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A „szabadság hona."
Azt hinné az ember, hogyha va

lahol elűzik a zsarnokokat, legyil
kolják az uralkodó osztályok tag
jait és száműzik az országból 
mindazokat, akik a régi, gyűlölt 
uralom hívei: ezt azért tették, mert 
az országot a szabadság hazájává 
akarják tenni, ahol mindenki érvé
nyesülhet, mindenki jól megélhet 
a munkája után és nincs többé 
éhező, nyomorult, szegény ember.

Akik innen a távolból hallanak 
valamit Oroszországról, igy képze
lik az életet a nagy forradalom 
után, amely vagy egy millió em
bertől „megtisztította" a nagy or
szágot a fehér cárok borzasztó 
zsarnoksága után.

Most már húsz esztendeje múlt, 
hogy a nagy forradalom elvégezte 
munkáját és megalakult ott az ál
dott állapot, a melyben minden; 
ember egyformán élhet jómódban.

Hát úgy képzeinők el azt az 
életet, mint azt a nagy mese
országról hallottuk gyerekkorunk
ban. Hogy ott az ember áteszi 
magát a jóizű, puha kásafalon és 
azután — minden jó van, amit 
szeme-szája kíván. Sült galambok 
repkednek az emberek szájába, a 
patakokban édes tej folyik, a fák
ról zsemlye és sütemény hull a 
tejbe és amit kíván a halandó, azt 
mind megkapja, csak ki kell mon
dania.

Nohát most ugyan hiteles híre
ket hozott onnan egy francia iró : 
André Gide, aki férfi korában lett 
kommunista, mert nem volt meg
elégedve a nyugati országokban 
uralkodó állapotokkal. Nyugaton 
elnyomottnak látta a népek életét. 
Elment hát keletre, megvizsgálni 
és élvezni a szabad, jó életet 
Oroszországban, ahol a bolsevista 
proletárdiktatúra húsz év óta jól 
berendezte az országot.

A múlt évben jött haza, de tel
jesen kiábrándulva.

Egy könyvben számol be hosz- 
szas, beható tapasztalatairól.

Azt Írja, hogy Oroszországban 
egyáilaián nincs semmi szabadság. 
Ha összehasonlitja a nyugati or
szágokkal, úgy találja, hogy min
denütt sokkal több szabadság van, 
mint Szovjetoroszországban, ame
lyet a forradalom alkotott a cári 
zsarnokság kiirtása után.

Ott meg sem szabad mukkanni, 
még gondolni sem szabad mást, 
mint amit a szovjet diktátorai pa
rancsolnak és megengednek. Szó 
sem lehet arról, hogy ott valaki 
beszélhessen vagy Írhasson az el

len, amit az államhatalom hirdet. I 
Aki úgy tenne, arra az élelem meg
vonása, börtön vagy halál várna.

A megélhetés is nagyon nehéz 
ott. Dolgozni kell mindenkinek so
kat, nagyon sokat. A munkás a 
gyárban, a földműves a földeken 
dolgozik, de a földből igen kevés 
azé, aki rajta dolgozik, elveszik az 
állam urai a munka hasznát.

A munkás keresményéért igen 
keveset kaphat enni. meri az éle
lem drága. De talán van jó la
kása ?

Azt Írja Gide, hogy 3—4 ember
nek jut vagy 4 négyszögméternyi 
lakás, hol összehuzódva kialudhat- 
ja fáradalmait.

így fest az életben az a jólét, 
amit a bolsevista forradalmi ura
lom húsz esztendő alatt készített a 
dolgozó nép javára.

Kiábrándulva hirdeti Gide, hogy 
nagyon csalódott, amikor Oroszor
szágban a szabadság és jólét honát 
kereste.

Hiszen vannak ott is uj urak, 
akiknek mindenük megvan.

Például a szovjet hadseregnek 
nagy földjei vannak elkobzott úri 
és papi birtokokból. De abból nem 
a munkás ember éi, hanem a had
sereg és az uralkodó diktátor osz
tály: a proletárdiktatúra urai.

Hát bizony Oroszország népe jól 
járt: eben gubát cserélt. A cár 
meg a nagy urak ugyan néha kan
csukát verettek a hátukra a múlt
ban és nem sokat lehetett ellenük 
beszélni. De a ki engedelmes volt, 
az megélhetett, aki dolgozott, an
nak nem kellett koplalnia, az meg 
is gazdagodhatott és jutalmat kap
hatott a cári uralomtól. De most 
hiába vagy hűséges, hiába vagy 
jó kommunista, csak szűkös élet 
nyorusága jár ki neked, ha nem 
vagy véletlenül az uralomra jutott 
proletárdiktatúra fő emberei között. 
Mert azoké az állam minden hasz
na, azok rendelkeznek a nép min
den verejtékes munkáinak gyümöl
cseivel.

Ilyenek az emberi alkotások a 
gyakorlati életben. így lesz a sza
badsághonából a legnagyobb szol
gaság hazája.

Egy szabadságot meghagytak 
azonban mégis. Szabad az Istent 
tagadni, szabad az ember vallásos 
érzéseiből gúnyt űzni. Ez szabad, 
de más szabadság alig van a gya
korlati életben.

Az Istent száműző szabadságból 
Istenverésként igy alakul lassan
ként az elnyomott nép teljes szol
gasága, az állami diktatúra teljes 
hasznára. X.

Jövedelmi és kereseti 
adévallomésok.

Az 1936. adóévre szóló jövedelmi adó 
(magasabb szolgálati illetmények adója), 
általános kereseti adó és járadékadóra 
vonatkozó vallomást az egyenesadótör
vény 307. §-a értelmében (a T. és R. 
Gy. közzétett 227—1936. sz. hirdetmény 
szövegezésében) az adóköteles lakhelye 
(székhelye) szerint illetékes adóigazgató
ságnál kell benyújtani az 1937. évi febr. 
14 éig terjedő időközben,

Az 1936 adóévre szóló adóvallomás 
képezi az elmúlt 1936. év és az 1937. 
adóév adóköteles jövedelem, hozadék 
vagy járandóság megállapítására szol
gáló alapot. Önálló vallomást az 1937. 
adóévre nem kell külön benyújtani.

A jövedelemadóhoz az köteles val
lomást beadni, akinek adóköteles jöve
delme, beleszámítva a feleség vagy élet
társ és kiskorú gyermekek jövedelmeit 
is, az 1936. évben meghaladta a 7000 
Ké.-t.

A több családtaggal biró családfő fel 
van mentve a vallomásadás kötelezett
sége alól, ha jövedelme nem haladja 
meg a 8200 Kő-t és van legalább négy 
családtagja (özvegy férfiak és nőknek 
három); a 9200 Ke t és van legalább 
öt családtagja (özvegy férfiak és nők
nek négy); a 11000 K5-t és van leg
alább 6 családtagja (özvegy férfiak és 
nőknek öt).

Akik szolgálati járandóságot élveznek, 
amennyiben jövedelemadójuk a 30 és 
31. §§-ok szerint a járandóság kifizeté
se alkalmával szabályszerűen levonva, 
vagy a kivető bizottság részéről a 33. 
§. 1, és 2. bekezdése értelmében ki
vetve lett, ha egyéb forrásból eredő jö
vedelmük a családtagok jövedelmének 
beszámításával nem haladja meg az 
1000 K5-t, a vallomásadás kötelezett
sége alól fel vannak mentve, hacsak 
vallomásadásra külön felhiva nem lesz
nek.

Ezen szolgálati járandóságot élvezők 
azonban a törvény 32. §. 5. bekezdése 
értelmében mindig jogosultak az általá
nos rendelkezések alapján kérvényezni 
a rendes adókivetést; a vonatkozó 
(bélyegmentes) kérvény, melyhez ren
desen kitöltött vallomás csatolandó, 
legkésőbb március végéig adandó be 
azon év elmúltával, melyben az adó a 
30. §. esetleg a 30. és 31. §§-ok értel
mében levonatott.

A magasabb szolgálati illetmények 
adója alá eső évi (100.000 Ké t meg
haladó) járandóságokat a jövedelemadó 
vallomásban kell bevallani.

