevezetű 
asszonyság széles jókedvében nagyon 
mértéktelenül találhatta ivogatni az ége
tett bort. Hát bizony ez még nem lett 
volna oly nagy baj, de egyebet is cse
lekedett, mert nyilvánvalóan az égett 
bor hatása alatt „az város hajdúival 
illetlenül társalkodód és nem átallott 
velük nyilvánosan csókolózni," így hát 
ő is oda került a kalodába.

1575 ben, amint már fentebb említet
tük, Debrecen városa szigorú rendele
teket hozott a mulatozók irányában. Az 
ekkor hozott deliberátumában kimondta 
erélyesen, apellátát nem tűrve, hogy la
kodalmakból és mindennemű vidámsá
gokból este tiz órakor minden lélek 
hazamenjen. Ugyan mit szólnának hozzá 
ezek a XVI. századbeli józan elődeink, 
ha úgy véletlenül megtudnák, hogy bi
zony manapság minálunk azok a lako
dalmak és minden más vigadozások 
jóformán csak estéli tiz órakor kez
dődnek ? !
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s z á m m a l  vett részt és osztozott a szili
ed ref. gyülekezetnek az örömében, 
amely önkéntes adományokból két uj 
harangot huzatott fel templomának tor
nyába.

LISZT-emlékünnepély. Városunk kul- 
lurközönsége már évek óta nélkülözte 
európai hirü művészek vendégszereplé
sei. Részint ezt a hiányt pótolandó, ré
szint pedig hogy Liszt Ferenc születé
sének 100 éves évfordulóját méltó ke
retek között ismerhesse meg városunk 
közönsége is, az „Egyenes uíon“_ szó 
szerkesztő-bizottsága KALIXJENŐ  köz
reműködésével tartja meg a Liszt-em- 
lékestélyt. — Feleslegesnek tartjuk Ka- 
lix Jenőt, az immár európai hirü prágai 
zenekonzervatóriumi tanárt közönsé
günknek külön bemutatni, hiszen a múlt 
hetekben tartott külföldi turnéjáról az 
összes számottevő napilapok hasábokon 
keresztül elismerőleg nyilatkoztak. — 
Reméljük, hogy városunk közönsége 
élni fog ezzel a ritka alkalommal, mél
tóan és nagy számban fog megjelenni,! 
hogy a Liszt emiékesfély a nagy mű
vészt megillető keretek között folyjék le.

Felhívás. A „Tuberkulózis elleni Ma- 
ssryk-i!ga“ helyi csoportja február hó 
25 én rendes évi közgyűlést tartott, mely 
a rendes évi jelentések tudomásul vé
tele, a zárszámadás jóváhagyása, az 
újonnan megválasztott tisztikar s vá
lasztmány megválasztása után a választ
mány határozatából kifolyólag ezúttal 
óhajtja felhívni a közönség figyelmét, 
hogy a „Tuberkulózis elleni Masaryk- 
iika* helyi csoportja megkezdi az arra 
szorultak részére a rendelést a volt 
megyeháza épületében, a járásfőnökség 
né!, mely rendelést a járási főorvos Dr. 
Stanik Mihály látja el.

Öngyilkos őrnagy. Nagy izgalmat 
keltett folyó hó 26-án reggel az a — saj
nos — igaznak bizonyult hír, hogy Poszpi- | 
sil őrnagy, a helybeli Daxner-kaszárnyá
ban a kora reggeli órákban szolgálati 
revolverével agyon lőtte magát és azon
nal meghalt. — Tettének oka ismeretlen. 
A kedélyes, jómedoru talpig úriember őr
nagy, magyar körökben is gyakran meg- 
fcrdult, mindenki becsülte és mindenki 
szerette. — Tragikus elmúlása őszinte 
részvétet keltett.

A Munkás-Akadémia rendes ülése.
A helybeli Munkás-Akadémia Róhn Jó
zsef tanfelügyelő einökléséve! most tar
totta meg ülését, amelyen elhatározták, 
hogy március hó 7-én, nagyszabású Ma- 
saryk-iinnepélyt rendeznek városunkban 
s megjelenésre és közreműködésre fel
kérik az összes helybeli kulturegyesüle- 
teket.

