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M Á R K U S  L Á S Z L Ó A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladó 
hellyel 57,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

Előfizetési felhívások
tarkítják a félév elteltével az ősz-1 
szes újságokat. Rendszerint a hírek 
rovatának élén, kiabálóan feltűnő 
betűkkel szedett sorokban, udvarias, 
de nemegyszer rimánkodó formá
ban az előfizetőket a hátrálékos 
előfizetési dijak beküldésére kérik 
fel a lapok kiadóhivatalai, ami azt 
igazolja, hogy az előfizetők között 
sok az ulófizető, számtalan a hát
rálékos, akik az előfizetési felhívá
sok szokásos „nehogy a lap to
vábbi küldésében fennakadás tör
ténjék" figyelmeztető szavaira is 
alig reagálnak.

Ezzel a különös, sőt szomorú 
jelenséggel foglalkozni fölötte ak- 
íuális s az ügy megérdemli a ve
zetőhelyet.

Különös és szomorú ez a jelen
ség, mert éppen a sajtóval szem
ben nyilvánul meg. A sajtó az, 
amit ebben a mostoha bánásmód
ban részesítenek.

Hogy mi a sajtó s hogy meny
nyire szükséges annak terméke az 
újság, a hírlap, — bizonyára tisz
tában van vele minden intellektuel. 
Minden intelligens, sajtót becsülő, 
újságot olvasó ember ismeri a saj
tó hivatását, elismeri a jó sajtó 
nélkülözhetetlenségét és értékelni, 
elismerni és megbecsülni tudja a 
sajtó dolgosainak áldásos, nemes 
munkásságát.

A sajtó a közvélemény élő lel
kiismerete. Az újság ennek a lel
kiismeretnek megszólaltatója, az 
események ismertetője, a kultúra 
terjesztője, a művelődés fáklyavi
vője, társadalmi vagy egyéb közé
leti bajok orvoslója s jogos és köte
les kritikusa minden életmegnyil
vánulásnak, eseménynek és csele
kedetnek.

Újság nélkül ma már élni sem 
lehetne s elmaradt, félszeg ember 
lenne az, aki újságot nem olvasna.

Mindezek ellenére sajnálattal kell 
látnunk azt a mostoha bánásmó- j 
dót, ami a sajtóval, az újságokkal 
szemben megnyilvánul, minden kü
lönbség nélkül, legyen az napi-, 
vagy éppen hetilap. Szomorú és 
sajnálatos ez különösen és főleg a 
magyar újságoknál, mikor kisebb
ségi életünkben a magyar sajtó az 
az itteni magyarság érdekvédel
mének legfőbb élharcosa abban a 
nehéz, nagy küzdelemben, amit lé
tünkért, törvényes jogaink biztosí
tásáért, fennmaradásunkért folyta
tunk.

A jó  sajtót, az igazi magyar 
sajtót az itteni magyarságnak min
den erejéből támogatni első és i

szent nemzeti kötelessége, amely 
kötelességet minden magyarnak tel
jesítenie kell.

Egy újság, csak egy politikai 
hetilap megjelentetése is óriási ter
hekkel jár. Viselni kell a tizezer 
korona íapbiztositékot, a mai ma
gas nyomdászi munkadijak és pa
pírárak mellett az előállítás tetemes 
költségét, a postadijakat, adókat, 
nem számítva a szerkesztő fizeté-j 
sét, pedig hát a mai világban ez 
sem élhet talán a levegőből, hi
szen szerkesztő nélkül nincs lap s 
hiába lenne minden nyomdai fel- 
készültség és technikai kellék elő
teremtése, ha nem volna az, aki 
minden technikai munkánál értéke
sebb s nehezebb szellemi munká
ját, tudását a lap szolgálatába nem 
állítaná, nem Írná és nem szerkesz
tené meg a lapot.

Ennyi sok a terhe egy lapki
adásnak s ennyi megterheltetés 
mellett senki sem kívánhatja, hogy 
a lapelőfizetési dijakért a kiadó 
hónapokig, vagy piáne évekig 
várjon.

Ptdig, sajnos, igy van ez csak
nem minden újságnál és nem csi
nálunk belőle titkot, őszinte nyílt
sággal megmondjuk, hogy igy van 
ez lapunknál, a „Gömör“-nél is. 
Sajnos, mi sem vagyunk kivétel.

Átnéztük előfizetőink és példány- 
számonként vásárlóink névsorát és 
azt tapasztaltuk, hogy nemcsak a 
vidéken, de helyben is számosán 
vannak, akiktől elvárhatnék, hogy 
lapunk előfizetői sorában helyet 
foglaljanak, a magyarság érdekvé
delmében folytatott nehéz mun
kánkban a legmesszebbmenő er
kölcsi és legteljesebb anyagi támo
gatásban részesítsenek.

Mi nem vagyunk abban a hely
zetben, hogy — mint egyik szlo
vák laptársunk tette — zárt levél
ben segélyadományokra szólíthas
suk fel előfizetőinket, barátainkat, 
e város és vidékének magyarsá
gát, mi ezzel az eszközzel élni 
nem akarunk, mi csak arra kérjük 
a még előfizetőink sorába nem 
álló testvéreinket, hogy fizessenek 
elő lapunkra, teljesítsék a magyar 
lappal szemben legelemibb magyar 
kötelességüket. Hü barátaink, ked
ves régi előfizetőink és t. olva
sóink pedig fizessék be esetleges 
hátralékaikat, hosszabbitsák meg 
előfizetésüket, s újabb előfizetők 
gyűjtésével legyenek segítségünkre, 
hogy ne akadjon egy havonként 
négy koronát áldozni tudó gömöri 
magyar se ezentúl, aki ne lenne

előfizetője lapunknak. Aki mellénk 
áll, támogatásunkra siet: önmaga; 
érdekvédelmét támogatja, a magyar 
sajtóval a magyar ügyet segiti meg.

Ennyi a szavunk, ez a kérésünk 
ebben az eredetileg vezércikknek 
indult Írásban, mely ha végül elő
fizetési felhívássá formálódott is, 
megértéssel keli, hogy találkozzon 
azoknál, akiket illet.

Elmélkedés az adófizetések fölött.
Azok a súlyos vádak, melyek az adó

novella parlamenti tárgyalása alkalmá
val a pénzügyigazgatás ellen elhang
zottak, úgy az adómorál mély sülyedé- 
sét, mint az adókivetési és behajtási 
eljárások körül elkövetett visszaéléseket 
rikitó színekkel ecsetelték.

Ahelyett, hogy az adómorál hanyatlá
sának ©kait kinyomozni és azokat meg
szüntetni megkísérelték volna, azon fel
tevésből indulnak ki a pénzügyi ható 
ságok, hogy egyáltalában nem létezik 
oly adóköteles, aki lelkiismeretesen bevál
taná jövedelmét. Amig az adóigazgatás 
a jövedelemeltitkolókkal szemben tehe
tetlennek mutatkozik és azok számát 
lényegesen apasztani nem képes, addig 
a tisztességes adófizetőkkel szemben 
kíméletlen szigorúsággal alkalmazza 
azon törvényes határozmányokat, me
lyek csakis az adósikkasztókra vonat
koznak.

Az adómorál emeléséhez elsősorban 
az vezetne, ha az adóteher egyenletesen 
megosztanék és pedig nemcsak a tör
vény, de a gyakorlat által is. A kis 
adófizetőkben meg kell érlelődnie annak 
a meggyőződésnek, hogy a nagy adó
fizetők különféle machinációkkal ki nem 
vonhatják magukat az adófizetési köte
lezettség alól és nem érhetnek ei adó- 
leirásokat, amelyekből előálló hiány 
azulán a kis adófizetőktől behajtatik.

A kivetési és behajtási hatóságok ön
kénykedései, törvényszegései és túlka
pásai az adóalanyokban a bizalmatlan
ság érzetét váltották ki és éppen a ha
tósági önkénytől való félelem okozta a 
hamis vallomások számának szaporodá
sát, sőt éppen a nagyjövedelemmel bí
rók tartózkodnak a pontos adófizetéstől, 
mert attól félnek, hogy azt a gyanút 
kelthetnék, hogy a bevallottnál nagyobb 
jövedelmet élveznek.

