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Sífelszerelés, ródli
és egyéb
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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.
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i  gazdasási válság titkai.
A közönséges emberi halandó 

hajlandó azt hinni, hogy a kon
junktúrák meg-megujulását nem 
nagy dolog megérteni. És aztán 
meg lehet érteni a gazdasági élet 
mélységeit: a félelmes depresszió
kat is, amelyek milliók kezéből 
csavarják ki pár év alatt a meg
élhetés lehetőségeit.

Sok a termelés bizonyos téren, 
nem tudnak eladni, lesüllyednek 
az árak: nem érdemes termelni. 
Nincs értéke a munkának, nagyon 
olcsó lett az emberi élet értéke, 
ez lett a legolcsóbb a világon. 
Ezért a depresszió, ezért állott be 
a süllyedés, ezért nincsen konjunk
túra, ami olyan becses és remény
gerjesztő dolog a világgazdasági 
életben.

De hát vannak konjunktúra-ku
tatók és közgazdasági tudósok, 
akik mindenféle alapos összeveté
sekkel számitgatják az eredménye
ket, akik az emelkedést és a sü- 
lyedést olyan görbe vonalakban 
fejezik ki, amit grafikonnak szok
tak nevezni. Ezek a grafikonok 
mutatják hegynek emelkedő irá
nyokkal a javulásokat és mélysé
gekbe süllyedésükkel a rosszabbo
dásokat.

Ezek a tudós kutatók figyelnek, 
összevetnek, hasonlitgatnak évről- 
évre és igy adnak jóslásokat a 
jövőre nézve. Most is azt jósol
gatják, hogy vége közeledik a pár 
éve tartó konjunktúrának és de
presszió várható utána.

Nem túlságosan érti a közönsé
ges ember, hogy hol volt az a 
jobb világ, aminek a vége várha
tó? Mert igaz ugyan, hogy tán 
valamivel kevesebb ember halt 
éhen a munkanélküliségben, mint 
azelőtt és talán valamivel több ju
tott keresethez, mint előbb. De hol 
van ez a jobb világ, amit konjunk
túrának neveznek, amiben megnyíl
nak az arany elzárt árjai és öm
lik a gazdasági életre a pénz, mint 
teíevény termő öntöző ?

Hát biz ez nem látszott meg va
lami nagyon.

igaz, hogy voltak nemrég olyan 
esztendők, amikor elsorvadni lát
szott minden emberi és gazdasági 
kapcsolat, ami nemzeteket és álla
mokat egymáshoz csatolt és ami a 
fölvirágzást elősegíti.

Volt olyan időszak is, amikor az 
arany valósággal menekült az an
gol, francia és amerikai páncél- 
szekrényekből és amikor minden 
vállalkozás megállóit s a földmű
ves, birtokos, gyáros és a munkás

egyforma reménytelenséggel bá
mult a levegőbe. A gazdasági el
méletek fejük tetejére látszottak 
állani és senki sem tudta megér
teni ennek okait.

De a válság borzasztó fojtogató 
szorítása mégis véget ért és Ame
rika, Anglia, Franciaország munka- 
nélküli millióinak állapota javult. A 
munkások is keresethez jutottak.

Miért ?
Ki tudná ezt megérteni ebben a 

nagyon fölforduit világban ? A mi
kor az egymástól elzárkózott, ma
guknak termelő országoknak sike
rült az, ami minden gazdasági el 
mélettel ellentétben áll. Mert az 
elmélet szerint csak akkor állhat 
be általános javulás, ha az ember 
megnyitja határait és mindeat a 
szabad forgalom útjára terel. De 
hát hol vagyunk a szabad forga
lomtól és mégis javult a helyzet, 
mert a tőke nem bujt el olyan hisz
térikus félelemmel kötelességei elől.

A közelmúltban a javulást annak 
a számlájára Írták, hogy a fegy
verkezési ipar általános föllendülése 
adott munkát mindenfelé és milliók 
kezébe kenyér került. íme, még a 
háborús elvek diadala: a nagy 
fegyverkezés is képes volna javí
tani a nagy depressziókon, ahova 
a gazdasági életet a pénz elbuvása 
juttatta.

ügy látszik, van itt valami a tu
dományos kutatásban, az emelkedő 
és süllyedő grafikonok méretei kö
zött, amit ma sem ért a tudós ku
tató, ami olyan megmagyarázha
tatlan, mint az időjóslás meteoro
lógiai adatai. Jósolnék, de az idő
járás mégis másként üt ki, mint 
ahogy az adatok mutatnák.

Itt is jósolrak konjukturát, de
pressziókat: a világgazdaság javu
lását, rosszabbodását, de azért a 
jóslat a jelek szerint nem mindig 
válig be.

Mert a grafikonok csak a külső 
tényeket vizsgálják, de a javulás 
attól is függ, hogy a tömegek lel
kében nem kerekedik-e fölül lehan- 
goltság, pánik, oktalan félelem vagy 
oktalan remény. Ezekkel is szá
molni kellene, de ehhez nem ért 
ma sem a tudomány. X.

Vöröskereszt ápolónői tanfolyam.
A helybeli vöröskereszt fiók február fo 
lyamán magyar és sziováknyelvíi tanfo
lyamot rendez az önkéntes ápolónők ré
szére. Jelentkezni lehet Golda Irén taní
tónőnél az állami fiú elemi iskolában 
(Stefanik u.) a délelőtti órákban.