Továbbképző tanfolyam magyar 
tanítók részére. A Losoncon működő 
.Pedagógiai Társaság", melynek veze
tője Lekey Mihály állami tanfelügyelő, 
legutóbbi közgyűlésének határozata ér
telmében február 24-én a fülek! és a 
fülekkörnyéki magyar iskolák tanítói 
részére az uj, egységes (normaiizáit)
:rás intenzivebb és eredményesebb ta
nítása érdekében egy-egy napos tovább 
képző irástanfolyamot rendezett, melyre 
eőadóu! meghívta városunkból Adler 
Ernő állami polgári iskolai tanítót, ki
nek az uj írásról magyar és szlovák 
nyelven jelentek meg szakmunkái. — A 
tanfolyamok a losonci állami polgári 
leányiskola 1. emeleti helyiségében foly
tak ie. A február 17-iki tanfolyamon a 
következő magyar iskolák ranitói vettek 
részt : Losonc, Pinc, Nagydaróc, Ipoly- 
bolyk, Ipolynyitra, Galsa, Perse, Fülek- 
-ávoly, Bolgárom, Fülekkovácsi, Terbe- 
l.d, Miksi, Rapp, Mucsin, Pilis, Kalon- 
da, Jelsőc, Panyidaróc, Vilke és Tőrincs. 
A február 24-iki tanfolyamon részivet
tek Fülek, Csákányháza, Macskalyuk és 
Ragyolc magyar iskoláinak tanítói. — 
A tanfolyam valóságos munkanapja volt 
a megjelent tanítóknak, mert azt azzá 
tette az előadó Adler Ernő teljesen a 
-yakorlali követelményeknek megfelelő 
anterve. A jelenlevők elsajátították az 

uj betüformékat, azok módszertani ta
mási menetét, az egyes betűk leveze
tését a szükséges kézügyesitő és csukló- 
gyakorlatok kai ; a betűk kapcsolási le
hetőségeit, a formák mechanizálását és 
végül kipróbálták az uj Írásnál jól be
vált MÁSSÁG tollakat, amelyekből nagy 
mennyiséget bocsátott a tanfolyam részt
vevőinek rendelkezésére ajándekképtn 
a Math. Salcher és Fia cég (Bilovec). 
— Mivel az előadással kapcsolatosan a 
rajztanitás gyakorlati kérdései is felme
rültek, a ceruzák és pasztellkréták al

kalmazására vonatkozólag hasznos gya
korlati tanácsokat adott a jelenlevők
nek Adler Ernő, aki a éeské-budejovicei 
GRAFO cég által a tanfolyam résztve
vőinek ajándékba küldött ceruzákat és 
pasztellkrétákat nagy mennyiségben osz
tott szét. — A tanfolyam rendezése a 
losonci Pedagógiai Társaság érdeme.

A magyar gimnazisták mulatsága.
A rimaszombati csszl. állami magyar 
reálgimnázium ifjúsága február 22-én, 
szombaton este tartotta meg a Tátra 
szálló nagytermében tánccal egybekötött 
zártkörű előadását. A mulatságra fel
gyülekezett közönség zsúfolásig megtöl
tötte a Tátra színháztermét ez alkalom
mal s elmondhatjuk, hogy a magyar 
gimnazisták mindenben nivós murija a 
farsang legsikerültebb mulatsága volt. 
A kedves diákszir.észek Themas Bran- 
don hírneves, kacagtató vigjátékát, a 
„Charley nénjé“-t mutatták be általános 
nagy sikerrel, gondos rendezésben. A 
szereplők : Cseh Pál, Szőnyey Béla,
Tóth Tibor, Szűcs Bertalan, Túrós Ala
dár, Kövér László, Hevessy Piroska, 
Spitzer Klára, Urbányi Violka és Gémes 
Ella teljes ambícióval és lesjobb tudá 
sukkal igyekeztek szerepüket megját
szani s hogy ez mennyire sikerült ne
kik, igazolta a gyakran nyiltszin előtt is 
felhangzó tapsorkán, amellyel a publi
kum játékukat jutalmazta. Az iskola- 
gondoktói rövidesen megszabadult, 
igyekvő diákszinészek közül többen 
színjátszást' tudásuknak, alakitási ké 
pességiiknek figyelemreméltó jelét ad
ták s a tapsokra és a virágokra méltán 
rászolgáltak. — A mulatság nagysikere 
elsősorban és főleg a rendező tanár 
elnökök, Fábián Vilmos és Ferenczy 
Eszter érdeme, akik a siker érdekében 
hathatósan tevékenykedtek s közülük 
Ferenczy Eszter lankadatlan buzgalom
mal és fáradhatatlan készséggel, nagy 
hozzáértéssel heteken át végezte a da
rab betanításának nehéz munkáját és a 
rendezői, ügyelői, jelmezszabói, kellékes!, 
diszleímesteri funkciókat, amiért, mint a 
mulatság spirilus rektora nagyon-na
gyon megérdemelte az előadás végén 
felhangzó elismerő tapsvihart s azt a 
virágcsokorban kifejezett kedves köszö
netét, ami a hálás tanítványok, a sze
replők xészérő! vele szemben megnyil
vánult. Az előadást követő táncmuiat- 
ság a farsangi jókedvre hangolt ifjúság 
kidves mulatozásával bizony reggelig 
tartott.

Az Iparoskör farsangzáró jelmezes 
bálja az ipartársulati székházban febr. 
hó 22 én a teljes siker jegyében folyt 
le s a rendezőség sok ötlettel gondos
kodott a közönség szórakoztatásáról. A 
jelmezversenyen 67 jelmezes vett részt, 
akik közül Hauzer Kata nyerte az első 
dijat, mig a másodikat Harangozó Már
ta. — A férfi csúnyaság jelmezverseny 
győztese ifi. Durda János lett. — Reg
gelig tartó táncmulatság fejezte be a 
jól sikerült jelmezbált.