További következménye az önkényes 
kivetési eljárásnak az adóhátrálékok 
ijesztő módon való felszaporodása. Már 
négy évvel ezelőtt hét milliárdra rúgott 
az adóhátrálék összege, amikor még 
csak az általános gazdasági válság kez
detén voltunk, azóta pedig a krizis ál
landósulása és ezzel kapcsclatban az 
adóalanyok fizetésképtelenségi és meg
szűnési arányszámának megnövekedése 
bizonyára nem csökkentette az adóhát
ralékot, hanem az időközben tönkre
ment adófizetőktől behajthatlanná vált 
adólartozással feltétlenül megnövekedett.

Ekként az önkényes kivetés és a leg
nagyobb kíméletlenséggel eszközölt adó
behajtás az államkincstárnak mérhetet
len kárt okozott, vagyis éppen az ellen
kező eredményre jutott, mint amit el
érni akart. Ezer.khül a függő adóteher

a különben is beteg gazdasági életünk
re is bénitólag hatott, ami az illetékes 
köröket arra indította, hogy a betegség 
orvoslására alkalmas gyógymódokról 
gondoskodjanak.

Ámde sem az adóhátrálékosokkal 
megkísérelt egyezkedések, sem a pon
tos adófizetőknek engedélyezett bonifi- 
kációk, sem pedig az adóeltitkolók ré- 
részére kilátásba helyezett amnesztia 
nem bizonyultak célravezetőknek és az 
adónemfizetési betegség gyökerének ki
irtására alkalmasaknak.

Az adómorál lényege nemcsak abban 
áll, hogy az állampolgár át legyen hatva 
azon erkölcsi kötelességének tudatától, 
hogy az állam terheihez jövedelme ará
nyában pontosan hozzájáruljon és e 
végből minden jövedelmét lelkiismere
tesen bevallja, hanem az adómorál alap- 
feltételét képezi az is, hogy eme állam- 
polgári kötelesség teljesítésének ne áll
jon útjában oly adórendszer és adóki
vetési eljárás, mely nem számol az 
adóalany teherbíró képességével és a 
gyakorlati életviszonyok követelményeivel, 
mert nem férhet össze az etnikai elvek
kel az, hogy valakire nagyobb teher 
hárittassék, mint amennyit elbír.

Maga a tény, hogy a szigorúan és 
gyakran felháborító kíméletlenséggel 
foganatosított végrehajtások és árveré
sek dacára oly óriási összegre felsza
porodtak az adóhátrálékok, eklatáns ta
núságot tesz amellett, hogy az adózók 
nagy tömege nem képes fizetési köte
lezettségének eleget tenni. Különösen a 
kisebb és középnagyságú jövedelmek
nél mutatkozik elviselhetetlennek az 
adóteher, amennyiben ez figyelemmel a 
sokféle állami és többféle pótadókra, 
csaknem kétharmad részét teszi a jöve
delemnek. Ez vonatkozik főleg a közép- 
osztályhoz tartozó és elsősorban a sza
bad pályákon működő polgárokra, kik 
ha lelkiismeretesen bevallják jövedel
müket, melyet fáradtságos munkával, 
nagy regievei és esetleg kockázattal 
elértek, abba a kényszerhelyzetbe jut
nak, hogy jövedelmük csak egyharmada 
felett rendelkezhetnek és ebből kell fe
dezniük a maguk és családjuk fenntar
tására és a minimális kulturigények 
kielégítésére szükséges kiadásokat.

Ilyen pénzügyi politika, mely nem 
vizsgálja nyitott szemmel a középosz- 
lály viszonyait, az adózót azon dilemma 
elé állitja, hogy jövedelméből első sor
ban az adót fizesse-e avagy a maga és 
családja életszükségleteit elégitse-e ki 
és csak természetes, hogy minden fe
nyegetés és kényszer ellenére ösztön- 
szerüen létfentartási kötelességét fogja 
teljesíteni és nem adót fizetni. így ke
letkezik az adóhátrálék, nem mintha az 
adóalany nem akarna fizetni, de mert 
önfentartásának veszélyeztetése nélkül 
arra nem képes.

Ehhez járul még, hogy a kivető ható
ságok az adóvallomásnak elvileg nem 
adnak hitelt és az adóalapot minden 
törvényes támpont nélküi önkényes 
becslés utján a bevallásnál magasabb 
összegben állapítják meg, ami a meg
adóztatás aránytalanságát még fokozza. 
Ebből aztán sok panasz és felebbezés 
származik, melyeknek elintézését alig 
lehet bevárni és ez ismét arra az igaz
ságtalanságra vezet, hogy a még nem 
jogerős előző évi kivetés alapján lesz 
az adó behajtva és az esetleg leirt összeg
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csak évek múlva visszatérítve illetve 
beszámítva.

Az adómorál szempontjából a feleb- 
bezések és panaszok gyors elintézése 
a helyes pénzügyigazgatás elengedhe
tetlen kritériuma.

Dr. Gerényi József.

A  pénz kisértete.
Talán a legveszedelmesebb fajta 

kisértet. Nyugtalanítja az embere
ket nemcsak az éjjeli, de még a 
déli órákban is.

A rendes kisértet csak addig 
kellemetlen, mig fel nem ismerjük, 
a pénz átkos szelleme ellenben 
mindig zavarja a békét akkor is 
ha van, mert ismerjük, akkor is, 
ha nincs, mert szeretnénk ismerni.

Ha nincs, tüzel az utána való 
vágyakozás, ha van, éget az érte 
való rettegés. A két tűz folyton za
varja a népek békéjét, békés együtt
élését, összeférését, mert szembe
állítja őket egymással, hogy egyik 
jobbra, másik balra ráncigálja ma
ga felé a birtoklásért, a hatalomért, 
hiszen a pénz erőt is, hatalmat is 
jelent.

Persze, a küzdésben úgy meg
forgatják egymást is a felek, hogy 
szinte kirázzák a lelkűket s aztán 
lelketlenül rohannak, vagy ődön- 
genek tovább-tovább, mig végre 
holtra fáradtan állanak meg s kér
dik önmagukat és egymást, ugyan 
miért cselekedtük, mit nyertünk ?

Mert bizony, amig ők hadakoz
tak, vitatkoztak, pénz őnagysága 
szépen elsétált másfelé, csendesebb 
tájékra, hol nőhet, hízhat, hiszen 
amint az apostol mondja: — „A 
pénz a legnagyobb rossz a vilá
gon" — mérhetetlenül csábit, de 
utolérhetetlenül hűtlen.

összefogja az embereket, mig 
kergetik, de ha beérték, megfog
ták, egymás ellen fordítja a lelket, 
megzavarja a józan gondolkodást. 
Akik mint testvérek futottak együtt

A  füst és a nő.
Valamikor a nő és a füst úgy jutott 

csak kapcsolatba, hogy a háziasszony 
disznóölés idején füstre tette a füstölni 
valókat, vagy rászórt a vaskályha lap
jára egy csipetnyit az annyira divatos 
szcbaillatositóból.

Az, hogy szájába vegyen egyet a 
pipatóriumban felsorakoztatott remek 
pipák közül, legfeljebb farsangi bolond
ságként jutott eszébe, de akkor sem 
gyújtott rá, hiszen megölte volna sze
gényt a köhögés.

A modern korszellemnek kellett el
jönni, hogy a nő a füstölés terén is 
egyenjogúságot teremtsen magának a 
férfival szemben.

Még szerencse, hogy a pipázás ki
ment a divatból, mert most kétségtelen, 
hogy pipázna.

Avagy talán mégsem. Igaz, hogy a 
pipa kiszorult, hátraszoruit még a fér
fiak kegyéből is, de a rövid angol pipák 
még itt maradtak. A pipához azonban 
a nő még véletlenül sem nyúl. Érzi, 
hogy ez gorombán nőietlenül hatna.

A szivart sem kedveli.
Ámbár azért akad szivaros hölgy.
A szivarozó nők azonban legtöbbször 

túl vannak a legszebb férfikoron és 
egyébként is férfias allűrökkel rendel
keznek. Alapos megfigyelés után meg
állapítható, hogy nemcsak korban előre
haladtak, hanem testi terjedelmük is 
meglehetősen bőre szabott. Testkolosz- 
szusokkal szemben nem is hatna talán 
jól a cigaretta, mert tulerős és előny
telen lenne az ellentét.