Bányaüzem-beszüntetés. A csucsomi 
antimonbánya a multév december hó
napjának közepén munkásait elbocsáj- 
totta s a bányaüzemet állítólag egész 
január hónapban szüneteltetni szándé
kozik a bányaigazgatóság.

Forgalmi és fányíizési adók 
bevallása és befizetése.

A vezérpénzügyigazgatóság az 1937. 
évi forgalmi és fényüzési adó bevallá
sáról s az adórészletek befizetéséről a 
következőket teszi közzé:

1. A bevallás.
A forgalmi, valamint a fényüzési adó 

fizetésére kötelezett vállalkozók kötele
sek a forgalmi és fényüzési adótörvény 
15, 17, 33 és 35 §§. (az 1926. évi 246. 
sz., továbbá az 1930. évi 188. sz., vala
mint 1932. évi 56. sz. és az 1935. évi 
265. számú törvényekkel módosított: 
1923. évi 268. sz. törvény) értelmében, 
úgy a forgalmi, m'nt az arról szóló 
adóvallomást az 1938. év január hó vé 
geig benyújtani.

Azon vállalkozók, akik úgy forgalmi 
mint fényüzési adót is kötelesek fizetni, 
a forgalmi adóvallomáson kívül még 
külön fényüzési adóvallomást is kötele
sek beadni és pedig elvileg még akkor 
is, ha olyan tárgyak szállításáról van 
szó, melyek adómentesek, vagy ame
lyeknél az adó átalányozva van.

Vallomást kötelesek beadni természe
tesen azon vállalkozók is, akik az áta- 
lányozási hirdetmény szerint átalányo- 
zott adót kötelesek fizetni, hacsak ama 
hirdetmény értelmében ezen kötelezett 
ségük alól nincsenek kimondottan fel
mentve. Valamint köteles beadni az is, 
aki külföldi, t. i. olyan vállalkozó he
lyett kötött, közvetített vagy teljesített 
belföldön található árukra nézve adó
köteles szállítást, — akinek belföldön 
sem lakó, sem tartózkodási helye, sem 
üzemtelepe nincs, — továbbá az, aki 
külföldi vállalkozó helyett annak nevé
ben és számlájára belfö dön adókö'eles 
szállításokat köt olyan árukra vonatko
zólag, amelyek külföldön vannak.

Külön vallomásba köteles foglalni a 
vállalkozó azon áruk árait, mely áruk 
szállítása részére eszközöltetett és áme
nektől (nevezetesen a nem vállalkozó
tól vett áruért) az adót a szállító he
lyett köteles fizetni (a forgalmi adótör
vény 5. §. 1. bekezdés 5. szám, máso
dik moi dat, 7. szám második mondat, 
8. szám második mondat, 29. §. 5. sz. 
második mondat). Vállalkozók, akik oly 
fényüzési tárgyakat szállítanak, melyek 
nem tartoznak az ő szakmájukba (a 
törv. 31. §. 2. bekezdés második mon
data szerinti alkalmi szállítás), kötele
sek ilyennemü bevételükről is külön 
fényüzési adóvallomást beadni, esetleg, 
ha más bevételükről nyújtanak be fény
üzési adóvallomást, az ilyen bevételi 
vallomásuknak egy külön mellékletébe 
kell foglalni.

Az adóvailomás a dohánytőzsdékben 
10 fillérért kapható hivatalos nyomtat
ványon nyújtandó b e ; más nyomtat
vány használata nincs megengedve.

A vallomás azon adóigazgatóságnál 
adandó be, melynek kerületében a vál
lalkozó lakhelye van, illetve ahol leg
többet tartózkodik. Ha azonban külön 
üzemtelepe vagy több üzemtejepe van, 
úgy minden egyes üzemtelepre vonat
kozólag külön vallomást tartozik bead
ni annál az adóigazgatóságnál, melynek 
kerületében az illető üzemtelep fekszik, 
amennyiben a vállalkozónak nincsen 
külön megengedve az egységes adózta- j

tás az összes üzemtelepekre vonatkozó
lag. A vándor- és házalóipar vállalatai 
a vallomást mindig annál a hivatalnál 
adják be, amely illetékes a kereseti adó 
kivetésére. Külföldi vállalkozók a vallo
mást annál az adóigazgatóságnál adják 
be, amelynek keretében mindenkori mű 
ködésüket kifejtették.

Azon vállalkozókra vonatkozólag, akik 
átalányozott adót kötelesek fizetni, a 
hivatali illetékességet az á aiányozási 
hirdetmény állapítja meg. Ha a vállal
kozó a fenti törvényes határidő letelte 
után 14 napon belül sem nyújtja be 
adóvallomását, akkor kivetett adója 5°/0- 
kal lesz felemelve: s ezenkívül az adó
alap az ő közreműködése nélkül a hi
vatalnak rendelkezésére álló adatok 
alapján állaoitható meg (17 §. 6 b j 
kezdés, 19. § 1. bek.) A Vdlumá.-, be 
nem adása még rendbírsággal is bűn 
tetendő s a körülmények szerint a tö 
vény 42. § bán meghatározott bűn été- 
sekkel is.