Műkedvelői eiőadás Feleden. A fe
ledi ref. énekkar műkedvelői gárdája a 
„120-as tempó" cimü ismert színmüvet 
hozta szinre. A műkedvelő együttes ne
héz feladatot választott és sok igyeke
zettel birkózott meg a feladattal. Külö
nösen Sleinhiibel Mariska és Pólós 
Gyula, valamint Késik János tűntek ki, 
de a többi szerepiők is megállották he-̂  
lyüket.

Botrányba fulladt a várgedei tűz
oltóból. Vasárnap este tartotta meg a 
várgedei önkéntes tűzoltóság farsangi 
táncmulatságát, amelyen számos idegen 
vendég, köztük egy csoport füleki fiatal
ember is megjeient. — Hajnal felé a 
várgedei és füleki legények között pa
rázs verekedés kezdődött, amely annyira 
elfajult, hogy a csendőrségnek kelleti 
szétválasztani a verekedőket. A fülekíek

váres fejjel voltak kénytelenek visszavo
nulni a botrányba fűlt mulatságról.

Közgyűlés. A RÁC. folyó év március 
hó 1 én 10 órai kezdettel tartja 1935. 
évi rendes közgyűlését a Kereskedelmi 
Testület helyiségében. — A közgyűlés 
tárgysorozata a Miskolczy-féle cukrász
da kirakatában van kifüggesztve.

Feled ismét viz alatt van. A Rima
folyó ebben az évben már negyedszer 
lépett ki Feleden a medréből. — Zúg
va tört az áradat Feledre és az alacso
nyabban fekvő uccákat elöntötte. — 
Az anyagi kár igen nagy. — Rimaszom
bat és Feled között a Rima kiöntött vi
ze valóságos tengert alkot. A hatóságok 
megtették a szükséges intézkedéseket.

Vadászbál Feleden. A feledi vadász- 
társaság szokásos farsangi vadászbálja 
az idén is a legjobb hangulatban és a 
legnagyobb siker jegyében folyt le. A 
vadásztársaság ismét fényes erkölcsi és 
anyagi sikerre! zária mérlegét.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak a kedves embereknek, kik 

drága Férjem elhalálozása alkalmával részt
vevő soraikkal felkerestek, vagy a végtisztes
ségen megjelentek, s ezáltal kimondhatatlan 
fájdalmamat enyhíteni igyekeztek, ezúton mon
dok a magam és családom nevében hálás 
köszönetét.

Rimaszombat, 1936. február 26.
Özv. Burányi Györgyné.

A munkások nagygyűlése. A rima- 
szombati és környékbeli egységfrontba 
tömörült munkások vasárnap, február 
23 án délelőtt 10 órakor a Tátra szálló 
nagytermében nagygyűlést rendeztek a 
fasizmus ellen. A nagygyűlést Szlo- 
vencsák István elnök nyitotta meg és 
elsőnek Kósik István kommunista 
nemzetgyűlési képviselő (Kassa) szólott 
a megjelentekhez s több mint egyórás 
beszédében a fasizmus elleni védeke
zésre s az egységfrontba való tömörü
lésre szólította fel a munkásságot. — 
Utána Sajban Pál (Rimaszombat) helyi 
ügyekről beszélt, mig Richter Mihály 
diószegi kiküldött különösen az ifjú
munkások megszervezésének fontossá
gát hangoztatta.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
11rj íol/nKóí Rimaszombat vidékén
Ul! EdKUIIdlp mintegy 4 holdas faj- 
gyümölcsfákka! beültetett kerttel együtt

ölesén eladó.
Különösen nyugdíjasok részére alkalmas. 
Közelebbit a „Gömör" kiadóhivatalában. 
♦«♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦<>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

* A műtrágyával való visszaélések 
és csalások mindinkább előforduló kel
lemetlen jelenségei a gazdálkodásnak, 
amiről már sok esetben az újságok is 
megemlékeztek. Lelkiismeretlen csalók 
több száz esetben suiyos károkat okoz
tak a gazdaközönségnek, ami a földmű
velésügyi szervezeteket arra indította, 
hogy nyilvános felhívásban óvják a gaz
dákat ismeretlen egyénektől való kétes 
műtrágyafélék bevásárlásától. A műtrá
gyabeszerzés b i z a l o m  dolga, hiszen 
a szakember sem képes csupán puszta 
tekintetre a műtrágya értékét felismerni. 
— Az egyesült belföldi szuperfoszfát- 
gyárak a műtrágyakereskedelem ezen 
jellegzetességének kiküszöbölésére ez
után minden szuperfoszfátzsákot egy 
színes „Szavatossági plombával“ látnak 
el, hogy ezáltal az esetleg szaktudással 
nem rendelkező rr.títrágyavevőknek is 
feltétlenül a teljes értékű műtrágyavéíelt 
biztosítsák. — Ennek folytán lehetővé 
tették minden gazdálkodónak, hogy az 
első pillantásra szembetűnő „Szavatos
sági plomba“ által megismerheti a több 
mint 70 éve éghajlatunknak és talajain
kon sikeresen bevált 16—18% vízben 
oldódó foszforé avat tartalmazó v a l ó d i  
szupeifcsztátoí.— Mai számunkhoz egy