A legnépszerűbb a hölgyközönség kö 
zött a cigaretta.

Ma már senki sem ütődik meg azon, 
ha hölgyet cigarettázni lát, pedig vala
mikor ebből az egyszerű és általános 
tényből nagyon szigorú következtetése
ket vontak le. Ma nem vonják le eze
ket a következtetéseket, annál az egy
szerű oknál fogva, mert logikátlan len

majd meg a szellemi napszámosok 
sorsának az elrendezéséhez is.

Mert összehasonlitásokkal lehet 
dolgozni, s ha ez is lesz a kiindu
lási pont, a méltányosság megta
lálja a módját, hogy nem előnyök 
és hátrányok, de a kölcsönös igaz
ságos kielégítést nyerje meg min
den érdek.

Erőhöz mért terhek és javak 
méltányos összeegyeztetése csak 
békét hozhat. Bízzunk !

Siralmas állapotok a beteg- 
segélyző épületénél.

Építsék fel az uj betegsegélyzőt,
A rimaszombati kerületi betegsegély- 

ző pénztár épülete..olyan siralmas, egész
ségtelen állapotban van, hogy ez a mai 
viszonyoknak meg nem felelhet. Jó volt 
ez az épület, mig az intézet ezer tagot 
számlálhatott a régmúltban. A mai tag
létszám : 7000.

A beteg tagok részére az orvosi ren
delő fábólépült régi, rozoga, dohos, ala 
csony kis földszintes helyiség az udvar
ban. Az orvos rendelője olyan terjedel
mes, hogyha nehéz beteget két kísérője 
támogat, meglelt a rendelő. Váróhelyi
ségnek 1'5 m. széles s 3 méter hosszú 
folyosót használnak, 5 emberrel ez is 
megtelt. — Ha pedig a betegek száma 
20, úgy a többiek az udvarra szorulnak. 
Szék vagy lóca sem az udvaron, sem a 
folyosón nircs. Esős és hideg időben 
tessék most a betegeknek kint várni, 
mig sor kerül rájuk. Ez az itteni fizető 
tagok helyzete, a saját intézményüknél, 
mely intézményt a járulékaiktól tartják 
fenn. A főorvos rendelőjének az ablaka 
előtt van a sertésói és az udvari lakó
nak az illemhelye. A betegeknek ellen
ben a 40 m. hosszú udvaron kell végig 
menni, mig a részükre együtt a hivatal
nokokkal fentartolt közös illemhelyig 
juthatnak.

Ezek az állapotok lehetetlenek és tűr
hetetlenek. Utalunk az illetékes fóru
mokra : építsenek a mai emberi köve
telményeknek megfelelő épületet, hol a 
megfelelő hivatalok mellett fürdőről is 
legyen gondoskodva, még pedig a tagok 
létszámához képest. Szégyene az intéz

ményünknek az is, hogy egy beteg 
tagja nem tud megfürödni az egész Ri
maszombatban s csakis azért, mert nin
csen egy nyilvános fürdője. Miért tud
tak Léván építeni, valamint a sokkal ki
sebb Homonnán a mai viszonyoknak 
megfelelő épületet. Mi is követeljük: 
adjon a Zemská nemocenská poisfovna 
az itteni intézetünknek is amortizációs 
kölcsönt, annak segedelmével építtessék 
fel a kor és a beteg emberiség kívánta 
betegsegélyző épület, hol a hivatások, 
orvosi rendelők, váró helyiségek s fürdő 
a mai kor emberének megfelelő elhe
lyezést nyer. Városunk ingyentelket is 
felajánlott erre a célra, de sajnos, a 
mai napig nem történtek ez irányban 
komoly lépések.

A rimaszombati járási ipartár
sulathoz tartozó segédek választ

mánya nevében : 
Daubner Gyula, titkár.

Menyasszonyautomata,
Nevv-Yorkban bármely vőlegényje
lölt bedobhat egy automatába egy 
dollárt, annak mutatóját ráigazitja 
egy táblázaton a férjhez menni akaró 
leányok életkorára, testsúlyára, ma
gasságára és egyéb tulajdonságaira, 
megnyomja a gombot s az automa
tából kiesik a kívánt tulajdonságok
kal rendelkező leányok címjegyzéke 
a fényképekkel.

Hogy mi mindent ki nem találnak! Isme 
ránk már mindenféle hasonló csodamasi
nát, hallottunk nemegyszer olyan autó 
matákról, amik még nem régen képzele
tünket is túlszárnyalták, ma pedig amo
lyan közönséges és egyszerű semmiségek, 
amiken már nem is gondolkozunk. Ré- 
busznak pedig egyáltalán nem tekinthetők.

Meny asszony automata ?! Hm, érdekes. 
Sok-sok régi vicc jut eszembe róla. Hogy 
aszongya: behajtanak egy lovat a cso
dagép ajtaján s hátul kijön az ínycsiklan
dó, párolgó tormásvirsli. Vagy éppen 
megfordítva: beteszik elöl az... izé... 
virslit és kijön nyerítve a cocö — a vígan 
ficánkoló ló. És más, meg más hasonló, 
nemegyszer röhejre késztető vicc.

Szóval menyasszonyautomata. Ez a 
legújabb furcsa masina, amit — nagyon 
természetesen — a lehetetlenségek föld
jén, Amerikában találtak ki, aminthogy 
ez a hazája minden furcsaságnak.

utána, mint ellenségek állták körül.
Ezért és erről mondja XV. Be

nedek pápa, hogy: Talán soha
sem emlegették az emberek a test
vériséget annyit, mint manapság, 
még az evangéliumot is túl akar
ják harsogni, hogy a testvériségért 
való lelkesedés a modern civilizáció 
egyik legremekebb gyümölcse.

Ezt mondják, s a testvériséget 
mégis sohase gyakorolták oly ke
véssé, mint jelenben. A gyűlölet 
jobban elválasztja egymástól a né
peket, mint az ország-határok, sőt 
egy azon nemzet, egy azon város 
polgárai is hadilábon állanak egy
mással. Mindeme bajok mélyebb 
gyökérből erednek. Ez az átkos 
gyökér az apostol tanítása (S Tini. 
9. 10) szerint a pénz, mert „A 
pénz szeretete minden gonoszság 
forrása".

Tehát bajok forrása az,.hogy a 
pénz szeretete és az emberszere
tet sorvadásával zsugorodik ösz- 
szébb és összébb a jólét, a békés élet 
is. — „Ezen bajok kiirtását — 
mondja megint a pápa — csak 
minden jó közös erőfeszítése vihe
ti végbe".

Az egész világ mondja, tehát va
lónak kell lenni, hogy közös erő, 
közös jóakarat eléri, hogy ne a 
pénz uralkodjék az ember fölött 
de az ember lelke a pénz fölött s 
a pénz ne zavarcsináló, de ellen
tétek simító eszköze legyen.

Nem könnyű feladat a megoldás, 
de nem is lehetetlen. Vigasztaló s 
bátoritó, hogy nagyon sok helyen 
fő ebben az intéző körök feje, s 
mindenütt meg akarják oldani. Ami 
pedig sikerülhet egy helyen, ugyan
úgy más helyen nyélbe ütheti a 
méltányosság és jóakarat.

Gazdák, földművesek sorsát már 
évek óta teregetik, forgatják, kere
sik hozzá a jó középutat. Most 
hozzá fogtak általában a fizikai,

ne. A cigarettának ma már a nő erköl 
cséhez semmi köze, aminthogy a rúzs, 
púder és festék sem ront a nő presz
tízsén.

Ma már udvariatlan az olyan férfi, 
aki társaságban cigarettára gyújtana és 
nem jutna eszébe a tárcáját odatartani a 
hölgyek elé. Ez már kötelesség és a 
dohányzó nő megsértődik azon a felte
vésen, hogy őt ez az ur nem tekinti 
olyan modern hölgynek, aki szintén 
cigarettázik.