II. Az adórészletek fizetése.
Úgy a forgalmi, mint a fényűzést' 2dó 

fizetésére kötelezett belföldi vállalkozók 
kötelesek a forgalmi és a fényüzési 
adót rendesen befizetni még annak ki
vetése előtt részletekben, miden hivata
los felhívás bevárása nélkül, és pedig:

a) a rendes adót (a Ieszállitottat is) 
negyedévenkint az illető negyedévre eső 
adóalap után és legkésőbben május hó 
15-éig az első negyedév után, auguszt. 
15 ig a második negyedév után, no
vember 15-ig a harmadik negyedév 
után és február 15 tg a negyedik ne
gyedév után ;

b) az átalányozott adót havonta az 
elmúlt hónapra eső adóalap után, leg
később március 15-ig a januári, április 
15 lg a februári, május 15-ig a márciusi, 
junius 15 ig az áprilisi, julius 15-ig a 
májusi, augusztus 15 ig a júniusi, szep
tember 15 ig a júliusi, október 15 ig az 
augusztusi, november 15 ig a szeptem
beri, december 15 ig az októberi, január 
15 ig a novemberi és február 15-ig a 
decemberi adóalap után.

Külföldi vállalkozók kötelesek az adót 
befizetni minden hónap eltelte után 3 
napon belül, esetleg a rövidebb idő el
telte után, ha tevékenységük nem tar
tott egy egész naptári hónapon át. Fi
gyelembe veendő, hogy idején be nem 
fizetett adórészlet 5%'kal felemeltetik, 
ha az évi adóelőírás meghaladja a 200 
koronát, továbbá, hogy az igy kiszámí
tott egész adóösszeghez még 6% kése
delmi kamat (illeték) is hozzászámitta- 
tik, és hogy a hátralékban maradt adó- 
részlet végrehajtás utján hajtaíik be, s 
végül, hogy a részletek be nem fizetése 
vagy nem helyes befizetése 5000 koro
náig terjedhető rendbírsággal is sújt
ható.

Az adórészleteket maguk az adózók 
kötelesek kiszámítani és a postai taka
rékpénztári befizetési lapon befizetni az 
illetékes adóhivatalba, ha a hirdetmény 
(különösen az átalányadónál) máskép
pen nem rendelkezik. Ha a rendes és 
az átalányadót egyidőben fizetik, akkor 
két külön postai befizetési lap haszná
landó és pedig egyik külön a rendes 
adó s a másik külön az átalányadó le
fizetésére.
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A  pénz és a 
takarékosság.

A legtöbb ember lelkében él a 
vágy a kényelmes megélhetés, a 
meggazdagodás után és ezért a 
pénzt tartja egyik legnagyobb föl
di hatalomnak. S valóban van is 
ebben némi kis igazság, mert mi 
a pénz ? Nem más, mint utalvány 
földi javak elérésére, mert a mo
dern gazdasági élet kényelméből, 
a kultúra vívmányaiból, testi és 
szellemi szükségletekből, szórako
zásokból és élvezetekből mindenki 
csak annyit vehet ki magának, 
amennyi pénze és hitele van. A 
pénz jelenthet bőséget, szépséget, 
életmeghosszabbitást, de jelenthet 
bűnt, betegséget, jelenthet nyugal
mat, de jelenthet nyugtalanságot, 
jelenthet áldást, de jelenthet átkot 
is. Az egyén szempontjából a pénz 
minden körülmények között örömet, 
jólétet jelent, mert bizonyos mér
tékig magában foglalja a függet
lenség fogalmát is. Már pedig a 
függetlenség minden földi vonat
kozású dolog között a legnagyobb 
dolog. Akinek rendben van a szé
nája, aki nem szorul mások segít
ségére, sem hatalmasak protekció
jára, sem a tömegek jóindulatára, 
aki nem kér senkitől semmit, aki 
betegségében és öregségében sem 
szorul mások szánakozó panaszos 
kenyerére, aki egyszóval a saját 
fészkében élete végéig a saját ura 
tud lenni — csak az az igazi füg
getlen ember politikailag, társadal
milag, erkölcsileg és anyagilag egy
aránt. Ezért nagy dolog a pénz és 
ezért érdemes érte robotolni, küz
deni és verejtékezni, ezért érdemes 
fél életet munkában, nélkülözések 
között eltölteni, hogy a másik fele 
szabad és független legyen. S ezért 
az ember, legyen intellektuel, ke
reskedő, iparos, vagy munkás, úgy 
gondolkozzék, hogy a fiatalság és 
ereje teljében elég örömet ad a 
munka s a siker illúziója s ezért 
fiatal korában megfeszített erővel 
dolgozik, takarékoskodik, minden 
fillért megrág, mert a kényelmet, a 
gondatlan megélhetést, a luxust 
elteszi öreg korára, hogy azután 
akkor amikor már nehezére esik a 
munka, nyugodtan, gondtalan és 
biztonságban örülni tudjon az ősz 
aranyos derűjében.

Nem óriási vagyonokról van szó, 
nem várkastélyokról, hanem pol
gári tőkéről, szerény családi házak
ról, mindössze annyiról, hogy az 
ember maga és családja részére a 
létért való küzdelemben egy kis 
fedezéket tudjon építeni, ahol meg
húzhatja magát családjával együtt 
az előre nem látott bajok elől. Nagy, 
milliárdos vagyonokat összegyűjte
ni csupán csak két kezünk munká
jával, de még az ész munkájával 
sem lehet, hanem csak ötletből és 
vállalkozási kockázatból és ahhoz 
nem csak az szükséges, hogy va
laki szorgalmas és ügyes legyen, 
az okosság és takarékosság sem 
elég, hanem ahhoz szerencse is 
kell, úgynevezett konjuktura, vélet
lenek összejátszása, amik szinte 
maguktól szaporítják a pénzt. így 
például az amerikai milliárdos fa
mília megalapitója, John Jákob As- 
tor, mikor Amerikába kivándorolt, 
szegény süteménykihordó volt. Egy 
véletlen beszélgetés alkalmával 
egyik barátjától megtudta, hogy az 
indiánok szívesen adnak értékes 
prémeket olcsó játékszerekért, apró
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képecskékért és egyéb csecsebe
csékért. Astor Jakab másnap fel
hagyott a sütemények kihordásával 
és felcsapott prémeskereskedőnek 
és rövid időn belül milliókat gyűj
tött össze.