2CC Q-xal ÉsoDosn tert” )r"’
TAVA$ 7 I  II inriN C itanK  F napokban megérkeznek az uj fazénu tavaszi angol 
I Ai ACl . 1  UUUl'llvAuUlVi kosztümök. Kérjük a hölgyeket, hogy mielőtt kosztü

möt vennének, várják ki, mig negérkeznek tiszta gyapjúból készült uj modell
jeink. Kaphatók lesztek  minden szinben és nagyságban az ösmert versenyképes 
árakban.

Tavaszi férfi felöltők, kabátok, öltönyök.
Hölgyek és Urak részére minden divatáru cikkben nagy választékunk van.

SB0R F£ . S "  RIMASZOMBAT

Kinő APOLLO m ozgó I
Vasárnap d. u. 3 ó. népelőadás. ■
Szombaton és vasárnap, febr. 29-én és 
március 1-én német operett Lehár F.-től. 

Cigányzene, csárdás, ének :
Csókra születtem.

Szerdán, március 4-én amerikai nagy kiál
lítású film Dumas Sándor regénye után. 

Óriási siker mindenütt:
Moulin Rouge angyala.

Csütörtökön, március 5-én szenzációs ame
rikai film akrobatikus repülési mutatvá

nyokkal. Érdekfeszitő :
Háborús hírszerző.

földmivelési szaknaptárt csatolunk, me
lyen az uj színes szavatossági plomba 
eredeti ábrája látható. E naptárral a 
zsebében minden gazda műtrágyakész
lete beszerzésénél védve van a károso
dástól.

Lelépték a fasiszta-párt cégtáblá
ját. Az elmúlt hét szombatján a gömöri 
fasisztapárt és árja front városunkban 
a Stefanik-utcán megnyitotta pártirodá
ját és az utcai frontra titkárságot jelző: 
a fasiszta-jelvényeket is feltüntető cég
táblát helyezett el. Február hó 24-én 
éjjel a munkásság egy csoportja levette 
a cégtáblát s állítólag összetörve a Ri
mába dobta. — A gömöri fasiszta-párt, 
melynek elnöke Láng susányi földbirto
kos és rimaszombati titkára Duda An- 
tonin, február hó 25-én feljelentést tet
tek a helybeli rendőrségen ismeretlen 
tettesek ellen, melynek alapján az állam
rendőrség erélyes nyomozást vezetett 
be a cégtáblarombolók kézrekeritése 
céljából. — Egyben a rendőrség eljárást 
indított Rubint János kommunista mun
kás ellen is, aki febr. 24-én sárral do
bálta be a fasiszta-párt cégtábláját.