Pedig a dohányzás nem modernség. 
Ha nem lehet a nő dohányzásából ke
véssé hízelgő következtetéseket levonni, 
nem szabad elvárni azt sem, hogy va
lami különös erénynek tartsák. Á do
hányzó nő nem több, nem modernebb, 
nem kiválóbb, mint a nem dohányzó. 
Különbség, ha van köztük, semmiesetre 
sem a dohányzásból ered.

A női dohányzás térén önként kínál
kozik néhány kérdés, amely feleletre, 
vagy tisztázásra vár.

Áz első kérdés az :
— Hogyan szokott rá?
— Magam sem tudom. — Ez a leg

általánosabb felelet.
Ez a magam sem tudom, úgy kezdő

dött, hogy valamikor akadt féifi, akinek 
a kedvéért ajkai közé illesztette a kar
csú kis cigarettát és a levegőbe lehelte 
a füstöt, annál is inkább, mert a férfi 
biztosította, hogy nagyszerűen áll. Ke
csesen tartja ujjai között, kecses a moz
dulata, mikor ajkához emeli s bűbájos 
látvány, a mint a fehér füst gomolyogva 
tör előre és ő kedves ügyetlenséggel a 
levegőbe fújja.

Ha a dicséret között nem lett volna ott 
ez a megjegyzés is, hogy kedves ügyet
lenséggel fújja, akkor lehet, hogy őnagy
sága megmaradt volna a kísérletnél. 
De a megjegyzés, hiúságát sértő tüske 
ott volt a dicséret rózsái között, ezt a 
sebet meg kellett gyógyítani. Egyetlen 
módja volt az, hogy megtanulta ő is 
mellre szivni a füstöt.

Eleinte roppant sokat köhögött. Émely- 
gett tőle a gyomra, szédült, de ez a 
legkevesebb áldozat, amit diadaláért 
hozhat.

Egy nap azután a gyakorlott dohá
nyos utánozhatatlan közvetetlenségével 
emelte már szájához a cigarettát, jó 
nagyot lélegzett és úgy fújta ki a tiide- 
jóből a füstöt, hogy az illető úriember
nek szeme-szája elállt.

— Remek, csodálatos ! — áradozott. 
— Hogyan tanulta meg?

-— Ezt meg kellett volna tanulni? — 
kérdezte ártatlanul a hölgy. — Azt hi
szem, az első pillanattól kezdve igy 
csináltam.

Az illető férfi azután eltűnt az életé
ből, de a cigaretta megmaradt, egyelőre 
emlékeztetőnek,fájdalom s etnlékcsillapi- 
tónak, később szenvedélynek. A nikotin, 
a bűbájos zsongitó, altató, ha kell mun
kára serkentő varázsló beleeíte magát 
idegrendszerébe. Nem tudott megválni 
többé tőle.

így kezdődött a „magam sem tudom".
Az „én úgy szoktam rá“ pedig úgy 

kezdődött, hogy a nő tudatosan kóstolta 
meg: mi az, ami a férfiaknak annyira Íz
lik. Mi jó van abban, hogy világba en
gedik a füstöt. Megpróbálja, jónak találta. 
Azt mondta : Most már értem és azóta 
fújja a füstöt rendületlenül és legalább 
olyan szenvedéllyel, mint a férfi. Sőt, 
szenvedélyesebben, minthogy a nő min
dent egészebb és nagyobb idegkoncení- 
rációval végez, mint a férfi és kevesebb 
az ellenállási ereje érzelmeivel, szoká
saival szemben.

Közben megszületett a dolgozó nő tí
pusa, közben rosszabbak lettek a viszo
nyok, nagyobbak a gondok, izgalmasabb 
az élet. A cigaretta, a dohányzás most 
már nemcsak luxus, passzió, szenvedély, 
hanem elemi életszükséglete lett ennek 
az osztálynak. Vállalatok fontos ügyei 
vannak nők kezében letéve : férfi mun
kát végez, nem nélkülözheti ezt a kitü
nően bevált segédeszközt. Ha kedves

ségét akarja mutatni, ha figyelmes, ven
dégét cigarettával kínálja. Tárgyalás, 
megbeszélés könnyebben, fesztelenebbül 
megy, ha közben a két fél dohányzik és 
a közös, szenvedély amely valamikor 
csak a férfi privilégiuma volt, ma már 
az ő egyenrangúságát is hirdeti.

Ha megéhezik munka közben, egy ci
garetta elveri éhségét, ha izgalma van, 
megnyugtatja. Ma már a cigaretta — 
kell.

Efölött már napirendre tért a férfivilág 
és igazán magától értetődik, ha a nő ott
hon, társaságban vendégségben, vagy 
nyilvános helyen füstöl.

Az ember azt hinné, hogy most már 
teljesen befejezett ténnyel áll szemközt. 
Nem. A nő az uccán, nyilvános tereken 
nem dohányozhat.

Miért ?
Kérdés, amelyre nehéz helyes feleletet 

adni.
Ha egy nő az uccán dohányzik, feltű

nő. Sehol máshol nem, csak éppen az 
uccán ?

Pedig a dohányzás nem olyan intim 
cselekedet, mint például a körmök ápo
lása. Mégis ha egy nő leül a padra és 
fényesíti a körmét, azt legfeljebb illet
lennek tekintik, de nem botrány. Nem 
lökik meg egymás könyökét az arra já
rók és nem mondják egymásnak : Nézd 
azt a nőt.

Ha a nő ugyancsak azon a pádon a 
legteljesebb lelkinyugalommai előveszi 
retiküljét, felfrissíti arcán a púdert, újra 
berúzsozza kopásnak indult ajkát, vé- 
gigtörli szemöldökét, azon is csak a ké
nyesebb izlésüek ütődnek meg, a nagy 
közönség nem.

De ha dohányzik, akkor nézik, bámul
ják, botrány és még az is lehetséges, 
hogy a rendőr figyelmezteti, hogy nyil
vános dohányzása botránykoztató, bár 
azt hiszem, nincs rendelet, nincs parag
rafus, amely ezt egyenesen megtiltaná.

Mert botrányos éppenséggel nem vol
na benne semmi. Elvégre a férfiak füs-
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Hát jó : a legény kék most már elvethe
tik a lány válasz tás gondját. Elég drágán 
ugyan, mert egy dollárt kóstál az egész 
egyszerű és mégis nagyszerű művelet s 
mily sokszor hiányzik éppen az az egy 
dollár, még Amerikában is. Hát még ná
lunk, itt ebben a vén Európában. A szank
ciós mindenét ennek a nagy nincstelenség- 
gel fűszerezett drágaságnak! Miért ne 
lehetne az a bedobandó pénzdarabb egy 
cent, vagy nálunk 25 fillér, hiszen éppen 
erre való lenne a másra alig felhasznál 
ható, ügyes, csinos, sikerült pénzdarab.

De, —- minden rosszmájúság nélkül le
gyen mondva, — ebben a ve 'dós világban 
megvétózni bátorkodom a szőnyegen lévő 
ügyet. Vétót emelek a gyöngébbnem ér 
dekvédelmében. Mit önzősköánek, adva 
riatlankodnak a yankék a nőkkel szem
ben. Hát a hölgyek továbbra is otthon 
csücsüljenek s esetleg vénlányságig nyu
godtan várjanak az eljövendő királyfira? 
Lessék, izgulton kukucskálják a hozzájuk 
bekopogtató „Szerencsé11 -t És ha nincs 
címük és fényképük az automatában ? Mi 
lesz akkor ? No, mi lesz ? Házasság sem
miesetre sem. Legalább is auíomatahá- 
zasság nem.

Tessék hát a menyasszonyautomaták
kal párhuzamosan felállítani a völegény- 
automatakát isi Minden gondolkozás és 
halogatás nélkül, azonnal. Majd csak a 
férfiak helyzetén könnyítőnk s a nőkén 
nem?! Szépen! Nemde, kedves Hölgyeim ?

Nyári uta
záshoz :

Bőröndök,
Kalapdobozok

KERCSIK-nál.
Orvosi hir. Dr. Reinitz Vilmos fog

orvos e hó 12 én szabadságra utazik. 
Rendeléseit augusztus 10 én újból meg
kezdi.