Hasonlóan történt a többi milliós 
dinasztia megalapítása is. Mind
egyiknél valamilyen véletlen vagy 
konjukturális szerencse játszott köz
re. De ma már Amerikában is 
másképpen áll a helyzet, ott sem 
teremnek ma már csak olyan köny- 
nyen a milliomosok. Ma már a 
polgári vagyonért ott is meg kell 
dolgoznia az embernek.

A szerény polgári tőkét minden
ki könnyen elérheti munkájával, 
csak, aki ezt elakarja érni, annak 
meg kell tanulnia takarékoskodni. 
Nekünk van egy nagy hibánk, 
hogy nem tudunk kellőképen az 
aprópénzzel bánni. Pedig az éle
tünk csak akkor lehet könnyebb, 
ha meg tudjuk érteni, hogy fillér
ből lesz a korona. A tőkegyűjtés 
egyik bevált fajtája a takarékosság, 
mikor igényeinket leszorítjuk a mi
nimumra, amikor hiábavalóságokra 
nem dobáljuk szerte a keresetün
ket. Ezzel szemben sok nagystílű 
ember azt hangoztatja, nem a ki
adásokat kell csökkenteni, hanem 
a bevételeket kell fokozni a maxi
mumig.

Tehát a kölcsönösszegtől sem 
kell megriadnunk, csupán arra kell 
ügyelnünk, hogy a kölcsönkért ösz- 
szeg után ne fizessünk nagyobb 
kamatokat, mint amennyit az jöve
delmez. Szerintünk a biztos anyagi 
jólét megszerzésének csak egyet
len lehetősége van, ha megtanu
lunk takarékoskodni, de takarékos
kodni is csak annak lehet, aki 
szeret dolgozni, mert csak a mun
ka az, amire életet, egzisztenciát 
lehet építeni. Munkán és takaré
kosságon kivül hiába minden. Nin
csen más megoldása az anyagi 
élet problémájának.

Mitiei U H  l m M ó ?
Olvasóink köréből ismételten kérdés

sel fordultak hozzánk, melyek azok a 
tárgyak, amelyeket az adóvégrehajtók
nak nem szabad lefoglalniok ? A követ
kezőkben közöljük azokat a vagyontár
gyakat, amelyekre nézve az adóvégre
hajtók foglalást nem vezethetnek.

Amennyiben az adóvégrehajtó 
nem tartaná be az előírásokat, 
akkor az adófizető, akinél adó
foglalás volt, felfolyamodással 

élhet.
A foglaláson kivül maradnak:
1. Ruhanemű, ágynemű, fehérnemű, 

házi és konyhai eszköz, kályha, ha olyan 
tárgyakról van szó, amelyekre az adófi
zető polgárnak, családja tagjainak, sze
mélyzetének vagy vele egy háztartásban 
élő személyzetének vagy vele egy ház
tartásban élő személyeknek feltétlen 
szüksége van.

2. Élelmiszer és tüzelőanyag, amelyre 
az adófizető polgárnak, családja tagjai
nak, személyzetének és a vele egy ház 
tartásban élőknek szüksége van, azonban

mindössze tizenötnapra való 
élelmiszer és tüzelőanyag men

tes a foglalás alól.
3. Választás szerint egy fejős tehén, 

vagy két kecske, vagy három juh, éle
lem és szalma az állat számára.

4. Kisiparosoknál és kis kézművesek
nél, valamint azoknál a személyeknél, 
kik kézimunkát végeznek, a foglalkozá
suknál használt eszközök, gépek és szer
számok, valamint a feldolgozáshoz szük
séges nyersanyag 3000 Ke értékig.

5. FogIJásmentesek hivatalnoknál, ta
nulóknál, újságíróknál, művészeknél va
lamint hasonló foglalkozást űzőknél azon 
tárgyak, amelyek hivatásuk gyakorlására 
szükségesek, valamint egy megfelelő jobb

ruha is. Csendőröknél és katonáknál 
mindazok a tárgyak, amelyek a hivatás 
teljesítéséhez szükségesek.

6. Azon készpénzösszegek, amelyeket 
adós könyöradományként kapott nyilvá
nos pénzekből vagy nyilvános alapokból.

7. Könyvek, amelyekre az adósnak 
vagy családtagjainak az iskolában vagy 
templomban szüksége van.

8. Az adós jegygyűrűje, okmányok, 
családi képek, a ráma kivételével.

Az iskolai sziinnapokrúl
Arról beszélgettünk az imént, tanitó- 

társaságban, hogy nem bölcs dolog a 
magas tanügyi hatóságtól, hogy a szün
idők megállapításánál nincsenek tekin
tettel az egyes vidékek sajátos viszo
nyaira. 8 napos lesz az iskolákban a 
félévi szünet. Lehetséges, hogy ennek a 
történelmi országokban meg van a ma
ga értelme, ha egyéb nem, mert egyik
másik tanító kartársunk elmegy síelni 
februárban a hegyek közé, de annál 
helytelenebb ez a mi vidékünkön, Kelet- 
szlovenszkó falvaiban. Ilyenkor a falusi 
parasztgyerekeknek semmi hasznát nem 
vehetik otthon, nem tesznek hát egye
bet, minthogy csatangolnak az uccán s 
nem mondok semmi újat azzal, amikor 
megismétlem azt a régi szólamot, hogy 
az ucca a legrosszabb nevelő.