Tekintettel az 1934. december 19 én 
kelt a T. és R. Gy. ben 266. sz. alatt 
közzétett, a véderőjárulékokról szóló 
törvény rendelkezéseire figyelmeztetnek 
az adófizetők, akik jövedelmi adóval 
közvetlenül adóztatnak meg, hogy a jö
vedelmi adóvallomáson fel kell tüntetni 
születésük évét, esetleg — az idegenek
nél — állami illetőségüket.

A jövedelmi adó női adózói, akik mint 
asszonyok (anyák) a véderőjárulékról 
szóló törvény 3. §. 4. sz. értelmében 
véderőjárulék alá nem esnek, a jöve
delmi adóvallomásban kimondottan tün
tessék fel ezen körülményt.

Akiknek a véderőjárulékról szóló tör
vény 1. §. 1. bek. és 3. §. 2., 3. és 4. 
bek. alatti indokok valamelyike folytán

igénye van a véderőjárulék fizetése 
alóli felmentésre, utaljon erre kimon
dottan a jövedelmi adóvallomásban és 
ezenkívül terjessze be a hiv. törvény 6. 
§. 2. bek. szerinti hivatalos igazolványt 
a jövedelmi adóvallomás beadására 
megállapított határidőben. Aki ezen hi
vatalos igazolványt, amíg a véderőjáru
lékról szóló törv. 1. §. 1. bek. és 3. §. 
2. bek. aiatti indokok folytán van igé
nye a felmentésre — már idejében, 
1936. vagy 1935. évében benyújtotta, 
nem köteles azt a folyó évre újra be
nyújtani.

Az általános kereseti adóhoz tekin
tet nélkül a hozadék magasságára, az 
köteles vallomást beadni, ki haszonhaj
tó vállalkozást folytat, nyereség elérésé
re irányuló célzattal (törv. 46. §.).

A járadékadóhoz az köteles vallo
mást beadni, aki ezen adó alá tartozó 
járandóságokat élvez (törvény 172. §.) 
— hacsak az adó nem az adósnál vo- 
natik le (törv. 180. és 182. §§) — ameny- 
nyiben az adóköteles járandóság saját
maga vagy az adózó egyébjövedelmének, 
illetve a családfő jövedelmének hozzá- 
számitásával meghaladja a jövedelem- 
adó alá tartozó jövedelmek fent megje
lölt határait.

Az összes jövedelmeket, nyereségeket 
és járandóságokat az 1936. évi kivetés
hez azon összegben kell bevallani, ame
lyet ezek az 1936. évben kitettek.

Hogy milyen mellékleteket kell a val
lomáshoz csatolni, az az illető nyomtat
ványmintákon meg van jelölve.

Vallomást csak a hivatalos nyomtat
vány felhasználásával lehet beadni. Az 
1936. adóévre uj, módosított nyomtatvá
nyok adattak ki, melyek kizárólag csak 
ezen adóévre érvényesek. E nyomtatvá
nyok nem kaphatók ingyen s a kivető 
hatóságok egyáltalában nem fognak val
lomásadásra szolgáló nyomtatványkész
lettel bírni. A nyomtatványokat csakis a 
dohányárudák árusítják és pedig a jö
vedelemadó-vallomást (kültv, A, B, C és 
E betét és átvételi elismervénnye!) 50 
fillérért, az általán, keresetadó-vallomást, 
melyet jövedelmi adó alá nem tartozó 
személyek kötelesek beadni (földbérlök 
az A betéten, egyéb foglalkozást űző 
egyének C betéten, társulatok és nem 
természetes személyek külön e célra 
szóló nyomtatványon), valamint a jára- 
dékadó-vallomást, melyet jövedelemadó 
alá nem tartozó személyek az E mel
lékleten adnak, átvételi elismervénnyel 
együtt darabonkint 10 fillérért. Az ára a 
nyomtatványokon fel van tüntetve.

Az egyenesadók vallomásaihoz szük
séges nyomtatványok, melyek érvénye
sek voltak az 1935. és ezt megelőző 
évekre, a jövő adóévekre (az 1936. és 
következő évekre) szóló adóvallomások 
beadására már nem lesznek használha
tók és a dohányárudákban nem lesznek 
kaphatók.

Amennyiben valakinek ezekre a nyom
tatványokra szüksége volna az 1935. és 
ezt megelőző évek vallomásainak be
adásához, úgy megszerezheti ezeket 
egyenesen a szlovenszkói vezérpénzügy- 
igazgatóság gazdasági hivatalánál Po
zsonyban, Rasina ut 2. szám alatt az el
adási ár és a szállítási kiadások meg
térítése ellenében.

Annak, ki vallomásadási kötelezettsé
gének a fenti határidőben eleget nem 
tesz, kivethető az hivatalból, további 
külön meghallgatása és a vallomás be-
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adására való felszólítás nélkül a rendel
kezésre álló adatok alapján (a törvény 
309. §-ának 1. bekezdése). A vallomás 
késedelmes beadása azonkívül a törvény 
185. és következő §§-ai szerint büntet
hető ; ugyanezen §§-ok szerint büntet
hető az is, ki a vallomásban helytelen 
adatokat vall be.

Kis irka-firka.
A kilencvenéves szerelmes.

Csodálatos dolgok történnek a vilá
gon... Például az is, hogy a „szerelem 
örök" valóban... Néha az életnek nem 
is őszén, hanem fagyos telében virágzik 
ki újra az elmúlt szerelem fája.

Mint például az alábbi eset:
Hetvenegynéhány évvel ezelőtt híres 

szép lány volt egy faluban Zsivics Júlia. 
Sok kérője volt, de mindegyiket kikosa
razta, mert csak Ábrahám György nevű 
szerelmeséhez ragaszkodott. György 
szegény fiú volt, a másfélholdas csalá
dok egyikéből. A lány: falusi méretek 
szerint gazdag volt. S mint már ez tör
ténni szokott, a lány családja hallani 
sem akart a fiúról, pedig meg is akar
tak szökni egyszer. A lányt családja va 
lósággal zár alatt tartotta. Két évig él
tek reménytelen szerelemben, a fiú ösz- 
szeszedte pénzét s végre elvándorolt a 
faluból. Keservében.

A lány ott maradt. Közben huszon
négy éves lett, s ez a kor a faluban 
már nagy szégyen jele pártás lánynál. 
A fiúról a lány évek óta nem hallott 
semmit s végre szülei Zsivics Júliát hoz
záadták egy idősebb legényhez, aki áll
hatatos kérőnek bizonyult. Ábrahám 
Gyuriról az a hír érkezett, hogy meghalt 
Németországban.

Teltek-multak az évek, háború tört ki 
s kitört a béke is : úgy hozta a sors, 
hogy Ábrahám Gyuri visszaérkezett sok 
hányattatás után a faluba.

A két hajdani szerelmes a falu erde
jében találkozott. Nagy meglepetés, sí
rás, könny és nevetés : minden emlékük 
felujult s azóta ismét találkoztak, titok 
bán. Se a falu népe, se a férj nem tu
dott erről. Közben felnőtt az asszony 
négy gyermeke, felnevelték tisztességgel.

Az asszony egyre jobban vonzódott 
régi szerelméhez. S mikor egy ködös 
reggel az öreg férj az öregasszonyt meg 
akarta ütni valami miatt, az asszony 
szó nélkül otthagyta a családi házat s 
átköltözött Ábrahárn Györgyhöz.

Most megelégedetten élnek. Az „ifjú 
szerelmes férfi" 92 esztendős. Az „ifjú 
nő" 90.

Mindaketten roppant meg vannak elé
gedve a helyzettel s egymással, a falu 
pletykáival nem törődnek. Túl vannak 
rajta.

Emi ítélj az asszony! lépi.
... Tavasz volt, ragyogtak az égen a 

csillagok, a tenger hullámai csapkodták 
a pariot, otromba bárkákon a szél be
lekapott a foltozott vitorlákba és kérges- 
kezű halászok nápolyi nótákat daloltak.

Mirtus illata szállt a levegőben, a 
férfi lágyan megsimogatta a nő haját 
és mialatt ajka az ajkára tapadt, sutto
gó lágy hangon megkérdezte:

— Szeretsz?
A nő két kezébe fogta a férfi nap

barnított arcát, ábrándos tekintettel a 
szemébe nézett és suttogva válaszolt:

— Szeretlek, édes egyetlenem, tied 
vagyok és nem leszek sohasem másé...

*
... Jánosbogarak szálltak szerte a 

parkban. Jánosbogarak, amiknek élete 
és szerelme egyetlen napig tart csupán.