Kinevezés. Magyarország kormány
zója a m. kir. pénzügyminiszter előter
jesztésére Vitéz Szabó József miskolci 
pénzügyigazgatót, aki a helybeli volt 
pénzügyigazgatóságnál mint pénzügyi 
titkár és h. pénzügyigazgató hosszabb 
ideig működött s városunk társadalmá
nak egyik közkedvelt, tevékeny tagja 
volt, miniszteri tanácsossá nevezte ki. 
A magas helyről jött elismerés, jól meg
érdemelt kinevezés alkalmából szeretet
tel köszöntjük Szabó Józsefet.

tölnek az uccán és senki nem ütközik 
meg rajta. Miért nem szabad a nőnek ?

ügy látszik, hogy itt valamely tudat
alatti értékelésről lehet szó. Mert egyet 
tisztázni kell : a nő — bármennyire is 
hirdetik, hogy egyenrangú társa a fér
finak, úgyis, mint ember, úgyis mint 
dolgozó személy — csak névleg egyen
rangú. Hallgatagon mégsem tartják annak.

A női munkaerőt, ha teljesen egyen
rangú is a férfi munkájával, nem fizetik 
úgy meg, munkateljesítményét, úgy bí
rálják meg hogy összehasonlítják nő
voltával. Ha jó, ha kitűnő a munka, ak
kor azt mondják :

— Pedig nő csinálta.
Ha a munka kevés értékű, akkor azt 

mondják :
— Hiába. Nő csinálta.
Az a logikátlan tény, hogy a nő nyil

vános szabad heiyen nem dohányozhat, 
szimbolikus kifejezése annak, hogy mind
enek ellenére mégis kisebb értékűnek 
tartják, mint ahogy mondják. Ahogy 
nem engedtek még számára szabad utat 
a pályák összessége felé, úgy tartják 
tilalmi rendelkezésül az uccát, mint füs
tölésre neki tilos területet.

Valamivel ki akarja fejezni a közvé
lemény, hogy a nő, mégis csak nő, aki
nek ma már ugyan sok mindent szabad, 
de mégsem mindent.

Valamivel, legalább kevesebbet, mint 
a férfinak.

EskUvő. Báthory Lilly és Csorba Zol
tán julius 16-án déli 1 órakor tartják 
esküvőjüket a rimaszombati református 
templomban.

Ezűstmise. Kiss István nagyveszverési 
plébános junius 29 én ünnepelte pappá 
fölszentelésének 25 ik évfordulóját.

„Hatvanéves ifjak" seregszemléje
lesz a Polgárikor az idő futása miatti 
bánkódásra is enyhetadó kerthelyiségé
ben szombaton este febérasztal mellett 
lezajló nemmindennapi találkozó, amit 
a régi, izgalmas, csókos találkákra már- 
csak sóhajok között emlékező, önmagu
kat az „öregember nem vénember" mon
dással vigasztaló, hat, vagy ennél több 
X-es „ifjak" a maguk mulatozására, a 
„serdülők" bevonásával, az idén is meg
rendeznek.

A korral hivalkodó, a „tempi passáti"- 
nak is fittyet hányó, kedves hatvanke- 
dök vig mulatozásakor kiegyenesedik 
minden boszorkányiövásben szenvedő 
derék, pohárkoccintásra lendülnek a reu
más karok, táncrabillegnek a podagrás 
lábak is : az öregség minden jelensége 
futva menekül az ifjúi erő fellobbaná- 
sára. Az egymást-látásban, kedélyes 
mulatozásban uj, friss erőre kap az él- 
niakarás tüze, lobbot vet a vér szundi
káló lángja s az újra-megfiatalodásban 
feledésbe roskad az Élet minden baja, 
tenger buja, bánata. A „macskaasztalos 
serdülök" örömös lélekkel, tiszteletes 
meghatódottsággal vesznek részt a ná
luk korosabbak vigadozásában és büsz
kén gondolnak arra az időre, amikor ők 
is hatvanesztendősek lesznek.

Az asztalfőn foglal majd helyet a 91 
esztendős Rábely Miklós bácsi, a „ser
dülők" asztala végén pedig ott virgonc- 
kodik „Szlovenszkó legfiatalabb ügy
védje." A főrendezővé korosodott Mis- 
pál barátunknak ugyancsak fő a feje, 
pedig hát ez az egyetlen muri, ami min
dig látogatott, mindig jól sikerül. Koc- 
canak a poharak, emelkedik a han
gulat. Sir-ri a hegedű, nóta zendül az 
éjszakai csendben : „Lehullott a rezgő 
nyárfa ezüstszínű levele..."

Sok szépség, kedvesség van ebben az 
egy nyári estére terjedő, immár megho
nosodott, felejthetetlen találkozókban s 
amikor a ehelyről is szeretettel köszönt
jük a szombati találkozóra összegyüle- 
kezőket, őszinte szívből kívánjuk :

„Hatvanéves ifjak" és „serdülők", jó- 
mulatást!

Iskolatársak tízéves találkozója. A
dobsinai áll. kereskedelmi iskola 1926. 
év 10 éves első absolvensei találko
zójukat f. hó 5 én tartották meg Dobsi- 
nán s azon a volt tanulók közül tizen
hatan jelentek meg, u. m : Benedicty 
Éva, Brenner Jolán férj. Wéberné, Bre- 
zák József, Brozman Géza, Gabnay Gi
zi férj. Kercsikné, Gömöry János, Léde- 
rer Pál, Mihalik Vilma férj. Adriányiné, 
Müller Irma, Pellionis Aladár, Pellionis 
Linka, Szivák János, Szolkovy Szidónia, 
Udvardy Irén, Urszinyi Pál és Zachar 
Erzsébet. A találkozás az ez alkalomra 
feldiszitett alma materben történt, hol 
az „öregdiákok" régi osztályukban volt 
padhelyeiket elfoglalván, közülök Be
nedicty Éva mondott meleghangú üd
vözlő beszédet, majd a tantestület és 
iskola részéről, a város képviseletében 
megjelent Szutórisz Kálmán és Sincl 
főmérnök, régi tanáruk jelenlétében Prát 
iskolai igazgató szives szavakkal üdvö
zölte a találkozóra összejötteket, bizto
sítva őket az iskola vezetőinek minden
kori jóindulatáról és támogatásáról. Ez
után az iskola gyűjteményeit tekintették 
meg s a Fejér vendéglőben Ízlésesen 
feldiszitett asztalok mellett a régi diák- 
csinyek és kedves emlékek felelevení
tésével kedélyes bankett s a jégbarlang 
megtekintése volt a további program és 
a találkozó ünnepélyes aktusa az este

ugyancsak a Fejér vendéglőben lefolyt 
táncos vigalommal véget ért, hogy ujab- 
bi fogadalmuk szerint tiz év múlva is
mét találkozzanak a kedves dobsinai 
„öregdiákok". A gondosan előkészített 
és nagyszerűen sikerült, felejthetetlenül 
kedves találkozó megrendezésének mun
káját az iskolatársak közül Léderer Pál 
dobsinai tekintélyes kereskedő nagy 
hozzáértéssel, elismerésre méltóan vé
gezte.

Adriai Biztositó Társulat Triesztben
(Riunione Adriatica di Sicurtá Trieste)

főügynöksége Rimaszombat, irodáját
Gömöri-ucca 2-ik szám 1-ső em elet 

(Miskolczy-ház) helyezte át.