Kettős öngyilkossági kisérlet az ál- 
lamrendőrség épületében. Folyó hó 
26-án, délelőtt 10 órakor megjelent a 
helybeli államrendőrségcn Oláh János 
seregi cigány és bejelentette, hogy van 
itt városunkban egy idegen ember, Tim- 
kó Sándor nevű, kassai lakos, aki nagy 
tolvaj és a Winter-féle Jánosi utcai ven
déglőben pedig van egy pincérlány, aki 
jóba van Timkóvalsaz minden felvilágo
sítást megtud adni nevezettről. Elmondta 
a feljelentő cigány azt is, hogy ő sze
mélyesen ismeri Timkót, mert hosszabb 
ideig volt vele a kassai javítóintézetben. 
Az államrendőrség azonnal akcióba lé
pett s egy rendőr elment a Winter-ven- 
déglöbe, hol leigazoitatta a pincérlányt. 
A pincérlányt azt mondotta, hogy őt 
Kendi Erzsébetnek hívják, Tirnkó Sán
dort nem ösmeri, de ösmer egy Magyar 
István nevű kassai lakost, de hogy hói 
lakik, nem tudja. — Miután a pincér
lánynak semmi igazolványa vagy köny
ve nem volt, a rendőr előállította a 9- 
es számú szobába, hogy részére a meg
felelő igazolványt kiállíthassák. — A nő 
ott ült a széken s egy óvatlan pillanat
ban kivett egy zsiletté pengét ridiküljé- 
böl s mindkét kezén felvágta az ereit. 
A szolgálatot teljesítő rendőr az öngyil
kosság láttára az előszoba szekrényéhez 
szaladt kötszerekért, amikor egy másik 
rendőr megérkezett a keresett Tirnkó 
Sándorral, akit Gelmann orosz zsidó Já
nosi utcai lakásán fogtak el. — Amint 
Tirnkó belépett az előszobába, — nem 
tudván, hogy a 9 es számú szobában már 
bent van társnője — hirtelen előrántot
ta 6 miliiméteres kis flóbert pisztolyát 
és mellbe lőtte magát. A lövés zajára 
az ajtóhoz rohant a pincérlány s amikor 
látta, hogy barátja a földön vérében 
fetreng, felsikoltott s elfelejtve, hogy ő 
csak Magyar Istvánt ösmeri, elkiáltotta 
magát: „Sándor, Sándor mit tettél"! A 
két öngyilkos jelöltet azonnal a helybe
li kórházba szállították, a férfi sebesü
lése súlyosabb, remélhető, hogy meg
mentik az életnek. — A férfi zsebében 
egy M a g y a r  I s t v á n  kassai lakos ne
vére kiállított állampolgársági igazol
ványt találtak, több levelet, köztük egy 
társnője ridiküljéből került elő, amelyen 
Sándor aláírással azt Írja, hogy nincs 
keresete, nincs lakása, éhezik, részére 
nincs más hátra, csak a halál. — És ha 
barátnője, vagy ahogy ő nevezi „meny
asszonya" holnap nem láthatná, akkor 
már csak az újságokból feg róla olvas
ni. — A férfit még nem lehetett kihall
gatni, állapota elég súlyos.
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Lefogtak egy betörőt. Jó fogást csi
nált febr. hó 26-án a tornaijai csend
őrség, amikor sikerült letartóztatnia 
Bota József Sátán községbeli (Magyar- 
ország, ózdi járás) lakos, többszörösen 
büntetett egyént, aki megyénkben ez év 
január és február hónapjaiban a lopá
sok egész sorozatát követte el. így a 
lefülelt betörő a következő betöréseket 
és lopásokat ismerte be: január 10 én 
Szmlovits Izsák guszonai korcsmáros 
káráfra 270 kor. értékű, jan. 18. Keresz
tes Istvántól 970 kor. értékű, január 28. 
Szabó Béla oldalfalai lakostól 600 kor. 
értékű, február 1-én Koleszár András 
perlászi (rőcei járás) lakostól 595 kor. 
értékű, febr. 15. Gállá György kövii la
kostól 400 kor. értékű és február 21-én 
Bráz János dereski lakostól 1100 korona 
értékű holmikat lopott el, melyeknek 
nagyrészét orgazdái révén eladogatta s 
a pénzt elköltötte. — Bota ellen Ma
gyarországon is körözés van kiadva, 
büntetése letöltése után kitoloncolják 
az országból és átadják a magyaror
szági hatóságoknak.

Filmszínház. F. hó 29 én és március 
1-én bemutatásra kerül a „Csókra szü
lettem" c. német film, melynek főszerep
lői Eggert Márta, Leó Slezák, Ida Wüst 
és Hans Moser. Waldeman földbirtokos 
Péter nevű fiával a városba megy s köz
ben a színházba is benéznek, hol Rátkay 
Ilona magyar táncmüvésznő aratja a ba
bérokat. Péternek a művésznő megtet
szik s a birtokra hívja. Waldemant komp
romittálni igyekeznek s a zavaros hely
zetet az ügyes szolga Antón bogozza ki. 
— Lehár finom zenéje emeli a pazar 
rendezésben kiállított film átütő sikerét.

Március 4-én színre kerül a „Moulin 
Rouge angyala" c. amerikai film, mely 
A. Dumas regénye nyomán készült. — 
Doug megakadályozza, hogy felesége He
léna mint énekmüvésznő fellépjen. He
léna gondol egyet s Roguel-hoz fordul, 
kit férje szerződtetni akart. Heién vélet
lenül hasonlít Roguelhez s a kellő át- 
maszkirozás után a hasonlat teljes. E 
szerepcserének nem várt következmé
nyei lettek, igen bonyolult, sok derűs 
változatos jelenet kutforrása lett. Fősze
replő Constance Bennett.

Március 5-én a „Háborús hírszerző" 
c. amerikai mutatványos film kerül sor
ra, mely egy haditudósító rendkívül iz
galmas kalandjait vetíti elénk, ki állan
dóan nagy veszélyben forog, de lelemé
nyessége révén mindig sikerül ügyesen 
kivágni magát. Főszereplők Jack Holt, 
Ralp Gravis, Lila Lee és Viktor Wong.

Lelőttek a határőrök egy csempész
nek nézett szalmatolvajt. Csánk And
rás János gesztetei gazdalegény az egyik 
elmúlt éjszaka a csehszlovák-magyar 
határ mellett fekvő község határában 
szalmát akart lopni. — A határőrök fi
gyelmesek lettek a szalmakazlak között 
bujkáló alakra és rákiáltottak. — Csánk 
András János azonban futásnak eredt, 
mire a határőrök után lőttek. — Súlyos 
sérüléseivel a helybeli kórházba szállí
tották. — A vizsgálat megindult.