Nem világított semmi, csak a hold 
fogyó karimája és körülötte szerte a 
mámoros éjszakában a csillagok. A tó 
bán szerelmes pisztrángok kergették 
egymást és fehérlő sziklák között gyor
san siklott tovább egy patak.

A kezük egymásba fonódott, úgy jár
ták a kert sárga homokkal teleszórt sé
tányait.

Aztán megálltak egy mesterségesen 
megépített öreg romnál, a férfi leszakí
totta egy tearózsa még bimbózó virág
ját, a nő hajába tűzte és megkérdezte 
tőle :

— Szeretsz?
A nő két kezébe fogta a férfi finom 

szőke fejét, ábrándos tekintettel a sze
mébe nézett és suttogva válaszolta:

G ö m ö r 1937. január hó 17.

A deli legény megszöktette szerelme
sét.

Meglátogatta egy újságíró a férjet is, 
aki rövidesen csak ennyit mondott:

— Megbolondult a banya ! Szégyelje 
magát.

Szerelmi történetnek nem is utolsó.

Eladó egy csontváz.
A minap levelet hozott a posta a mú

zeumnak. A levél még nem rendkívüli 
dolog, érkezik az tucatjával. A tartalom 
azonban nem mindennapi volt. így szólt 
a levél:

„Igen tiszteit muzeum 1 Bejelentem, 
hogy eladom a csontvázamat, még éle
temben. Szükségem van pénzre s nem 
bánom halálom után mi történik velem, 
ki is főzhetik. Száznyolcvanöt centimé
ter hosszú vagyok, munkabíró ember. 
Egy aranyfogam van, azt is odaadom. 
Ha tárgyalni óhajtanak velem, szívesen 
bemutatkozom s megalkudhatunk, akár 
részletfizetésre is azaz évjáradékra. Jeli
ge : Csont. Tisztelettel Csont."

Csont ur nem irta ki a nevét, de a 
gyerekes irás azt mutatja, hogy Csont 
ur nem túlságosan öreg még: kár te
hát ilyen fiatalon megszabadulni a 
csontvázától. Száznyolcvanöt centiméter 
mindenesetre biztató egy anatómus szá
mára, sajnos, a múzeumnak nincsen ar
ra pénze, hogy részletfizetésben megve
gyen egy élő embert. Ősi csontokat is 
alig tud ásatni, nemhogy mai embert 
földeltessen el... S különösen részletre! 
Csont u r ! Honnan ad nekünk garanciát 
arra, hogy hasonló ajánlatot nem kül
dött már be más intézeteknek is? Per
sze, így egészen könnyű a megélhetés 
kérdése : részletekben eladni a csont
vázat s a kamatokból szépen ebédelni. 
Hizlalni a csontokat...

Csont u r : nem megyünk bele az al
kuba, bocsánat... Talán tessék elmenni 
a madridi frontra. Ott rögtön ki is fő
zik !

Használt Janinak...
Egy levél került véletlenül a kezembe. 

Ez véletlenül: nem nekem jött. A moto
rosvonat ülőkéjén felejtette valaki. Biz
tosan örömmel olvasta s mikor Újvárra 
érkezett, sietve dugta a zsebébe. Áhon- j 
nan azonban kicsúszott.

így találtam én meg. Mielőtt ráültem 
volna a levélre : megsértettem a levél
titkot s elolvastam Bajcs és Újvár kö
zött.

Megható, kedves levél. így kezdődik :
„Tudod, Ilonkám, használt Janinak, 

amíg távol voltam..."
A továbbiakban egy Jani nevezetűről 

ir az ismeretlen nő, aki nagyon szereti 
Janit, „de, tudod, Jani sokszor megsértett, 
goromba volt s emlékszel, a Nádoron 
meg is akart ütni..."

A levélíró leány huzamos időre Pozsony
ba ment. „Félévig nem is láttam, kez
detben Jani nem is írt, aztán hirtelen 
eszébejutottam".

Jani biztosan vigasztalhatta magát Ko
máromban, aztán elővette a lelkiisme- 
retfurdalás s eszébe jutott neki a leány... 
Irt neki.

„Most megint itthon vagyok. Jani ked
ves és figyelmes. Utolsónak is azt Írom: 
használt Janinak, amig távol voltam. Jó 
néha a férfiakat egyedül hagyni, akkor 
becsülnek csak meg igazán..."

*
Kedves ismeretlen ismerős: kívánok 

minden jót Janihoz s az uj találkozás
hoz. Janinak bizonyosan használt a tá
voliét s kívánom is, hogy aki igy szere
ti Janit, aki igy megbocsájtja goromba
ságait a fiúnak, az legyen is boldog Ja
nival. Akinek ugylátszilc, nagyon hasz
nált, hogy maga távol volt...

Jani belátta... Jani javult...
Istenem, de meddig? A férfiak olyan 

állhatatlanok... (szv)

Szombaton este a Tátra szálló eme
leti helyiségeiben rendezték meg a hely
beli magyar gimnazisták hagyományos 
diákbáljukat a legnagyobb siker jegyé
ben, zsúfolt házat jelentő, rekordközön
ség jelenlétében.

A idei farsangi szezont bevezető diák
mulatság precíz megrendezésével, a mű
kedvelői színvonalat jóval túlszárnyaló 
szinielőadásával s ami nem utolsósor
ban lényeges, a szakértői kezekkel és 
diákbarátszivvel irányított táncmulatság 
fesztelen jóhangulatával méltán csatla- 
kozhatik a sok-sok kedves emléket 
őriző diákbálok legsikerültebbjei közé.

Az estély rendezésének munkáját Ha
vas Vilmos és Oppman Ilona tanár- 
elnökök végezték, Buck Sándor, Kovács 
Géza, Bozóky László és Smál Sámuel 
főrendezők közreműködésével, akik a 
két cigánybiró és 25 tagú rendezőbizott
ság segítségével mintaszerűen s a kö
zönség legteljesebb megelégedésére lát
ták el kötelességüket.

A mulatságot Barry Connersnak Gaál 
Franciska kedvéért magyarra átültetett 
„Fruska" cimü 3 felvonásos vigjátéka 
vezette be, amelynek címszerepét Ur- 
bányi Violka játszotta a derűs bakfisévek 
elragadóan kedves őszinteségével és 
természetességével, a nyiltszini tapsok 
egész sorozatára méltán rászolgálva. 
Partnerei közül Túrós Aladár, Szepes- 
házy Kálmán, Gémes Ella, Reken Olga, 
Csontos Árpád, Buck Sándor és Haiusz- 
ka Margit ügyes játékukkal ugyancsak

teljes elismerést kiérdemelve illeszked
tek be a gördülékeny, jól megrendezett 
és fölényes biztonsággal eljátszott víg
játék egységébe.

A zajos tapsokkal honorált műkedve
lői előadás méltatására hasábokat áldoz
hatnánk, elegendőnek tartjuk azonban 
jellemzésül azt leszögezni, hogy még a 
műkedvelői előadások esküdt ellenségei 
is a legőszintébb elismerés hangján nyi
latkoztak diák-szinészeink kiváló telje
sítményéről, és nem bánták meg, hogy 
a kártyaasztalokat otthagyva, „feláldoz
ták" magukat, a műkedvelők kedvéért.

A nagyszerűen sikerül! szinielőadás 
befejeztével a rendezőgárda percek alait 
bálteremmé rendezte át a nézőteret, 
hogy azután Lali-muzsikája mellett fel
vonuljanak a diákbált megnyitó párok 
s kezdetét vehesse az ifjúság „összejö
vetelének" tulajdonképeni célja, a tánc.

A szünórában zajlott le az emeleti 
kisteremben a hagyományos szallagava- 
tás, a maturandusok tradicionális ünne
pélye, annak befejezésével azután to
vább folyt a jóhangulatu táncmulatság, 
egészen a hajnali órákig, amelynek pon
tos idejét a krónikás a rendőrségre va
ló tekintettel kivételesen nem szerkeszti 
ki, nehogy eszébe jusson utólag, beva
salni a diákoktól a záróratullépésért járó 
gubákat.