Sokkal bölcsebb volna, ha a tanügyi 
hatóságok — legalábbis mezőgazdasági 
vidékeken — inkább rövidebbre szab
nák az iskolaévet s lehetővé tennék, ha 
már junius közepén hazabocsáthatnók a 
falusi gazda-gyerekeket, akiknek a nyári 
nagy munka idején a legkülönbözőbb 
formában hasznukat vehetik. Hiszen 
köztudomású, hogy a nyári munkák ide
jén — a falusi tanító minden igyekezete 
dacára — valósággal szétszélednek a 
gazdagyerekek s ha szigorral, erőszak
kal ott is lehet őket olykor fogni az is
kolateremben, az eszük, a lelkűk künn 
van a mezőkön s az utolsó hetek eről
tetett tanítása pedagógiailag szinte a 
nullával egyenlő.

Érdemes volna ezzel a kérdéssel a 
tanügyi szakértőknek behatóan foglal
kozni s tekintetbe venni a délkeletszlo- 
venszkói gazdatársadalom sajátos igé
nyeit.

Kiváló tisztelettel:
Egy magyar tanító.

Né z  i i  miMml leni.
A Lévai Újságban olvastuk 

ugyan, de a jó vidéken máshol 
sincs másként.

A közelmúlt napokban annyi külön
féle sértődés, neheztelés, félreértés szár
mazott egyes írásaim nyomán, hogy va
lósággal megutáltam a mesterségemet.

Mindenkit meghallgatni, mindenkit ki
elégíteni, kedvében járni gazdagnak, 
szegénynek, fiatalnak, öregnek, jókedvű
nek és szomorúnak. Eltűrni minden 
kritikát, lenyelni minden mérget, pana
szos levelekre válaszolni, mindenkivel 
törődni, akit az élet nyomorúsága bánt 
és nap-nap után róni a betűket — ez 
a szerkesztő sorsa,

Mit is csinál a szerkesztő? Vállalja a 
sorsát, akármilyen nehéz is az. A so
vány műkedvelönőről azt Írja, hogy jól 
domborított, a kövérről meg, hogy a 
testalkata előnyére válik. A törtetőről 
azt mondja, hogy önzetlen, az önzetlen
ről, hogy jól képviseli a maga érdekeit. 
A hiúnak a szerénységét dicséri, a sze
rényről úgy ir, hogy ragyog mint nap
fény. Nála mindenki, aki helyi politikus, 
bölcs, minden itteni ügyvéd csodálato
san ékesszólásu jogász, minden műked
velő nagy művész és minden vénasz- 
szony elragadó szépség. Még' a betörő 
is kedves embere a szerkesztőnek, mert 
kitűnő riportanyag, elsőrendű sajtó
csemege. A gyilkosság a szerkesztő ét
lapján a libamájpástétom, az öngyilkos 
marólúgja a lap tokaji aszúja.

Meglátogatja egyes műkedvelő elő 
adások női főszereplőit, akik mindig 
elbájolóak és ifjúk. Elnéz a kávéházak
ba, ahol a város nagyjai ülnek. Meg
kérdezi a gazdasági helyzetről a bank- 
igazgatókat. Beszélget az orvossal, aki 
az emberiség megváltója. A szerkesztő 
számára a csirkefogók is kifogástalan 
dzsentlmének, mert hálás cikkanyagot 
szolgáltatnak neki.

Az uzsorás, a gyepmester, a kassza- 
fúró, a végrehajtó, a lókupec, a csirke
fogó, a hencegő ficsur, az utcai lány, a 
tisztességes, megőszült családanya, a 
szende szűz és a kitanult démon, a 
rokkant aggok és a feszülő izmu' ifjak 
vonulnak el előtte, sorakoznak az általa 
leirt betűk között. És ő ir mindenkiről 
szépet és kedveset. — Ellát mindenkit 
ésszel, szívvel, tudással, ravaszságaikat 
a jóság ‘köntösébe öltözteti és mind
ezért a hála ? — Ostoba fráter, higeszü 
firkász, kotnyeles riporter, tolakodó mit- 
ugrálsz — hacsak egyszer is ir valami 
olyat, ami valakinek nem tetszik.

Csevegjen valam it,'
kedves Jólértesült, csevegjen mindenről, de 
különösen arról, amit mi még csak gyenge 
beharangozásokból hallottunk, csevegjen 
a farsangról, a farsangi mulatságokról.

— Kívánságuk szerint legyen, kedves 
Hölgyeim s ebbeli szomjukat oltandó, 
készséggel állok rendelkezésükre. A téma 
adva van: a farsang és mulatságók: A 
farsang a holdjárás és a vasárnapot a 
hét elejéről a végére helyező naptár készí
tők jóvoltából az idén is tartós és kiadós 
lesz, mert egy hét híján éppen két hóna
pig, — gyengébbek kedvéért: pontosan 53 
napig - -  tart. Van hát idő mulatságra. 
Van. Bőven van. Már azoknak, akik mu
latni egyáltalán tudnak.