Foglalkozik a biztosítás minden ágával,
Műkedvelői előadás. A Rimaíamás- 

falvai Olvasóegylet kitűnő műkedvelő 
gárdája, mint immár negyven év óta 
minden esztendőben, úgy az idén is, a 
szorgos mezei munka közepette is gon
dolt a kulturális működésre és f. hó 4- 
én (szombaton) este színre hozta Har- 
sányi Zsoltnak Mikszáth Kálmán ha
sonló cimü regénye nyomán készített 
„A Noszti-fiu esete Tóth Marival" négy 
felvonásos vigjátékát. Az előadást rekord 
közönség nézte végig s a szereplők ki
válóan állták meg helyüket a világot 
jelentő deszkákon. Mindannyian — és 
pedig a szerepkönyv szerinti sorrendben: 
Andrik Samu, Surgota Lajos, Rajner 
László, Szamajdák Jolánka, Deák Pál, 
Karhut Piroska, Szőllősy Aranka, Pa- 
vella András, Habán Pál, Földi Pál, Szu
nyái János, Szepesi Giziké, Andrik Bö
zsike, Szunyái Barna, Habán Zsuzsika, 
Pavella Pál, Pergyik István, Habán La- i 
jós, Pavella Margit, Paczek Pál és Kál
mán Puro alakitó képességük legjavát 
adták és minden tekintetben megérdem
lik, hogy megdicsérjük őket. A rendező, 
aki titokban kívánt maradni s a súgó
val együtt három csillaggal jelöltette 
csak magát a szipadon, elismerésre mél
tó szép munkát végzett. Az előadást 
reggelig tartó táncmulatság követte.

K Ö L C S Ö N Ö K E T
előnyös feltéte lek  m ellett nyújt a

T A T R A  B A N K A
rím . so bo ta i fiókja.

Halálozás. Dien János helybeli pék
segéd 29 éves korában folyó hó 4 én 
hosszas szenvedés után meghalt. Halá
lát szülei : Dien János és neje sz. Giba 
Zsófia és testvérei gyászolják. — A fia
talon elhunyt iparos temetése folyó hó 
6-án nagy részvét mellett ment végbe.

Megölte a kézigránát. Gyenes János 
pelsőci kondás, aki a község legelőjén 
kondáját legeltette, egy régi, berozsdált 
kézigránátra bukkant a napokban. — A 
kondás, elég meggondolatlanul, a grá
nátot ütögetni kezdte, mire az explodált 
s a szerencsétlen kondáson halálos se
bet ejtett. Az elhalt kondáson kivül egy 
közelben tartózkodó cigányfiu is meg
sebesült a szertehulló szilánkoktól.

A postagalambverseny során, ame
lyet a jugoszláviai Nisben rendeztek, 
résztvettek a rimaszombati postagalamb- 
tenyésztők is. A vasárnap reggel felbo- 
csájtott 3000 galamb között foglalt he
lyet Delics János itteni fodrászmester 
két postagalambjai is, a melyek közül 
kedd reggelre az egyik postagalamb 
Rimaszombatba visszaérkezett. A többi 
itteni galamb sorsáról lapzártáig sem
mi hir.
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Megnyílt a Kárpátegyesület szőlő
hegyi weekend háza. A Kárpátegyesü
let rimavölgyi osztálya hétfőn délután 
kedélyes összejövetel és társasvacsora 
keretében avatta föl a rimaszombati 
Szarvashegyi szőlőben berendezett we- 
ekendházát, szépszámban összegyűlt kö
zönség jelenlétében. A Bernáth-család 
turistacélokra kibérelt és csinosan át
alakított présházából kényelmes we- 
ekendházat varázsoltak elő a rimavölgyi 
osztály derék turistái s ezzel egy és 
többnapos tartózkodásra is igen alkal
mas, olcsó kirándulási lehetőséget te
remtettek a tagok és hozzátartozóik ré
szére. A turista előírásoknak megfele
lően berendezett és felszerelt weekend- 
ház 1 korona napijegy és 2 korona éj
jeli szálláspénz ellenében rendelkezé
sükre áll a tagoknak. Kulcsot Keresik 
László egyesületi pénztárnoknál kell 
igényelni.

Hol sétálhat az ember ?
— Szerkesztő Ur, mikor a Városkert
től a Rima balpartján egész a kőhi- 
dig vezető, úgyszólván egyetlen por
mentes sétautat valaki teljesen jog
talanul elzárta. Jogtalanul, mert ez 
a sétaút egész a zúgóig a város ja
vára telekkönyveztetik, de egyébként 
is már emberemlékezet óta igy hasz- 
náltatik, meg azután — kérdem — a 
halászati jogbérlők s általában a ha
lászok miként gyakorolhatják a Rima 
ezen szakaszán jogaikat? De arról is 
értesültem, hogy valaki az elzárás 
óta is jóhiszemüleg, sőt jogosan ezen 
az utón sétálóktól birság címén pénzt 
szedett. Hol vagyunk, Szerkesztő Ur? 
Hát ez is lehetséges? És általában a 
városi hatóság miért nem kötelezi a 
jogtalanul cselekedőt ezen ut szabad
dá tételére? Egy sétáló polgár. 

FOTO-ALBUMOK Ízléses kivitelben kap
hatók a Literaturában, Jánosi ucca 6.

A városkert, óh, a városkert az 
egyedüli hely, ahol ilyenkor kánikula 
idején felfrissülhet, meghűsülhet a tik- 
kadt városi ember. Nem is volna ebben 
hiba — az ózondús levegőjű, lombos, 
árnyas városkert részéről, ha, — nos, 
igen, ha ... ez a ha nem volna — ha a 
sétában elfáradó embereknek nem kel
lene nélkülözni az elegendő lócát, pa
dot. Mert hiába Ígérte be a város ér
demes vezetősége, azok az állítólag 
megrendelt háttámasztékos lócák bizony
bizony mindmáig hiányoznak. ' A régi 
odvas padokból alig-alig pár disztelen- 
kedik már csak s azok körül sem ta
nácsos nézegetni szerte a földön, úgy 
söprés előtti időben. Szegény söprűk, 
mi minden akad eléjük. Már akkor, ami
kor söpörnek. A nedves időben sáros 
utak is homokozás után sóvárognak, 
mindhiába, ha oly messze van a Város
kerthez a homokot ontó Rima. Város
kert, óh, szegény Városkert!

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

A strand szarkája. Mert ilyen is 
van újabban az állatvilágban. Jellemző 
tulajdonsága, hogy ez a szarka nem 
csörög, legfeljebb az, amivel szépecskén 
kereket old. Mert ez a szarka nem re
pül. Zaj és nesz nélkül lábon jár. Két 
lábon. A helybeli strand mintaszerű, 
csinos kabinjait látogatja. Eddig még 
senkinek sem sikerült meglátnia, csak 
a kabinokból el-eltünedező különféle 
tárgyak hiánya sejteti létezését. A ter
mészettudósok állatvilág iránt érdeklődő 
osztályának s a rendre őrködő vigyá- 
zóknak a figyelme valószínűleg felébre
dez erre a furcsa madárra és talán nem 
messze van az idő, amikor végre vala- 
hára látható és megismerhető lesz a 
nagyszerű rimaszombati strand ebben 
a hőségben hűvösre kívánkozó szarkája.

Meglepetést és Prémet nyújtok Önnek!!!
A 14 n ap os n y á r i R E K L Á M  k iá r u s ítá s  a la tt , m e ly

Junius hú 30-án k e d d i t  és tart Julius hú 14-éig,
Ezen 14 napos reklám-kiárusítás alatt minden 
raktáron levő Divatáru- és Fürdő-cikkekből

10, 20 és 30°|o árengedményt adok.

Használja f i  Ön is ezen rendkívüli vásárlási alkalmat és nyaralása meg
kezdése előtt a 14 napos reklám árusítás tartama alatt vásároljon:
Női és férfi pyjamákat. — Női és férfi különleges fehér
neműeket. — Női blúzokat, pongyolákat. — Egész divatos 
női, férfi és gyermek fürdő-trikókat, frottír-köpenyeket, 
nyakkendőket és mindenféle női, férfi divatáru cikkeket

F Ű Z Y  R U D O L F - c é g n é l  Rim.-Sobota
(S B O  R - le r a k a t )

Kirakataim ritka dús választékkal szo lgá ln ak !!! Saját érdekében keressen fel ! !
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Szerelmi bánatában lúgkővel meg
mérgezte magát egy nyústyai tiszt
viselőnő. Berlitza Ilona, a nyusiyai 
Blasberg-gyár 23 éves tisztviselőnője, 
szerelmi bánatában lúgkővel megmér
gezte magát. Súlyos állapotban szállí
tották a kórházba.