Hasonlóképpen mellőzzük a teljes 
reggeli világításban lezajlott „éjjeli ze
nékére vonatkozó megfigyeléseink köz
lését is, csupán a kifogástalan rende
zésért fejezzük ki ismételten elismeré
sünket a közönség nevében is a két 
agilis tanárelnöknek : Havas Vilmos pro
fesszornak és Oppman Ilona tanárnőnek.

Farsangi levelet írok
válaszul mindazoknak, akik régi jólérte- 
siiltségemre hivatkozva csevegésre kértek 
fel és Jöleg és különösen a helyi aktuali
tások, de legkülönösebben mégis a — hm, 
hm, — pletykacsemegék iránt érdeklődtek.

Hja, hol vagyunk a nyári pletykáktól, 
hol van az a nyár... hol?! Nem aktuális 
már azokból egy sem, igy Vizkereszt után, 
amikor a tél befagyasztotta sok-sok nyári 
élményünk forrón buzogó, szivárványszí
nű szökőkutját s nem maradt belőlük más, 
csak a sóhajtásokba fulladó emlékezés 
valamire, ami szép volt, ami csillogó volt, 
ami akkor beragyogta hétköznapiassá- 
gokba merült egész életünket... Ma, ilyen
kor farsang idején, azokról beszélni, ezek
ről csevegni nem időszerű és bizonyos 
mértékben, higyjék el, fájdalmas is. Ma 
a városházán történt betörő- látogatás bá
jos ismeretlenje utáni kíváncsiság, a tánc
ra szomjazó korosak tánciskolája, a sport-

— Szeretlek, édes egyetlenem, tied 
vagyok és nem leszek sohasem másé...

*
Lampionok égtek a terraszon, a saxo- 

fonos homloka izzadt, amikor tangót 
játszottak, elaludtak a lámpák és az 
úgynevezett „hangulatvilágítás" bordó 
fénye borult a fürdőhely kurszalonjának 
cementtel fedett parkettjére.

És mialatt az English Walsbot a blues 
követte, ők ketten kimentek észrevétle
nül és lopva a terraszról az erdei útra. 
A férfi beiekarolt a nőbe és mialatt át
segítette a kanyarnál, forrón, tüzesen, 
szerelmesen megcsókolta a száját.

Aztán behunyt szemekkel megkér
dezte :

— Szeretsz?
A nő lassan kibontakozott az ölelés

ből, aztán két kezébe fogta a férfi gön- 
dörhaju fejét, lassan kinyitotta lehunyt 
szerr,pilláit, a férfi szemébe nézett és 
suttogva válaszolta:

— Szeretlek, édes egyetlen életem, tied 
vagyok és nem leszek sohasem másé...

*
... Rövid regény az asszony hűségé

ről : mert ebben a históriában az az 
érdekes, hogy a színhely és a férfi min
denütt más, de a nő mindig ugyanaz...

______  Paal Jób.

A társalgás művészete.
Franciaország fénykorában voltak sza- 

lónok, hol a szellemi arisztokrácia gyűlt 
össze, s a ragyogó szépségű és szelle
mű háziasszony vezetése mellett beszélt 
meg minden társadalmi és politikai ese

ményt, irodalmi és művészeti újdonsá
got, zenei élményt, nagyratörő tervet és 
nagyon sok hatalmas alkotás, örökbecsű 
munka született meg ezeknek a beszél
getéseknek kapcsán és sok carriere in
dult útnak ezekből a szalonokból.

A társalgást művészetté emelni ! Ez 
volt a divat és voltak nagystílű asszo
nyok, akik a kor szellemét megértve, 
szalónjaikban valósággal elkápráztatták 
és magukkal ragadták hallgatóikat.

A béke éveiben nálunk is divat volt 
a szellemes társalgás és voltak fölénye
sen intelligens, művelt, nagytudásu em- 
rek, akik szellemük frisseségével, sok
oldalúságukkal, érdekes megjegyzéseik
kel nagy társaságok figyelmét vonták 
magukra és közkedveltté váltak.

A ma embere gondoktól terhelten, 
munkától fáradtan rohan haza, hogy 
némileg rendbehozza dúlt vonásait, el
menjen valahova szórakozni. Ha jó! 
körülnézünk : alig- alig látunk beszélgető 
embereket.

A fiatalság táncol, az idősebbje poli
tizál, tárgyal, kártyázik vagy kávéházba 
megy, hogy az újságokba temetkezhes
sen. De olyanokat, akik tu! a pletykák 
szenzációin, túl a politikai élet botrá
nyain és túl a mindenüvé elkísérő gon
dokon : a társalgásban, elvont kérdések 
szépségeiben, művészeti, irodalmi ese
mények megvitatásában keresnek üdü
lést, csak keveset találunk.

Küzdelmes, nehéz, aggasztó időket 
élünk, uj államok születtek és régiek 
tűntek el, minden megváltozott, de talán 
éppen ezért lenne jó, ha megtanulnánk 
a beszéd művelését. Mindenki tele van 
bajokkal, gondokkal. Érzékeny, sebesült,

vergődő emberek mennek a bizonytalan 
holnap elébe, elég egy hirtelen mozdu
lat, egy különös tekintet, egy váratlan 
megjegyzés és kirobban a keserűség, 
elfojtott düh, fékezett indulat. Össze
tűzés, harag, gyűlölködés származik be
lőle. Pedig a mai idők emberének kell 
a türelem, a szeretet és megértés. Ezért 
kell vigyáznunk szavainkra és ezért 
kellene megtanulnunk a kellemes, szép 
beszéd, a társalgás művészetét.

A XVIII. században Angliában is 
szépművészet volt a társalgás. Ma, a 
világháború után ott tart az angol tár
sadalom, hogy tanfolyamokon kell meg
tanulnia: kivel, hogyan kell társalogni. 
Sajnos, a mi társadalmunkra is ráférne 
e téren egy kis oktatás, egy kis veze
tés , mert nem mindig elég sziporkázó 
szellemeskedéssel, tréfás megjegyzések
kel és jólértesültseggel vívni szőcsatá- 
ka t ; ez még nem művészet, de hogy 
kiket mondhatunk ma a társalgás mű
vészeinek, ezt csak akkor dönthetjük el, 
ha megismerkedünk a társalgás kelle
metlen hibáival.

A következő cikkemben a beszélgető 
emberek néhány mai típusát fogom be
mutatni, remélve, hogy ezzel sikerül 
egy lépéssel előbbre jutnunk azon az 
utón, melyen első cikkünkben elindul
tunk. Apróságok lesznek, amelyekre 
majd rámutatunk, de reméljük, hogy 
felsorolt példáink nyomán megérzik ol
vasóink, hogy néha kicsiségek meglá
tása is előbbre visz bennünket életünk 
utjain. (FÁMA)
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tribün-építés, a Törekvés bálján a „menny 
ország és pokol," a „fordított világ", „Egy 
éjszakai kirándulás luxushaján" muri- 
trükk, a népkonyha étrend pályázatára, 
beérkezett müvek fölötti döntés iránt meg
nyilvánult lázas érdeklődés, a könnyen 
meggazdagodás, hirtelen leszegényedés 
és a jó ég tudja még mi a téma, amik
ről utón és útfélen, halkan és hangosan 
beszélnek még az emberek.

Hogy flörtről, eljegyzésekről, házasság
ról, farsangi készülődésekről beszéljek ? 
Pletyka vagy csak ártatlan trics- tracs 
alakjában kívánják? Mert trics-tracsra 
hajlandó vagyok, de pletyka, az nincs. 
Nos, ne értsenek félre, mert flört, eljegy
zés és házasság, nagy és kis szerelmek 
megesnek még most is. Ritkábban, az 
igaz, de megesnek. Ezek azonban amo
lyan szükségszerű, normális életmegnyil
vánulások, amik nélkül nem élet az Élet, 
Bálok? Hm, mint már fentebb is sejttet
tem, ezek is lesznek. De ezek sem olya
nok már, mint a régiek voltak. Nem. A 
tánc, ma, a mai félszeg szokás szerint, 
amikor a táncos alighogy egyet fordul, 
egy másik, önzetlennek éppen nem mond
ható, sőt talán maliciózus ifjú nyomban 
kikaphatja kezéből táncosnőjét, már 
nem tánc többé, hanem valami kapd el, 
ereszd el fogdósdi-játék, amit nem lehet 
bosszankodástől fölcsiklandozott nevetés 
nélkül végig nézni. Igen, igen, tiszta do
log, ez igy van. Minden igy van, ahogy 
mondom, szóról-szóra. Van, minden van, 
de pletyka, óh. pletyka, — az nincsen.

f

A rimaszombati izr. hitközség uj
vezetősége. A rimaszombati izr. hit
község tisztújító közgyűlésén elnökké 
egyhangúlag Szalvendy Gyula földbirto 
kost, aíelnöknek Kardos Józsefet, pénz
tárnoknak Gömöri Sándort, ellenőrnek 
Engel Zoltánt és gondnokoknak Kozma 
Ármint és Seidner Árpádot választották.