Elitéit vadorzó. Múlt év karácsonyán 
Dernő község határában véres tűzharc 
folyt le két erdőkerülő és két vadorzó 
között.— Králik József, a dernői Mahl- 
deckheim-uradalom főerdőőre lövést hal
lott a közeli erdőből. Erre Váci Dezső 
erdőőr társával a lövés irányában ment. 
Rövid keresés után Váci az egyik tisz
táson két vadorzót fedezett fel, akikben 
megismerte Szentandrási Ede és József 
dernői gazdákat. — Szentandrási Ede 
néhány nappal ezelőtt tért vissza a bör
tönből, ahol 17 hónapot töltött. — Az 
erdőőr megállásra szóllitotta fel a két 
vadorzót s amikor menekülni kezdtek, 
utánuk vetette magát. — A menekülők 
néhány lövést adtak le, amiket az er
dőőr viszonzott s mikor utolérte őket, 
valóságos közelharc fejlődött ki köztük. 
A harc hevében a szorongatott erdőőr 
két lövést adott le revolveréből. — A 
golyók Szentandrási Józsefet találták, 
akit súlyos állapotban szállítottak be a 
rozsnyói kórházba. A másik vadorzót a 
csendőrség tartóztatta le és bekísérte a 
helybeli ügyészségi fogházba. — Szent
andrási József felgyógyulása után szintén 
az ügyészség börtönébe került és az ő 
ügyében február hó 24-én volt a főtár
gyalás a helybeli kerületi bíróság Vá- 
gássy-büntetőtanácsa előtt. — Tekintet
tel arra, hogy Szentandrási József már

háromszor volt haszonló eset miatt a 
bíróság előtt, a legszigorúbb büntetést 
mérte ki rá a bíróság és két évi s ti
zenegy havi börtönbüntetésre és 2000 
Kő pénzbírságra Ítélte el. — Miután 
úgy Szentandrási, mint az államügyész 
az ítéletben megnyugodtak, az Ítélet jog
erőre emelkedett.

Ping-pong verseny. A RPS folyó 
évi március 2-án (hétfőn) látja vendé
gül Szlovenszkó II. ping pong csapatát, 
az eperjesi TVE-t reváns mérkőzésre. A 
verseny nívóját nagyban emeli Loydl 
Adél és Annának, Szlovenszkó bajnoknő
inek, a kiváló Kopp Györgynek, Kelet- 
szlovenszkó bajnokának, Vojdicska Ele
mérnek és az ismert Fischgrund Gézá
nak részvétele. — Az egytől-egyig ko
moly erőket képviselő eperjesi csapat 
Pozsonyból a szlovenszkói csapatbajno
ki döntőkről visszatérve látogatja meg 
városunkat. A verseny iránt már előre 
is nagy az érdeklődés, az asztalitennisz 
barátainak előreláthatólag élvezetes 
sporteseményben lesz részük. A verseny 
d. u. 6-kor kezdődik a Polgárikör nagy
termében, tetszésszerinti beléptidijak 
mellett.

Az alirataM reoriamlása.
Amióta világ a világ, még soha sem 

foglalkoztak az emberek olyan sokat 
az adóproblémákkal mint napjainkban. 
Hogyha leül az ember egy társaságba, 
csodálatos és megdöbbentő eseteket hall 
az adófrontról azoknak a szájából, akik 
szenvedő alanyai voltak az előadottak
nak. Nem csoda tehát, hogy az egész 
közvélemény egy uj és megértő rend
szer bevezetését kívánja, amelyben na
gyobb belátás lesz a jelenleginél.