Búvár. Évmilliók forgatagában meg
találni a napi aktualitást, azt, ami a 
kutató tudóst és az olvasóközönséget 
egyaránt érdekli : olyan feladat, amely
nek sikeres megoldása teljes tudomá
nyos felkészültséget, a kor problémái 
iránti különös érzéket és fejlett irás- 
művészetet kiván. A magyar tudományos 
élet kiválóságai, akik a „Buvár“ júniusi 
számát írták, szerencsésen egyesitik 
magukban az elmélyült tudás, az alkotó 
fantázia és az élvezetes gondolatközlés 
isteni adományát. Telegdi Roth Károly, 
Áddm Lajos, Neubauer Konstantin egye
temi tanárok, Boros Ádám magántanár, 
Kadocsa Gyula és Leopold Lajos egye
temi előadók, ifj. Wolff Károly a szfőv. 
közkórházának központi igazgatója, Dor- 
ning Henrik, Pongrácz Sándor, Szilády 
Zoltán, Vadász Elemér, Gleimarm Anna 
és Abaházi Richárd természettudományi 
cikkei a magyar bauxitról, a magyar 
növényvirágról, a Mecsek földtörténeti 
kialakulásáról, a Budapest székesfővá
rosi uj rádium és röntgen-intézetről 
és a junius 19-iki napfogyatkozásról — 
hogy csak néhány témát említsünk — 
éppen olyan nagyszerű teljesítményei a 
tudománynépszerüsitő publicistikának, 
mint Lohr Ferenc hangmérnök, Füzesi 
Zoltán gépészmérnök és Bartók Imre 
mérnök cikkei az uj hangfelvevő készü
lékekről, a hatszámjegyes telefonauto
matáról, az autók felépítéséről. — A 
„Búvár" tartalmi gazdagsága és művé
szi képanyaga olyan érték, amely ezút
tal is kiváló helyet biztosit e nagyszerű 
folyóirat uj számának a magyar műve
lődés tényezői között.

Halálra sújtott a villám két em
bert. Bene Béla dereski gazda 13 éves 
fiával és unokaöccsével, Bene Istvánnal 
szénát kaszált a határban, amikor hir
telen zivatar keletkezett. Mindhárman 
egy fa alatt kerestek menedéket, de 
alig helyezkedtek el a fa tövében, mi
kor a villám belecsapott a fába. Bene 
Bélának az ijedtségen kivül nem történt 
baja, de fiát és unokaöccsét a villám 
halálrasujtotta.

Súlyos autószerencsétlenség Fele
den. A feledi Vasut-utcán, a temető 
közelében súlyos autószerencsétlenség 
történt. Egy fuvarozási vállalat hatal
mas teherautója elütötte a szekéren 
hazafelé tartó Majdák János feledi gaz
dát, aki magas Ívben az úttestre repült 
és szekere is összetörött. — Majdákot 
súlyos sérülésekkel szállították a rima- 
szombati kórházba. — A vizsgálat meg
indult annak megállapítására, hogy a sze
rencsétlenségért kit terhel a felelősség.

Elütött a motorbicikli egy kisgyer
meket. Folyó hó 6-án, délután 3 óra
kor Balók Barna nyug. vasutas motor
biciklijével a Stefanik-utcán elütötte 
Faltyán Mihály munkás 7 éves gyerme
két, aki követ dobott az ut közepére, 
majd a kő után szaladva, a motorbicikli 
tülkölésétől megijedve, vissza akart sza
ladni, amikor a gép kormányrudja le
ütötte. — A kis gyerek fején és karján 
könnyebb sérülést szenvedett, első se
gélyben Dr. Zeidner helybeli orvos ré
szesítette, majd beszállították a helybeli 
kórházba. — A karambol folytán maga 
Balók is leesett gépéről és sértetlenül 
ért földet. — Az államrendőrség meg
indította a vizsgálatot.

Térzene meghosszabbitás. Szikora 
Károly vezetése alatt a helybeli Gömör 
szállodában működő cigány zenekar a 
városunk főterén minden hétfőn és pén
teken este fél 9 órától 10 óráig tartan
dó térzenéjét augusztus 30 áig meghosz- 
szabbitotta, mikor is a jóerőkből álló 
zenekar a legújabb nép- és műdal-slá 
gerekkel szórakoztatja a város sétáló 
közönségét.

A pozsonyi YMCA középiskolai in- 
ternátusába naponkint lehet jelentkezni. 
Az egész ellátás kitűnő pedagógiai el
lenőrzéssel együtt már 290 koronáért. 
Prospektust ingyen küld az YMCA, Bra- 
tislava Sánc-ut.

Felszámolt a Rozsnyói Áruraktár.
A Rozsnyói Áruraktár közkereseti Tár
saság cégtulajdonosainak halálával az 
örökösök felszámolták a céget, mely igy f. 
hó 1 -évei végleg megszűnt.

Azok, akiket nem vettek fel a ta
nítóképzőbe vagy a keresk. akadé
miába, még beiratkozhatnak a pozsonyi 
YMCA kétéves magánkereskedelmi is
kolájába vagy az egyéves kér. tanfolya
mába. Az iskola az iskolaügyi minisz
térium ellenőrzése alatt áll, és abszol- 
vensei érvényes bizonyítványt nyernek. 
Az iskola jó alkalmat nyújt a szlovák 
nyelv gyors és alapos elsajátítására. A 
vidékiek Írásban is jelentkezhetnek. — 
Prospektust és jelentkezési lapot dij 
mentesen küld az YMCA, Bratislava 
Sánc ut.

Elgázolta az autó. Burkus János sza- 
lóci legényt a múlt héten Dzsurni Sán
dor pelsőci autótaxis autója elgázolta. 
A súlyosan sérült legényt a rozsnyói 
kórházba szállították.

Összetörte a malom kereke. Múlt 
hó 26 án a sajórecskei malomban vég
zetes szerencsétlenség történt. — Biró 
Sára nevű 11 éves kisleány a malom
ban tartózkodott, amikor egy óvatlan 
pillanatban a szerencsétlen leányt a 
malom kereke elkapta s legalább húsz
szor körülforgatta, amig a gépet sike
rült leállítani. — Biró Sára életveszé
lyes belső sérüléseket szenvedett, mind
két lába teljesen összetörött. Eszmélet
len állapotban szállították be a helybeli 
kórházba.— Életben maradásához nincs 
remény.

Hirdetmény.
Az 1935. évi jövedelem- és általános 

kereseti adó kivetése már véget ért, s 
az erre vonatkozó lajstromok az egyenes
adótörvény 329. § ának 2-ik bekezdése 
értelmében az említett adónemek alá 
tartozó adózók általi betekinthetés vé
gett közszemlére tétetnek a rimaszom
bati adóigazgatóságnál 1936. julius hó 
4-től — 1936. julius hó 1S-áig délelőt- 
tönkint 9 órától 12-ig.

Aki az említett lajstromokba be akar 
tekinteni, köteles magát rendesen— sze
mélyazonossági legitimációval és vagy 
a jövedelemadóra vagy az általános 
kereseti adóra vonatkozó fizetési meg
hagyással — igazolni.

Rimaszombat, 1936. julius 3.
Adóigazgatóság.

Az uj postarendelet.
A törvények és rendeletek gyűjtemé

nyében kormányrendelet jelent meg a 
postaszolgálatról. Az uj rendelet a régi 
magyar és osztrák törvények és rende
letek unifikációját jelenti. A rendelet 
szerint a posta levélküldeményeket, új
ságokat, pénzt és — 25 kg súlyig — 
árut szállít. A posta ügyviteli szabályza
tát a postaügyi minisztérium adja ki. A 
csehszlovák postát bárki igénybeveheti, 
aki alkalmazkodik a posta ügyviteli 
szabályzatához, a posta azonban szolgá
latainak mértékét korlátozhatja, ha a 
korlátozást közérdek kívánja meg.

Postán nem szállíthatók olyan külde
mények, amelyek szállítását törvény tilt
ja, amelyek szállítása veszedelmes és 
amelyek sértő, becsmérlő, erkölcstelen 
vagy a közérdek szempontjából nem kí
vánatos tartalmúak.