A rimaszombati községi magyar 
közműveiődési bizottság íiz estére tér 
vezett előadássorozatát szerdán nyitotta 
meg Dr. Zehery István nyug. főorvos, a 
divat tulhajtásaiból keletkező betegsé
gek ismertetésével. Az érdekes előadást 
a nagyszámban megjelent közönség és 
a rendező közművelődési bizottság ne
vében Holéczy Miklósáé köszönte meg 
az illusztris előadónak. — Az előadás
ciklus legközelebbi előadását január hó 
20 án, szerdán este 8 órakor tartják 
meg, a városháza nagytermében, mely 
alkalommal Szentistványi Ilonka, állami 
menhelyi gondnoknő fcg előadni a cse
csemő ápolásáról (gyakorlati útmutatá
sokkal).

A Református Asszony- és Leány
kör január hó 24-én, vasárnap délután 
5 órai kezdettel az ipartársulati székház 
helyiségeiben műsoros szereietvendégsé- 
get rendez. — A változatos és gazdag 
program énekekből, a vegyeskar darab
jaiból, szavalatokból, előadásból, továbbá 
zenei részből és egy melodrámából áll.

A „Jairus leánya" a helybeli Luther- 
kör derék műkedvelő gárdájának elő
adásában folyó hő 16 án, szombaton 
este 8 órai és 17 én, vasárnap délután 
5 órai kezdettel kerül bemutatásra a 
Polgári körben. A szenzációs bibliai 
dráma iránt óriási érdeklődés nyilvánult 
meg.

A Törekvés Vigalmi Bizottságának
vezetősége ezúton is tudomására adja 
mindazoknak, akik a folyó hó 23 án 
megtartandó nagy revü-bálra elnézésből 
eddig meghivót nem kaptak, de arra 
igényt tartanak, szíveskedjenek ez ügy- 
beni reklamációikat Cséman István üzle
tében (Jánosi-ucca) megtenni. Ismerősök 
részére meghívók küldetése ugyanott 
eszközölhető.

A hősök emlékműbizottsága hétfőn 
este tartotta meg nagyválasztmányi ülé
sét Sichert Károly elnök lésével, amely 
alkalommal a juryzéssel kapcsolatos te
endők képezték megbeszélés tárgyát. A

jury rövidesen meghozza döntését a 
beérkezett 25 pályamű fölött s e döntés 
még e hó folyamán a nagy választmány 
elé kerül, amelyik végső fórumként ha
tároz a rendkívül fontos kérdésben. — 
Tekintettel a nagyválasztmány tagjaira 
háruló ezen nagy felelősségre, az el- 
elnökség nemcsak körözvény, hanem a 
sajtó utján is felkéri a nagyválasztmány 
tagjait, hogy szorgalmasan látogassák a 
múzeumban megnyílott pályamű kiállí
tást, hogy a döntés meghozásánál kel
lően legyenek tájékozódva. A kiállítás 
naponként d. e. 8—12 és d. u. 2 — 4 
órák között van nyitva.

Orvossá avatás. Ifj. Urbányi Bélát 
Rimaszombatból folyó január hó 16-án, 
a prágai Károly-egyetemen az összes 
orvostudományok doktorává avatták.

Szerencsés kimenetelű autókaram
bol. Az elmúlt napokban Verőczy Béla 
rozsnyói lakos személyautóját, melyet 
Jakobovszky János rozsnyói lakos veze
tett, Rozsnyóról Pelsőc felé vezető út
jában karambol érte. Jakubovszky autó
jával az előirt útvonalon haladt, amikor 
egy szembejövő szekér tülkölésére a 
baloldalra akart kitérni. Ebben a pilla
natban a fuvaros lova elragadott a sí
kos utón, mire Jakubovszky oly éles 
kanyart vett, hogy a karambolt kike
rülje, hogy autója nekiszaladt az ottlevő 
va^hid karfájának és összetört. Az autós 
kára megközeliti az 5000 koronát. Az 
autóban Jakubovszkyn kivül felesége és 
kislánya ültek, kiknek az ijedtségen ki
vül szerencsére semmi bajuk sem tör
tént. — A csendőrség a vizsgálatot 
megindította.

Borotvával bemetszette a torkát
Seenger Árpádné, erdőmérnök 55 éves 
nyugdíjas özvegye Losoncon, folyó hó 
12-én este a Beilágh családnál tett lá
togatásból távozva Bellághék fürdőszo
bájába tért be s onnét egy borotvát 
magához véve, azzal a folyosón bemet
szette torkát. A vendéglátó család a 
behallatszó hörgésre felfigyelve kisietett 
a folyosóra s a már akkor nagy vér
tócsában eszméletlen állapotban heverő 
uriasszonyhoz nyomban orvost hivattak 
és beszállították a losonci közkórházba, 
hol az öngyilkosjelölt első segélyben 
részesült. Minthogy azonban a kórház 
túlzsúfoltsága miatt özv. Seenger Árpád- 
nét Losoncon nem lehetett elhelyezni, 
autón Rimaszombatba szállították és az 
itteni kerületi kórházban helyezték el. 
Állapota súlyos s kétséges vájjon meg
menthető-e az életnek. — Az özvegy 
uriasszony készült az öngyilkosságra, 
búcsúlevelet is hagyott hátra, amelynek 
tartalmát nyilvánosságra azonban nem 
hozták, igy tettének oka eddig isme
retlen,

Gondozd a tested, műveld a lelked 1
E cim alatt a rozsnyói Sajó-Vidék 
könyvkiadó vállalat kiadásában egy 140 
oldal terjedelmű, Ízlésesen kiállított, 
tartalmas és értékes könyvecske hagyta 
el nemrég a sajtót. Írója Molnár Gyula, 
losorci róm. kát. hittanár, aki hasonló 
minőségben évekkel ezelőtt hosszabb 
ideig Rimaszombatban is működött s 
városunk kulturális életében, mint a 
sajtó megbecsült, ékestollu munkása is, 
eredménydús, áldásos tevékenységet fej
tett ki. Ebben a könyvben az iró főleg 
az ifjabb generáció számára ad hasznos 
tanácsokat, kioktatván azt mindarra, 
ami alkalmassá teszi mindkét nembeli 
nemzedéket az éplestü és lelkű jellemes 
és müveit' férfiakká és nőkké válásra, 
azokká kialakulásra, hogy nyugodtan 
vállalhassák „a szebb jövő építésének 
roppant fontos munkáját.“ „A szörnyű 
nélkülözés, szertelen élvezethajhászás, a 
rettenetes lelki tisztesség hanyatlás" 
szomorú idejében fölötte hasznos, be
cses és nélkülözhetetlen ez a könyv, 
mely az ésszerű táplálkozás, az Ízléses 
étkezés, a helyes ruházkodás, a testré
szek gondozása, a test edzése, a test 
pihentetése, a test betegsége, a súlyo
sabb balesetek és betegségek cimü fe
jezetekben a test gondozásával, a vallá
sos lélek, az Isten szeretete, az imád
kozás, a templomlátogatás, a télektisz- 
titás, a kisérlések pergőtüze, a vallásos

társulatok és egyesületek, a felebaráti 
szeretet, ennek fokozatai, az ellenség
szeretet, a művelt modor, a művelt em
ber otthona, látogatás, vendéglátás, a 
helyes társalgás, az udvarias modor, 
rendszeretet, sokoldalúság, jubilálás, 
ajándékozás, olvasás, levélírás, pálya
választás cimű fejezetekben pedig a lé
lek művelésével foglalkozik és Ke. 5 
árban, — mely a könyvhöz mellékelt 
csekklapon küldhető be, — megrendel
hető a szerző Molnár Gyula reálgimn. 
hittanárnál Lucenec—Losoncz. 10 darab 
könyv után még egy ingyenpéldány jár.