Igaz ugyan, hogy az adóbevallások 
főszezonja is pont farsangra esik, amit 
bizonyára azért rendeztek igy, mert az 
adóvallomások kitöltése is szórakozási je
lent. Még pedig nem amolyan egyszerű 
szórakozást. Meg azután mulatság is ez 
azoknak, akiknek még akad mindig vala
mi bevallani valójuk. Hogy pedig ez a 
nagyszabású, mindig kiválóan sikerülő, 
kevésbbé pompás, de annál jövedelmezőbb 
mulatság vonzóvá tétessék, a magas be
lépti dijak ellenére nem szednek vigalmi
adót, ellenben minden megtáncoltatott 
résztvevőnek kilátása lehet tombola nél
kül is csodaszép, sőt gyönyörűséges rend
bírság-nyerésre. És elvégre ez is valami. 
Épenséggel nem megvetendő kellemetlen
ség, nyerni valamit, amire nem is számit 
az ember. És még hozzá ingyen és vigal
miadó nélkül. Különben enélkül sem szű
kölködünk murikban. Lesz több bál és 
egyéb vigalom. Tánccal és anélkül. Hogy 
mi az, hogy tánc nélkül? Hát, kérem, 
például harangkongatásra és sziréna bu
gásra. Igen, mint a keddi légvédelmi pró
bagyakorlat, vagy gyakorlati-próba volt. 
Micsoda vicces trükk ez az újfajta, mo
dern bujósdijáték! És pokolian mulattató. 
Nem lehetne azt napjában többször meg
csinálni, igy iélviz idején, amikor a di
dergő, tüzelő nélküli szegényembernek is 
joga lenne egy félórácskára bebújni a 
legközelebbi jólfütött helyre?!

Lesznek ezenkívül estélyek és tdrsasvá- 
csorák is. Az estélyeken elszundithat, a 
iársasvacsorákon pedig éhen maradhat a 
résztvevő. Éppen ez a muris bennük.

Ne aggódjanak hát, Hölgyeim: legyen 
minden jóban, szépben részük. „

v i / ^ r g u s .

Társadalmi naptár.
1938. január 8. Az Iparoskör kulturális 

bizottságának rendezésében G y ó n i  
G é za-emlékest.

1938. január 16. Reformátusok rendezése. 
1938. január 22.izraelita Nőegylet mulat

sága a Tátra szállóban.
1938. január 29-30. A „Blaha Lujza 

Műkedvelő Társaság" előadásai a 
Polgárikörben.

1938. Február 5. Az Iparoskör repre
zentációs bálja.

1938. február 6. Az evang. biblia kör 
teaestélye az iparoskörben.

1938. Február 12 én. A „Mirjam" izr. 
leányegylet bálja.

1938 február 19 én, szombaton a Pol
gárikor batyubálja.

1938. április 9. és 10. Reformátusok ren
dezése.

Egyházmegyei hir. A dr. Rónát János 
füleksávolyi plébános elhalálozásával 
megüresedett füleksávolyi plébánia ad
minisztrálásával Szikorszky István s. lel
készt bízták meg. . <
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A rimaszombati közművelődési bi
zottság januári első előadásán Szántó 

gy mutatta be „Impresszionizmus a 
s: adforduló zeneművészetében" című 

ékes zenetörténeti tanulmányát, ame 
- a Rimaszombati Társaskör nagy

im é t  megtöltő szépszámú közönség 
c ?:$atlan érdeklődéssel fogadott. Az elő-, 
jó hanglemezeken illusztrálta tanul

mányának anyagát és • Debussy : Faun 
c. Sátánját, Ravel : Spanyol- rapszódiáját 
ó Ducas : Bűvészinasát ismertette meg 
. hallgatósággal. A rendező közművelő 
óasi bizottság nevében Havas Vilmos 
. ök a klasszikus és modern zene pzi 

ógiai összefüggéseit magyarázó rö 
j  ismertetéssel vezette be a rimaszom 

ja:, zeneélet örvendetes fejlődését mu
tató élvezetes zeneesztétikai estét, majd 
ugyancsak ő mondott köszönetét Szántó 
Györgynek a kitűnő előadásért és Bod
nár Gazának a hanglemez céljaira kész
séggel átengedett rádióberendezésért.

Halálozás. Heimlich Lázár volt ke 
reskedő, munkás életének 73 ik évében 
l hó 4 én városunkban meghalt. Teme
sse őszinte részvétmegnyilvánulás mel
lett f. hó 5 én ment végbe. Halála gyer
mekeit, köztük Heiml eh Zsigmond itteni 
üveg- és porceilánkereskedőt, unokáit 
és rokonságát döntötte gyászba.

Czuczor József asztalos 77 éves ko
rában Karácsony napján városunkban 
jobblétre szenderült.

A Szilveszteresti mulatságok váró 
sunkban mindenütt nagy érdeklődés mel
lett s teljes sikerrel folytak le. A kö
zönség hangulata magas fokra hágott és 
Így táncolt át az ujesztendőbe.