A postahivatalok és a posta alkalma
zottai titoktartásra kötelezettek és egyes 
személyek postaforgalmáról senkinek 
sem adhatnak fölvilágositást. Engedély 
nélkül nem szabad a lezárt küldemé
nyeket fölbontani vagy azok tartalma fe
lől érdeklődni. Idegennel egyes szemé
lyek postaforgalmának adatairól mit sem 
szabad közölni s a postásoknak még 
módot sem szabad adniok ahhoz, hogy 
idegenek megtudjanak valamit egyes 
személyek postaügyeiről. A hatóságok
kal szemben csak a törvény keretén 
belül szabad adatokat közölni.

Lezárt küldemények csak akkor bont
hatók föl, ha a küldemény nem kézbe 
sithető sem a címzettnek sem a feladó
nak, avagy joggal föltételezhető, hogy a 
postai forgalomból kizárt küldeményt 
tartalmaz.

Panaszokat a postaigazgatósághoz kell 
intézni. A feladó szavatol azért a kárért, 
amelyet az általa feladott küldemény 
szállítás közben okozott. A posta az 
ajánlott küldemények, értékpapírok, pén
zeslevelek és csomagküldemények el
veszte esetében beállott károkért sza
vatol. A kártérítési igényt egy éven be
lül kell bejelenteni.

Hazug közhangulat
szorgalmas kovácsolóival találko
zunk a közvélemény egyrészében 
és a társadalom számos találkozó- 
helyén. Egyesek — fájdalom egyre 
többen — valami furcsa kedvtelés
sel terjesztenek riogató híreket, 
szánt-szándékkal úgy csoportosítva 
szórványosan előforduló eseteket, 
hogy a gyöngébb itéletüeket félre
vezessék, a gyöngébb idegzetüeket 
pedig megrémítsék. A háborúban 
rémhirgyártóknak, egyhébben és 
derűsebben „kávéházi Konrádok“- 
nak nevezték ezeket a laza lelki
ismeretű, vagy betegesen öntelt, 
magukat mindenkinél bölcsebbnek 
valló embereket. Most egyszerűen 
csak hiénáknak látjuk őket, akik 
bőszülten és elvetemülten rontanak 
be a legbékésebb körökbe és vér- 
beforgó szemekkel pusztulást, re
ménytelenséget, vigasztalanságot ja- 
jonganak. Akinek elég edzedtek az 
idegei, azt cinizmussal igyekeznek 
levenni a lábáról.

Céljuk : hogy mindenünnen ki
irtsák az épitő optimizmus csiráját, 
hogy minden lélekbe a lemondás, 
a csüggedés, a pesszimizmus mér
ges palántáit ültessék el. Nagyon 
átlátszó pszichológiával dolgoznak: 
a rossz hírnek azt a hatását hasz
nálják ki, amely tudvalevőleg min
dig gyorsabb mint a jó hiré.

Valami megmagyarázhatatlan kó
ros rosszindulat vezeti és fűti eze
ket a korcs lelkeket. A tudatlan 
vénasszonyok „világ végét" jósló 
babonás rémülete árad ki szavaik
ból. Ezek az emberek veszik észre 
leghamarább a kellemetlenséget, a 
bajt, a balsorsot, de nem azért, 
hogy segítő kezet nyújtsanak az 
elesett áldozatnak, hanem csupán 
csak azért, hogy kiszínezve és tú
lozva adják tovább a vészhirt, lel
kiismeretlen könnyelműséggel ál
talánosítva, az egyesek dolgából 
egész csoportokra és sokszor osz
tályokra alkalmazott helytelen kö
vetkeztetéssel.

A élei valóban nem könnyű 
gyerekjáték s nem az, különösen 
most. Európa lázas beteg, válsá
gos gazdasági állapotban szenved: 
nagyobb ma a küzdelem és sok
kal kisebb az eredmény. De éppen 
akkor, amikor az erők fokozottabb 
megfeszítésére igen nagy szükség 
van, mikor bizony kétszer-három- 
szor annyi energiát fogyasztunk, 
mint normális viszonyok között: 
a hangulatrontás, a humbuggyár
tás a legártóbb lelki és erkölcsi ve
szedelmet rejti magában.

Ilyen időben van igen nagy szük
ség hitre, biztos öntudatra, kitartó 
munkakedve, törhetetlen akarat
erőre, egyszóval optimizmusra!

Emberek! Kerüljétek a pesszi
mistákat, a vészhirnököket, a csú
nya halálmadarakat!

Tiszta, derűs és nyugodt lég
körben akarunk tovább dolgozni 
az igazabb, szebb jövőért!

S P O R T .
Utánpótlás nevelése a tenniszpá

lyán. A RPS. tenniszalosztályának ve 
zelősége elhatározta, hogy az utánpót
lás nevelése érdekében oly kedvezményt 
vezet be, hogy a beiratkozó 15 évnél 
nem idősebbb uj tagoknak kivételes, 
egész idényre szóló tagjegyet állít ki 
30 korona csekély tagdíj ellenében,

mely tagjegyek saját labdákkal való 
játszásra jogosítanak. Ezenkívül beve
zeti azt, hogy az igy beiratkozó kezdő 
tagok az erőlista helyezettjei által fel
váltva, meghatározott időben naponként 
oktatásban fognak részesülni teljesen 
díjmentesen, mindössze a szetjegyeket 
kell fizetniük úgy magukért, mint az 
oktatókért is. A fenti kedvezményes 
tagjegy naponként reggeli 5 órától dél
utáni 5 óráig mindennap jogosít játék
ra. Az oktatási idő a csapatkapitány 
által lesz beosztva. -— A vezetőség re
méli, hogy ezen különös kedvezmény- 
nyel lehetővé teszi, hogy minden szülő 
ezen szép és egészséges nemes sportot 
űzesse gyermekeivel és az oktatás által 
azokból oly játékosokat nevelhessen, 
kik utánpótlás szempontjából meg fog
nak felelni és az itteni tenniszsportot 
újra a régi nívóra emelik.

F O O T B A L L .
A Füleki TC diviziós csapata váro

sunkban.
Vasárnap rendkívül érdekes sport- 

esemény szinhelye lesz városunk : hosz- 
szu idő után ismét a Füleki TC diviziós 
csapata látogat hozzánk, hogy a RME- 
TMSC vegyes csapattal mérje össze 
erejét s részesítse városunk sportkedve
lő közönségét különleges sportélvezet- 
ben. Az FTC nagyszerű képességeire 
nézve jellemző az elmúlt vasárnap az 
SK Bratislava elleni döntetlen eredmény. 
A mérkőzés tiszta jövedelmét a tavasz- 
szal az FTC XI —RME bajnoki mérkő
zésen lábtörést szenvedett Czikora RME 
játékos felsegélyezésére fordítják. Kez
dődik d.u. Vi6 órakor. Előtte 4 órakor a 
RME XI—TMTC XI mérkőznek.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

A dohánybeváltó m ellett és a Forgách-utcá- 
ban K E R T -  és H Á Z T E L K E K  vannak

PT* eladók.
A venni szándékozók forduljanak 
► MAJOROS építőmesterhez i

a Forgách u. végén lévő Uj utcában,vagy 
Jánosi-ut 61. sz. alatt (Kövér féle autó
javító) udvar végén levő munkatelepen.

Eladó házak.
Rimaszombatban a Ferenczy-, Losonczi-, 
Szijjártó- és Gömöri utcákban fekvő ki- 
sebb-nagyobb házak magános telkeken 

szabad kézből, jutányosán eladók. 
Ügynökök dijaztatnak. — Bővebb felvilá
gosítást ad Dr. Mihalik Dezső ügyvéd.

Rimaszombat város Tanácsától.
7910—1936. sz.

Pályázati hirdetmény.
Rimaszombat városa pályázatot 

hirdet
v á r o s i h e ly p én zszed és i

e l l e n ő r i  á l l á s r a .
A pályázati feltételek a hivatalos 
órák alatt a városháza 3. sz. iro
dájában tekinthetők meg. — A 
pályázatok beadásának határ
ideje 1936. évi julius hó 28. déli 
12 óra. — A pályázatok a város
háza 6. sz. irodájában adandók be.

Rimaszombat, junius hó 30. 
Vester s. k. Dr. Eszenyi s. k.

jegyző. városbiró.

Eladó t i  Rétszámyas vasailó
Cint: e lap kiadóhivatalában,

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