Az adóhivatalok reorganizálásának 
kérdése már nem tűr halasztást, mint 
azt Remes képviselő a közelmúltban a 
parlamentben is kifejtette. Figyeljünk 
csak. Ha a polgárok között valahol elé
gedetlenség üti fel fejét és ha gyakran 
nagyon desperátus beszédek is hallhatók, 
úgy bátran állítható, hogy az elégedet
lenséget 90 százalékban az adóhivatalok 
idézik elő, melyek merev, elavult appa
rátusokkal és a törvények és előírások 
holt betűihez való merev ragaszkodásuk
kal már számos adófizetőnek a viszo
nyát a hivatalokhoz elmérgesitették, 
gyakran az egész életre. Kár volna rész
letesen beszélni azokról a gazdasági ká
rokról, amiket az adóhivatalok merev 
magatartása az államnak s a közgazda
ságnak okoznak. És a legtöbb esetben 
az állam az, amely a legnagyobb anyagi 
és erkölcsi kárt elviselni kénytelen. A 
közvéleményt éppen most erősen izgat
ja a Bafa műveknél folytatott adórevizió. 
Nem tagadható meg az államtól az adó- 
ellenőrzés joga, bárkiről is legyen szó. 
A nagyhatalmú Bafa ur se lehet mentes 
e kötelesség alól, sőt ellenkezőleg. A 
nagy mamutvállalatoknak leginkább van 
módjuk bonyolult kereskedelmi számvi
telükkel eltitkolni a jövedelmeket és a 
forgalmat a megadóztatás elől. De az a 
benyomásunk s velünk együtt az egész 
csehszlovákiai közvéleménynek is, hogy 
a Bafa műveknél olyan merev formában 
végzik a revíziót — ahogyan egyébként 
a revíziókat másutt is végzik —, hogy 
a revízió a Bafa műveknek és az állam
nak is helyrehozhatatlan károkat okoz, 
mely károk soha nem térülnek meg a 
revízió esetleges pozitív eredményével 
sem. Éppen ez a legrettenetesebb az 
adóigazgatás eljárásánál, hogy soha nem 
nézi eljárásának végső következményét, 
hanem vakon és tekintet nélkül megy 
előre nagyon elavult s merev előírásai 
nak betűi szerint. Nemcsak Bafáról van 
szó, akinek leginkább módja van arra, 
hogy jogászsegitséget vegyen igénybe a 
törvények bonyolult előírásaiban való 
eligazodáshoz, hanem azokról a kis és 
legkisebb adófizetőkről, akik számára 
az adóigazgatás merev eljárása leküzd
hetetlen akadályokat jelent, amelyek 
minden vállalkozási kedvüket szegik. 
Egyszer már nyíltan be kell ismerni azt 
is, hogy a pénzügyminisztérium költség- 
vetésében nyilvántartott milliárdos adó- 
hátrálékok oly összegek, amelyektől 
egyszer s mindenkorra búcsút kell ven
ni, mert ezek az összegek legnagyobb
részt behajthatatlanok. Ha most sokat 
beszélnek a gazdasági megujhódás szük
ségességéről, úgy ez a kérdés nagyon 
szorosan függ össze az adóigazgatás re
organizálásának szükségességével, mert

a gazdasági élet nagy merevségének oka 
nagy részben a merev adóigazgatás, sőt 
olyan nagy részben, hogy azt sokan nem 
is képzelik.

A Národ is az adóproblémával foglal
kozik és megállapítja, hogy az adóügy 
terén mindenből a lehető legkomikusabb 
az adók végrehajtási utón való beszedé
se. Értjük s helyeseljük, ha a törvény 
teljes szigorúságával lépnek fel azokkal 
szemben, akik adófizetési kötelességük 
alól kiakarnak bújni, de más a helyzet 
azoknál az üzemeknél s kisiparosoknál 
s kereskedőknél, akik s amelyek gyak
ran teljesen indokolatlanul magasan 
megállapított magas adóikat nem képe
sek lefizetni. Naponkint olvasunk jelen
téseket, hogy adóárverések megsemmi
sítették az adóalanyt s emellett az ál
lamnak semmit, vagy elenyészően s 
aránytalanul keveset hoztak be. Mert 
rendesen úgy történik, hogy az adóalany 
számára nagy jelentőséggel biró, értékes 
dolgokat egészen nevetséges áron adják 
el. Az adóalany nyakán ott marad az 
adósság terhe, de meg van fosztva attól 
a lehetőségtől, hogy ismét kereshessen, 
igy nemcsak a régi adójával marad 
adós, hanem megszűnik adóalany lenni. 
Az adók behajtásának ez a módja a kö
zönség körében nagy ellenszenvet kelt. 
De nehéz károkat okoz nemzetgazdasá
gunknak is, pusztítja a gazdasági exisz- 
tenciákat s az állampénztárnak semmit 
sem segít. Miként az indokolatlanul ma
gas összegekben nyilvántartott hátrálé- 
kos adókból nem lehet semmit pénzzé 
tenni, ugyanígy nem hoznak semmit az 
indokolatlanul magasan kivetett uj adók 
sem. Elég összehasonlítani az állami költ
ségvetéseit az állami zárszámadások 
számoszlopaival s megállapíthatjuk, hogy 
itt szép játék folyik a számokkal, mely já
ték azonban nem nevezhető ártalmatlan
nak. A túlzott fiskalizmus súlyos károkat 
okozott közgazdasági életünknek a kon- 
juktura éveiben. De egyenesen nemzeti 
veszedelemmé vált ma, a nehéz gazda
sági válság napjaiban és azon okok 
egyikévé, amelyek miatt a gazdaság nem 
tud meggyógyulni. Valahányszor pana
szok hallatszanak a magas adók, az 
adók behajtása miatt, az illetékes kor
mánytényezők nyomban jelentkeznek Ígé
retekkel, pénzügyminiszteri utasítások
kal, amelyeknek segiteniök kellene az 
adópanaszok okán. Itt a legfőbb ideje, 
hogy ezeket az Ígéreteket egyszer már 
komolyan beváltsák.

S Z Í N H Á Z .
A Farkas Pali dirigálása alatt álló 

magyar színtársulat a rozsnyói szezon 
végeztével hozzánk jön s az itteni rö
vidlélegzetű színiidényt szerdán, március 
4 én az „Egy görbe éjszaka" operett új
donság bemutatásával megkezdi.