Budapesti síelők autóbalesete. Dr. 
Budinszky László, a budapesti rádió 
közkedvelt bemondójának, Budinszky 
Sándornak testvére és dr. Nyáry Miklós 
budapesti ügyvédek családjaikkal együtt 
a Tátrában töltötték a karácsonyi va 
kációt a sisport örömeinek áldozva. A 
kirándulók autója, amelyet dr. Budinsz 
ky vezetett, vasárnap délután a gömör 
megyei Ttba és Csoltó községek közötti 
utón elütötte Vozári Kornélia 25 éves 
csoltói asszonyt. A sérültet az ügyvéd 
autója mögött haladó másik autóvezető, 
dr. Balogh István solti orvos részesitet 
te első segélyben, azután az asszonyt 
beszállították a rimaszombati kórházba 
s ennek elintézése után az egész ma
gyarországi társaság a csendőrségnél 
jelentkezett, ahonnan nyomban bizott
ság szállt ki a helyszínére s megállapí
totta, hogy a balesetet a süketségben 
szenvedő Vozári Kornélia vigyázatlan
sága, illetőleg lélekjelenléthiánya okozta, 
amennyiben a messziről állandóan tül
kölő autó elől nemcsak hogy nem tért 
ki, hanem amikor a kocsi teljesen le
lassítva, már mintegy 2—3 méternyire 
volt:csak tőle, ijedtében nem hogy ki
tért wolna a kocsi elől, hanem éppen

A suhancok késekkel, tőrökkel és revol
verekkel voltak felszerelve, amit az ösz- 
szelopott pénzekből vásároltak maguk
nak, vagy pedig ezt is rövid utón sze
rezték meg. Vérszövetségük is volt, 
melynek tartalma szerint a haláltól sem 
riadtak volna vissza sőt leszúrták, vagy 
lelőtték volna azt is, aki munkájukat le
leplezi, megzavarja, vagy leakarja őket 
tartóztatni. Ismerősök voltak már a rend 
őrségen, mert évekkel ezelőtt tagjai vol 
íak az úgynevezett „fekete kéz" bandá
nak is. A rimaszombati fiatalkorúak bí
rósága fog a megtévedt gyermekek fe 
lett Ítélkezni, hiszen mii dhárom letartóz
tatott csak a 16 év körül jár.

Kiolvasott napilapok másnap vagy 
harmadnap mérsékelt díjazásért átvehe 
tők a Polgárikörben. Felvilágosítást ad 
Remenyik Kálmán háznagy.

Részvétköszönet.
A felejthetetlen, szeretett jó férjem 

s illetve gondos édesapánk elhalálozá
sa alkalmiból mélységes bánatunkat 
enyhíteni igyekvő' szives részvétet s a 
temetésén vafre jóságos megjelenést 
hálás szivvef ezúton köszönjük meg.

Rimaszombat, 1938. január 4.
özv. Gulyás Gusztávné 

és gyermekei.

Egészségügyi filmelőadás. A helybe
li vörösltK^szt fiók jjpkéntes ápolónői 
csoportja jarhtár. H-én kedden este 8 
órakor egé^asígu^yL filmet mutat be a 
helybejMfíoziban. BeíeJrtkFjak, mint ren-

Iskola a városházán. Ez a különös 
eset is megesett már nálunk : a város
háza épületében iskola. Dr. Eszenyi 
Gyula városbiránk ünnepi szabadságon 
távolléte alatt a villanytelep melletti 
városi tulajdont képező épületben elhe
lyezett 1. b. magyar továbbképző, osz
tályt, a városi tanács tudta nélkül, egy
szerűen a városháza volt tűzoltó őrszo
ba helyiségébe költöztették át. A min
den tekintetben alkalmatlan helyiségbe 
iskolát behelyezni mindenesetre lehetet
len gondolat s az ellen Wessely Lajos, 
a polgári iskola igazgatója a felsőbb 
tanügyi fórumnál s a városi hatóságnál 
azonnal orvoslást is keresett, aminek 
eredményéül, a teljesen önkényes intéz
kedés hatálytalanításával, az időközben 
szabadságáról visszaérkezett dr. Eszenyi 
Gyula városbiró rendelkezésére a régi 
otthonából kilakoltatott I. b. magyar to 
vábbképző osztályt eddigi helyére visz- 
szaköltöztették, ami annál is könnyeb
ben történhetett meg, mert az átlakol- 
tatással a szlovák óvoda kibővítését 
célzók maguk is belátták a kérdéses 
városházi helyiségnek iskola céljára 
alkalmatlan voltát. Az ezen ügyben hoz
zánk forduló szülők megnyugvással ve-

, , . ,, .. hetik tudomásul az ujabbi intézkedést,e snkezőleg, a kocsi ele ugrott, szeren . . .  ... , . . . .  , . .
cséré a kocsit vezető ügyvéd a zo n n a l .< N>“gd,ias kö1 Ö!d‘ U‘aZ? f
Gstoppolta az autót, úgy hogy az asz 
-zony csak jelentéktelen sérüléseket 
szenvedett és a kórházi lelet szerint 
: -ze'ése legföljebb 8 napot fog igénybe 
. mi. A csendörségi eljárás befejezté 

melynél dr. Schalet J. helybeli ügy 
! készséggel állott a hibájukon kivül 

ajutottaknak jogi segedelmére, a 
capesti társaság útleveleit a csend- 
ég azonnalvisszaszolgáltatta és dr.

. dinszkyék hétfőn már folytathatták is 
. ;kat hazafelé.

Fiatalkorú betörőket tartóztatott le 
ozsnyói rendőrség és csendőrség Ka- 

csony első napján.- Már csak hárman 
> épezték a banda tagjait, mert négynek 

„vezérszellem" felmondott és bizony
án időre „szabadságolta" őket. Hár 
m a szentestét is felhasználták arra. 
gy addigi sikerült betöréseiket és lo

vsaikat folytassák. Egymásután három 
éyre törtek be Karácsony éjszakáján. 