A berzétei rablógyilkosok kézreke- 
rültek. Közöltük annak idején, hogy a 
Rozsnyó melletti Berzéte község vasúti 
őrének feleségét, Brach Zsuzsannát férje 
távollétében meggyilkolták, kirabolták, a 
gyilkosok a hullát a pincében rejtették el 
s ott talált reá hosszas keresés után a 
hazatérő férj. A szélesmederben hosz- 
szabbidő óta folyó nyomozás során a 
múlt héten sikerült a csendőrségnek 
Pronaik István községi pásztor és Szo- 
ják Lajos munkás személyében a tette
seket kézrekeriteni, akik elbeszélték a 
gyilkosság részleteit s beismerték azt is, 
hogy 2500 koronát raboltak el, amin 
megosztozkodtak. Az elvetemült rabló- 
gyilkosokat beszállították a rimaszomba
ti kerületi bíróság fogházába.

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

A Cafonc a legszegényebb paraszt. 
A Cafonc hazája az Abruzzók legszegé
nyebb vidéke. Ezekben a reménytelen 
kis hegyi falvakban a legnagyobb a 
nélkülözés, a tespedés, az elégedetlen
ség. Ide vonul el az égbetörő izgalom 
szelleme: Don Paolo itt éli csodálatos 
hajszolt titkos ééletét, amely talán vala
mikor, hegyi pásztorok ajkán fog tovább 
élni, nemzedékről-nemzedékre fog szállni 
igézetes legendaként.— Itt, ebben ava- 
lószinütlen, de mégis élettől duzzadó 
környezetben éli Don Paolo meseszerü, 
de mégis igaz életét, mert ami máshol 
hihetetlen, az itt valóság. És végül — 
nem lehet máskép — a hóboritotta 
Abruzzók erdeiben ismét ködbevész. — 
Silone immár világhírű elbeszélőtehet
ségével ismét nagyot alkotott, a legna
gyobbat amit tőle elvárhattunk : A mai 
Olaszország nagy regényét irta meg 
„Bor és kenyér" címen két kötetben, 
amely mű — nem túlzás, ha azt állít
juk, hogy Európa legérdekesebb köny
ve — most jelent meg magyar nyelven 
is. Minden ország sajtója a legnagyobb 
elismerés hangján ir róla. — Aki bepil
lantást akar nyerni a mai Olaszország 
életébe, aki hallani akarja az olaszok 
millióinak szívverését, olvassa el Silone 
„Bor és kenyér" cimü könyvét. — A 
könyvet az ismert bratislavai-pozsonyi 
Eugen Prager könyvkiadóvállalata ad
ta ki valóban rendkívül Ízléses kiállí
tásban.

Kislakások központi fűtésének kor
szerű és olcsó megoldása. A téli fűtési 
gondok csökkentésére elmés és gazdasá
gos uj központi fűtési szisztémát talált ki 
Rimaszombatban HlozekJános vállalkozó, 
a városi villanyteiep volt üzemvezetője.

A központi fűtés központját a kony
hában elhelyezett s a normálisnál 
v a l a m i v e l  n a g y o b b  méretű taka- 
réktüzhely képezi, amely a sütés és 
főzés céljaira egyébként szükséges min
den berendezés és kellék mellett egy 
50 literes kazánnal van egybeépítve, 
amit csőhálózat köt össze a lakhelyisé
gekkel. Ez a csőhálózat szállítja a ka
zánban felmelegitett vizet az egyes he
lyiségek fütőtestjeihez (radiátor) és pe
dig a külső hőviszonyoknak megfelelően 
szabályozott Celsius-fok szerint. A tüze
lés tetszés szerint fával, szénnel, koksz- 
szál eszközölhető. Minden helyiség fűtő
teste külön szabályozó csappal van fel
szerelve, a fűtésből tehát bármikor bár
melyik helyiség egyszerűen kikapcsol
ható. A feltaláló az első berendezést 
saját lakásán szerelte be s hat helyisé
get egész napon át 24 C°-on tartja a

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, janunár 16-17-én 
az amerikai filmművészet legmagasabb 

csúcspontja / Nagyobb a Ben Húrnál:
Lázadás a hajón

Charles Laughton, Clark Gabié, Fr. Tone.

Szerdán, január 20-án szenzációs film az 
idegen légiókból :

Bagdadi áruló
Richard Wilm, Nagy Kató. Francia beszéd.

Csütörtökön, január 21-én Thea v Harbou 
kiváló nagyfilmje :
Vetély társak

G. Frcchlich, Dorothea Wieck, Harry Hardt.

kazán s mindez nem emészt több tüze
lőanyagot, mint amennyi egy normális 
takaréktüzhelyben szükséges a reggeli, 
ebéd, uzsonna és vacsora elkészítésével 
kapcsolatban s emellett a fürdőszoba és 
konyha állandóan megfelelő 50—70 C°- 
os meleg vízzel van ellátva. A Hlozek- 
féle uj fűtési rendszer olcsóságát és 
praktikusságát a drága kályhák megta
karításán kivül legfőképpen az a kö
rülmény igazolja, hogy a különleges 
fémlemezekből készült modern fűtőtes
tek (radiátorok) élettartama többszörö
sen hosszabb a kályhákénál, azok kar
bantartása nem képez szezonról-szezon- 
ra ismétlődő gondot és költséget, higié
nia szempontjából, idő- és munkameg
takarítás tekintetében túlszárnyal min
den más fűtési rendszert s ami legfon
tosabb : üzemköltsége minden eddigi 
szisztémánál jóval alacsonyabb s az 
egész lakás egyforma hőmérsékleten 
való tartása, ami az egészség szempont
jából a legfontosabb tényező, ezzel a 
rendszerrel valósítható meg a leggazda
ságosabban. A berendezés úgy vízveze
tékkel biró községekben, mint háziku- 
takhoz, illetőleg létező házi vízvezeté
kekhez egyaránt olcsón hozzákapcsol
ható. A takaréktűzhely fütőtere oly el
mésen van megkonstruálva, hogy a ter
melt hő úgyszólván teljes egészében 
hasznosan alakul át hőenergiává s a 
füst lehűtve, tehát jelentéktelen hővesz
teséggel távozik a kéménybe. A felta
láló saját műhelyében elkészült első 
berendezése már teljes üzemben van s 
a szakemberek, akik azt megtekintették, 
a legnagyobb elismeréssel nyilatkoznak 
a találmány nagy jelentőségéről. Az ér
deklődés — mióta a napisajtó is meg
emlékezett a találmányról — oly nagy 
mértékben mutatkozik meg a Hiozek- 
féle uj központi fűtési berendezés iránt, 
hogy naponta számos levélben kérnek 
a vállalkozótól prospektusokat és költ
ségvetéseket. Az ügy jelentőségéhez hoz
zátartozik annak megemlítése is, hogy 
a Hlozek-féle központi fűtés a végzett 
kalkulációk szerint már egy-szoba-kony- 
hás lakásnál is tökéletesen rentábilis.

Egy elszólás következménye. Lacz- 
kó Géza velkenyei lakos múlt év júniu
sában újságot olvasott falujának utcáján, 
melyben azt olvasta, hogy a magyar, 
német, olasz és lengyel front már meg
alakult. Ebből azt a következtetést von
ta le, hogy ha ezek Velkenyére bevo
nulnak, akkor a falu összes agrárpárti 
magyarját fel fogják akasztani. Feljelen
tés folytán Laczkót a bíróság 14 napi 
feltétlen fogházra Ítélte el. Laczkó védő-, 
je felebbezett, de felebbezett súlyosbí
tásért az államügyészség képviselője ist

Harmadosztályú vasúti kocsik — 
párnázott üléssel. A vasutügyi minisz
térium az utazó közönség ismételt kí
vánságára elhatározta, hogy a harmadik 
osztályú vasúti kocsikat párnázott ülés
sel látják el. Igen természetes, hogy 
csak gyorsvonati vasúti kocsikról van 
szó. A most rendelt négytengelyes gyors
vonati harmadosztályú vasúti kocsik 
már bőrüiéssel vannak ellátva. Ameny- 
nyiben az újítás beválik, ez évben 30 
darab gyorsvonati kocsit rendelnek pár
názott üléssel. Kényelmesebbé kívánják 
tenni a régi tipusu vagonokat is.

JA N U Á R

23.
M i s s  Jó k ed v !

T Á V I R A T !