összeszorul a szivünk, mikor látnunk 
kell, hogy a szlovenszkói magyar színészet 
elárvult ügyében nincs jobbrafordulás, a 
nivó ahelyett, hogy emelkedne, a rossz 
gazdasági viszonyok és az illetékes té
nyezők nem törődömségefolytán évről-év- 
re csökken s ma már a színészek hibáján 
kivül abban a stádiumban van, hogy az 
sem bizonyos, vájjon jövőre ilyen kisebb 
társulat is elvetődhet-e majd erre mi
felénk, Blaha Lujza, a magyar színészet 
örök büszkesége, a nemzet csalogányá
nak szülőföldje felé?!

A hozzánk lejövő társulat kicsi bár, a 
jövetelét megelőző híradások szerint 
is azonban nem rossz, sőt olyan jó, hogy 
e tekintetben meglépésül szolgált min
denütt ahol megelőzőleg járt.

Kevésszámuságuk ne aggasszon sen 
kit sem : kevesen vannak, de amit be
mutatnak, az elfogadható, sőt művészi.

Garantálja ezt a direktor, Farkas Pa
li neve, aki elsőrangú művészember s 
jól tudja, milyen igényes Rimaszombat 
színházlátogató közönsége.

Ezeket az igényeket, igaz, egy kissé 
le kell szállítanunk, mert ettől a kisebb, 
társulattól nem kívánhatunk és várha
tunk annyit, mint a teljes zenekarral, 
parádés díszletekkel, görlcsapattal stb. 
rendelkező nagy társulattól.

Tekintsük bennük a magyar színművé
szet sokat fáradó dolgosait, lelkes mun
kásait, kik a magyarige hirdetésére tér
nek be hozzánk, feketekenyeres, rögös 
életutat járásukban és estéröl-estére tölt
sük meg a Tátra tükrös színháztermét, 
hogy forróak legyenek ezek a rövidle-

járatu esték, zúgjon a taps s közönség 
és színészek egymással teljesen meg
elégedve elmondhassák a szezon végén: 
jó volt, szép volt, kár, hogy ily hamar 
véget ért. ml.

A társulat tagjainak névsora:
Nagy And, primadonna
Zádor Éva, szubrett
Kertész Mária, társalgási színésznő
Deésy Böske, anyaszinésznő
Kárpáthy Maya, komika
Cs. Nagy Vilma, színésznő
R. Finta Lujza, sugónő.
Farkas Pál, apa és jellemszinész 
Hemerka Gyula Iván, karnagy 
Sólyom Győző, bonviván 
Visky István, táncoskomikus 
Várnai Nándor, színész 
Cserbanics Pál, színész 
Szentiványi István, színész 
Rajnai Jenő, színész és ügyelő.

Jövő hét műsora:
Szerdán, március 4-én „Egy görbe éj

szaka", szenzációs operett újdonság.
Csütörtökön, febr. 5-én „Az abbé" hír

neves színmű.
Pénteken, febr. 6-án : Amerikai rend

szerű előadás. Minden férfi egy nőt 
hozhat magával, vagyis egy jeggyel ket- 
ten jöhetnek a színházba. „Zsindelyezik 
a kaszárnya tetejét" operett újdonság.

Szombaton, febr. 7 én „Katz bácsi" 
zenés, énekes vígjáték, a szezon legna
gyobb újdonsága.

Vasárnap, febr. 8-án nincs előadás.
A helyárak mélyen leszállítottak :

I. hely 12, — II. hely 10, III. hely 7 50, 
IV. hely 5, Állóhely 3, Diákjegy 2 50 Ké.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Közeledik a tavasz!
Amiért bátor vagyok Önnek meg

említeni, hogy utánanézni szívesked
jék, vájjon mire lesz szüksége? Ki
váló méretszabászatom annyira első
rendű, hogy minden személyes kí
vánságát teljes egészében kielégít
heti és önt tényleg jó, valamint meg
bízható kiszolgálásban részesítheti.

Kül- és belföldi szövetek nagy vá
lasztékban.— Szives pártfogást kérve, 
maradtam kiváló tisztelettel :

DANIELISZ MÁRTON,
angol úri szabó.

Rím. Sobota, Stefaniková-u. 8

N e o d e n d r i n ,
ojtőviaszk é s  sotor

jutányosán beszerezhető a

K̂OR̂ drogériábaD̂
E g y  jó  csa lá d b ó l v a ló  fiú

t a n u ló n a k
felvétetik Temják divatárúházában.

Egy teljesen jó  karban levő márkás
p ia n in o

eladó, esetleg bérbeadó. Kmetty-u. 10.

üzlethelyiség kiadó
a M asaryk-tér 3, számú házban.
Értekezni lehet ugyanott az emeleten.

Kiadó
2 szoba, fürdőszoba, konyha.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

E la d ó  h á z .
Losonczi-utca 31. szám alatt, országút 
mentén, 3 szobás lakás, viz és villany 
bevezetve, mellékhelyiségekkel és nagy 
kerttel eladó. — Értekezni lehet ugyanott.

Rimaszombat, 1936. Nyomatott R á b e ly  K á ro ly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