T Ö R E K V É S  Rimaszombat

„MENNYORSZÁG ÉS POKOL"
CÍMŰ NAGY R E V Ü  BÁLUKON 23-Á N  SZOMBATON EST E OTT LESZÜNK

JA N U Á R

23.
Mstr. H an gu lat



G ö m ö r
1937. január hó 17.

Ipartársulati közlemények.
A pénzügyminisztérium hirdetménye

ket bocsátott ki a forgalmi adó átalá
nyozásáról a következő árucikkeknél:

I. Gyöngyházból készült tárgyaknál;
II. Kerékpároknál, ezek keretei és tar

tozékainál ;
III. Bórsavnál, borkőpótlék és tisztított 

borkőnél;
IV. Gummiáruknál és némely tömő

cikknél.
Ezen hirdetmények szerint az összes 

vállalkozók (készítők, kereskedők stb.) 
kötelesek a fenti árucikkekből álló kész
leteiket, a melyett 1937. január 1-én 
raktáron voltak, megadóztatni és pedig 
a forgalmi (eladási eladási érték után) 
és 1937. január 31-ig az illetékes Berná 
správánál (Adóigazgatóságnál) bejelen
teni.

A forgalmiadó átalány kitesz :
Az I.pontban megjelent árunál Vt°/o-ot. 

Az adó esedékes 1937. január 31-ig.
A II. pontba megjelölt árunál, 3 n/o-ot. 

Az adó esedékes 1937. május 31-ig.
A III. pontba megjelölt árunál 2%-ot. 

Az adó esedékes 1937. január 31-ig.
A IV. pontban megjelölt árunál 3%-ot. 

Az adó esedékes 1937. március 31-ig.

4 __________________ _

Filmszínház. Folyó hó 16. és 17-én 
bemutatásra kerül „Lázadás a hajón" 
cimü amerikai film. A XIII. században 
játszódik le a film cselekménye a Bo- 
unty angol vitorlás hajó legénysége fel
lázad a hajó kapitánya ellen, aki való
ságos szadizmussal bánik a legénység
gel, mely a hajót a tahiti szigetek felé 
viszi. A kapitány szerepében Charles 
Longhton szinte ördöngös alakítást nyújt. 
Főszerepet játszik még Clark Gabié és 
Trauhot Tone. Tüneményes helyszíni 
felvételek teszik fényesebbé az izgalmas 
jeleneteket.

Folyó hó 20-án a „Bagdadi áruló* c. 
francia film kerül színre. Ksur erőd 
védőcsapatai kemény harcban állanak 
az arab törzsekkel, melyek élén Argun, 
volt angol hadseregbeli tiszt áll. Köz
ben az erődbe kerül Brent, kit gyana
kodva fogadnak s kinek az események 
során igen veszélyes szerep jutna, a 
melyben döntőieg közrejátszik Joyein, 
a parancsnok neje és Brent régi sze
relmese.

Folyó hó 21-én a „Vetélytársak“ c. 
német film kerül előadásra. Ileana Ma- 
nescu olajmezői gazdasági vezetésével 
van elfoglalva, egyéb nem érdekli, de 
megjelenik egy szimpatikus kémikus, 
aki az asszonyban feléleszti a sz ív  ha
talmát s ráveszi a lelketlen asszonyt 
arra, hogy egy asszonyi szivet nem le
het munkával eikábitani. A film cselek 
ménye lélegzetfojtóan érdekes és felvé
telei szenzációsak.— Főszereplők : Gus- 
tav Fröhlich, Dorothea Wieck és Harry 
Hardt.

A parasztfőiskolában a január 7-én 
megkezdett előadások serényen folynak. 
Az előadásokat a résztvevők szorgalma
san és nagy figyelemmel hallgatják s 
minden remény megvan az aiapitók által 
kitűzött nemes cél sikeres elérésére.

Rablók éjszakai támadása Jánosi
ban Pákost Ágnes 52 éves, Jánosi köz
ségbeli lakosnőhöz folyó hó 5-én a 
késő éjjeli órákban egy ismeretien em
ber állított be s kérte, hogy lakásában 
pálinkát dughasson el. Hosszas kérés 
után Pákostné engedélyt adott erre s 
az ismeretlen eltávozott, hogy elhozza 
a pálinkát! Alig tett azonban néhány 
lépést, az ismeretlen visszafordult s azi 
mondotta, hogy itt van egy társa is, 
akinek szintén hasonló kérelme van. 
Míg ezt előadta, iársa is belépett s 
revolvert rántva a remegő asszonyra, 
pénzt követelt tőle. Az asszony azt 
mondotta, hogy pénze itt nincsen, ha 
nem a padláson a szénában elrejtve 
tartja. A rablók felmentek az asszony
nyal a padlásra, amikor egy óvatlan 
pillanatban az asszony leugrott a pad
lásról és jobb lábát törve éktelen ordí
tásba kezdett. A nagy lármára össze
futottak a szomszédok, mire a rablók 
a sötétben elmenekültek. — Az asszonyt 
beszállították a helybeli kórházba, a 
rablókat pedig keresi a csendőrség.

18 havi __ feltétlen börtönre Ítéltek 
egy jegyzőt. Három napon keresztül 
tárgyalta a helybeli kerületi bíróság Dr. 
Vágássy-tanácsa Berecz Rudolf jolsvai

jegyző bűnügyét. A vádirat szerint ne 
vezeti jegyző több vesztegetést és csa
lást követett el, igy többek között egy 
moziengedély kijárásáért 5000 Ké-t ka
pott, ugyancsak 5000 Ke jutalmat kapott 
egy motoros tüzifecskendő beszerzésé
ért. Egy harmadik esetben Jolsva váro
sától vett ingatlan közvetítési dija cí
mén a vevőtől 3000 Ke t fizettetett ma
gának. A kihallgatott tanuk vallomása 
alapján a bíróság Berecz Rudolfot két 
rendbeli csalás bűntettében mondotta ki 
vétkesnek s ezért 18 havi feltétlen bör
tönre és 800 korona pénzbüntetésre Ítél
te el, azonkívül hivatalának és polgári 
jogainak három évre való elvesztésére 
marasztalta el. ügy a vádlott, mint vé
dője felebbezést jelentettek az Ítélet 
ellen.

A madarak védelmében. Az Orszá
gos Hivatal felhívást intézett a lakosság
hoz, hogy a télen át lehetőség szerint 
lássa el táplálékkal a madarakat és vé
delmezze azokat. Szükség van erre an
nál is inkább, mert az éneklő mada
rak között a tél és a haszontalan gye
rekek igen nagy pusztításokat végeznek. 
Az Országos Hivatal különféle akciókat 
kezdeményezett, hogy elejét vegye az 
ártatlan és hasznos madarak állománya 
csökkentésének.

Titokzatos körülmények között el
pusztult kisgyermek. Kecsö községben 
Kovács Mária négy hónapos kisgyerme
ke hirtelen megbetegedett s két napi 
kínlódás után a szerencsétlen kisgyer
mek ki is szenvedett. A vizsgálat meg
indult s megállapították, hogy a kis
gyermeket valamivel megitatták, s ez 
okozta halálát. Miután abban az időben 
a lakásban Tóth József büntetett elő
életű kecsői lakoson és a kisgyermeken 
kivül más nem tartózkodott, a gyanú 
Tóthra terelődött s a csendőrség suiyos 
gyanuokok alapján letartóztatta s bekí
sérte a tornaijai járásbíróság fogházába. 
A nyomozás a titokzatos gyermek halál 
ügyében tovább folyik.

Elitéit orvvadászok. Teslár András 
és öccse Károly pohoreliai ösmert vad
orzókat a rimamurányi erdőségben orv
vadászaton tetten érték s emiatt eljárás 
indult meg a két vadorzó ellen. A hely
beli kerületi bíróság Teslár Andrást 
rövid egymásután két büntetésben ré
szesítette és pedig 5—5 havi fogházra 
és 400 korona pénzbüntetésre Ítélte el, 
mig Károly nevű öccsét egy havi fog
házzal sújtották. Teslár András az Íté
letben megnyugodott, öccse azonban 
felebbezést jelentett be.

Váltóhamisitó földműves. Nagy And
rás fülekpüspökii lakos váltót hamisított, 
amiért a helybeli kerületi bíróság bün
tető-tanácsa hat havi börtönbüntetéssel 
sújtotta, melynek végrehajtását azonban 
a bíróság három évi próbaidőre felfüg 
gesztette.

A humanizmus
a legszentebb és legnemesebb cél, 
amiért küzdenie kell mindenkinek, 
aki csak egy kis szikráját is érzi 
lelkében emberi mivoltának, ma
gasabb rendeltetésének. Sajnos a 
lezajlott világháború és a jelenlegi 
állapotok egoistává tették az em
bereket és nagy mértékben vetet
ték hátra az emberiségért folyta
tott küzdelmet. Az egoizmusból fa
kadt kegyetlenség, az embertelen
ség fúriái letarolták a lelkek virá
gos kertjének gyenge palántáit. Kí
méletlen harcot látunk mindenütt, 
népek, osztályok, felekezetek egy
mást mardossák. Ezer sebből vér
zik az egész világ és ezer sebből 
vérzik az emberi mivoltából kivet
kőzött ember. A meg nem értés, a 
gyűlölet, a terror ül diadalt az em
beriség felett. A szelídeknek, a jók
nak egyre gyengébben hallatszik a 
hangjuk, mintha belefáradtak volna 
a gonoszság elleni céltalan küzde
lembe.

Az embereket szétválasztó súrló
dási felület mindinkább kimélyül 
és mindinkább távolódnak azok az 
adottságok, amelyek közelebb hoz

hatnák egymáshoz az embereket. 
A világtörténelem alig tud felhozni 
példát az ellentéteknek ilyen apo
kaliptikus zűrzavarára. Mintha csak 
saját sírját akarnák megásni az 
emberi előrehaladásnak és kultúrá
nak. Nincsen egy fixpont, amelyen 
lelkünk megnyugvást találna. A 
múltból felhangzó humanisztikus 
szózatok, mintha csak egy másvi
lági tartományból hangzanának.

A bölcsek, a humanisták mintha 
csak kivesztek volna ebből a világ
ból, vagy ha még élnek, szerényen 
visszahúzódnak és önmagukba zár
ják bölcsességüket és szeretetüket, 
mert a szenvedélyek viharában az 
ész, a józan belátás szava teljesen 
elvész.

Pedig máskép volna minden a 
világon, ha az egoizmus és a gyű
lölet meg nem mérgezné a lelke
ket, ha az eddig uralkodó ellenté
teket, politikai világnézeteket bölcs 
megértéssel és kölcsönös engedmé
nyekkel összeegyeztetné. De nem 
ezt látjuk, hanem a durva anyagi 
önzést, amely a maga lelketlensé- 
gével robbantja ki az ellentéteket, 
hogy végül is a maga meggondo
latlanságával és előre nem látásá
val katasztrófába sodorja az embe
riséget.

De nem látjuk ma humanizmus
nak a legkisebb szikráját sem a 
magánemberek, sem az államok 
politikai életében, melyeket kevés 
kivétellel egyéni érdekek vagy 
egyes csoportok érdekei irányíta
nak és semmi esetre sem az em
beriség közös érdeke. Két táborra 
szakadt ma a világ s e két tábor 
között óriási a szakadék s mind a 
két tábor a maga számára akarja a 
Föld javát és az élet örömeit ki
aknázni, s számukra a humaniz
musnak s bölcs belátásnak csak 
addig van értelme, amig saját ma
gukról van szó.

A humanizmus nemes eszméjét 
nem szabad kisajátítani, az mind
nyájunk közös kincse kell, hogy 
legyen, mert csak eddig van an
nak értelme. A jók, akikben még 
dobog az emberi szeretetnek egy 
kis szikrája, ne veszitsék el türel
müket, ha látják a mai zűrzavaros 
állapotokat és egyenetlenségeket, 
hanem lobogtassák bátran a huma
nizmus zászlóját s tartsanak ki 
mellette, mert a humanizmus esz- 
méje győzni fog a ma még elavult 
lelkekben.

S P O R T .
A CsAF—MLSz Középkerületének
I, számú hivatalos közleménye.
1937. január havában a következő át

lépések érkeztek be :
Juhász László Tamásfalvai MSC--R. 

Törekvés SE.
Simon Gyula Tornaijai SC -R. Tö

rekvés SE.
Visszavonás:
Tóth István Ragyolci TC— Losonci 

AFC.
Figyelmeztetjük az egyesületeket, hogy 

úgy átigazolási bejelentést, mint vissza
vonási kérést a Szövetség csakis abban 
az esetben ismer el, hogyha az egye
sületek az előirt dijakat idejében befi
zették.

1937. február 1-vel az alábbi játéko
sok hathavi nyilvántartása (1936. au
gusztus havi átlépési bej.) lejár:

Hoduly Ernő: Ragyolci TC—Füleki 
TC (Ke 360— ell.)

Lukáts Gedeon : Ragyolci TC—Füleki 
TC (K5 2.100*— ell.)

A Ragyolci T C : Hoduly Ernő ügyét 
a titkárság ad acta teszi, mivel a RTC 
a hivatalos lap 1936. november 22. és

december 6. számában megjelent I. B. 
határozatnak, illetve felhívásnak nem 
tett eleget.

Közöljük tagegyesüieteinkkel, hogy
1937. január 1-tőí a Ke. 1— CSAF-il- 
leték kifejezetten ifjúsági leigazolások
nál (18 éves korig) megszűnik, azaz ily 
igazolás az eddigi Ké. 2 — helyett jan. 
1 tői már csak Ki. L—be (tagdij fél
évre) fog kerülni.

Felhívjuk az egyesületeket a fenti 
előnyre való tekintettel és az utánpót
lás megszervezése miatt, minél számo
sabb ifjúsági leigazolás beterjesztésére. 

Rimaszombat, 1937. január 15.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

A szerk esztő  üzenetei.
Bété. Az irót nekünk ismernünk kell. 

Ismeretlenül senkitől sem közlünk mit- 
sem. Kéziratát egyelőre félretettük.

Fotballista. Igaza van : az a meghívó 
bizony-bizony Ízléstelen és szellemtelen. 
Mi azt hittük, hogy menükártya. Azért 
azonban jól mulathat.

Adózó. A vallomások beadásának 
pontos határideit már közöltük. Nézzen 
utána.

rí. Köszönjük ránkgondolásodat, de 
már mástól megiratott és előbb ki is 
szedetett. Jókívánságokat hasonlóval vi
szonozzuk. Igazolvány levéllel közelebb 
megy. Melegen üdvözlünk.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

3 3  évi gazdasági gyakorlattal
biró gazdatiszt ápriis hó l ére 
állást keres. — Ajánlatokat „Be
csületes" jeligére e lap kiadóhi- 

vatg|a továbbit.

Órát, ékszert élesén vásárolhat,
ugyanitten órát, ékszert garan
cia mellett javít. Tört aranyat 
és ezüstöt magas napi áron 
veszek vagy uj áruért becserél

KALOGSAY GYULA u. a mozival szemben.

Elisabeth Arden
készítmények
eg y ed e lá ru s itó ja

BÖK 0 R-drogériában,

tiszta szili
kapható 1 literes üvegekben 
BOZÓKY GYÖRGY-nél  
1 lit. 7'— K5. (saját termés)

P o k o r á g y i-u tc a  1. sz. a la tt.

Kiadó.
Három szoba és konyha-lakás bútorzat
tal vagy anélkül ; továbbá ugyanitt egy 
különbejáratu csinos bútorozott szoba 
bérbe kiadó Masaryk-tér 13. sz. alatt.

Ingatlan árverés.
Csíz k özségben  — közvetlenül 

a fürdő mellett — elfekvő 587 □  
öl terjedelmű belsőségen levő

vendéglő
(mely áll 3 szoba, 1 vendéglő, 
1 üzlethelyiség, nyári étterem, egy 
konyha, istálló stb.) 1937. február 
bó 11-én a feled i járásbíróság  
18. sz. h ivatalos helyiségében  
árverés alá kerül 79.175 Ké. ki
kiáltási ár meilett. — A legkisebb 
Ígéret 52.784 Ké. — Az árverési 
feltételek megtekinthetők a feledi 
járásbíróságnál és Dr. Haas An
dor ügyvédnél Rimaszombat, Va- 
suti-ucca.

Rimaszombat, 1937. Nyomatott R áb ely  K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