Gimöri papir- és elektrotechnikai ke 
rc-skedésébe, Tornán Ferenc kórházi 
gondnok lakásába és a gimnázium igaz
gatói szobájába Az első helyre mintegy 
2 éve járnak már be s onnan szerelték 
L! magukat tolvajlámpával és ahonnan 
ípródonkint nagyobb összegű pénzt is 
loptak. A kórházi gondnok lakásából 
több értékes tárgyat és pénzt vittek el. 
Harmad k helyük a gimnázium volt. Már 
távozni készültek, mikor a pedelus meg
zavarta őket s ők az emeletről ugráltak 
le egymás után, amihez már előzőleg 
gyakorlatokat tartottak a kiserdőben. A 
személy leírás után még hajnalban letar
tóztatták a három rosszutra tévedt fiút.

_] Az állami tanfelügyelőség legutóbbi kör
levele a nem állami nyugdíjas tanítók 
külföldre való utazására vonatkozólag a 
következőket tartalmazza: a nyug. tanitók 
évente kétszer engedély nélkül utazhat
nak külföldre, ha az ottartózkodásuk az 
odavissza való utazással együtt 14 nap
nál tovább nem tart. Harmadszori, avagy 
többszöri utazásnál, ha az rövidebb idő
re is történik — továbbá a 14 napnál 
hosszabb időre terjedő utazásnál min
denkor szabályszerűen felbélyegzett kér
vény adandő be a tanfelügyelőség utján 
az iskolai referátus cimére.

KÖLCSÖNKÖNYVTAR! Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a LITERA- 
TURA könyv- és paplrkereskedésben.

A jénosi tüzoltóegyesület mtíked- 
velőgárdája áitaláncs erkölcsi és anyagi 
siker mellett hozta színre újév napján 
Kersék János : Szirmaiék c. háromfelvo- 
násos énekes népszínművét, az egyesü
let szertári alapja javára. A kitűnő elő
adás főerősségei Páikovács Eta, Samu 
Sárika, Páikovács László és Páikovács 
Karoly voltak, akiknek játékát nyiltszi- 
nen is számtalanszor lelkesen megtap
s o l  a községi kulturház minden zegét- 
zugát zsúfolásig megtöltő közönség, Sa
mu Sárika és Páikovács László hatásos 
énekkettősét pedig meg is ujráztatták. 
A sikerben méltán osztozkodtak a többi 
szereplők is. A színdarabot Kliment Ar- 
nold körjegyző, a tüzoltóegyesület pa
rancsnoka rendezte, míg a dalokat Far
kas Márton ref. igazgató tanító neje ta
nította be. A kitünően sikerült előadást 
táncmulatság követte,

\  fűtés nem gond többé! Ezt a
nagy problémát legideáiisabban oldja 
meg, ha lakását takarékiűzhelyből köz
pontilag füti. Olvassa el e lapban a 
„Melegvíz központi fűtés“ cimű illusztrált 
hirdetést. A fütésberendezést gyártja és 
felszereli Hlozek János vállalkozó Rima
szombat Ferenczy utca 4. sz., ahol a 
fütésberendezés üzemben áll. Ne mu
lassza el azt személyesen megtekinteni, 
most, amikor az valóban aktuális és 
győződjön meg, hogy mit teljesít 20—24 
fokos hidegben ez a speciális tűzhely. 
Kérjen prospektust és árajánlatot a vál
lalkozótól.

Rádőlt a fa. Kasper György 45 éves 
alsósajói munkásra egy kidöntésre alá
vágott fa ráesett s a szegény munkás 
ennek következtében lábtörést szenve
dett. Súlyos sérülésével a rozsnyói kór 
házba szállították.

Tiszolci vadorzók hajtóvadászatot 
rendeztek. A tiszolci és murányi erdők
ben nap nap mellett orvvadászokat tesz
nek ártalmatlanná az erdőgondnokságok 
alkalmazottai, ennek dacára mindjobban 
szaporodnak a Iesipuskások és vakme
rőségükre jellemző, hogy a múlt napok 
bán négy tiszolci vadorzó kutyákkal és 
hajtókkal szabályszerűen felszerelve, for
mális hajtóvadászatot rendezett a mu
rányi kincstári erdőben. A „magánvadá
szok" déltájban egy 2500—3000 korona 
értékű pompás szarvast kerítettek be, 
kétszer bele is tüzeltek, a súlyosan se
besült állat azonban elmenekült előlük. 
A nem mindennapi vadászzsákmány 
megkaparitása érdekében a vadorzó-tár
saság a vérnyomokon továbbkövette a 
megsebesített állatot, eközben azonban 
szembetalálkoztak az egyik vadőrrel, 
akinek láttára valamennyien szétszalad
tak. A vadőr nem ismerte fel a lesi- 
puskásokat, ellenben sikerűit neki egyik 
kutyájukat leteriteni s a csendőrség a 
kutya gazdája után nyomozva, Dianiska 
József, Kunstár János, Dianiska János és 
Detr.én János tiszolci munkások szemé
lyében rövidesen kinyomozta és kézre- 
keritette a tetteseket, akik ellen a bün
tetőeljárás már meg is indult. A leteri- 
tett szarvas húsát a murányi erdőgond
nokság a szegények között osztotta szét.

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

Megkezdődtek a budapesti mező- 
gazdasági kiállítás előkészületei. Az
Országh^ Magyar Gazdasági Egyesület 
kiállítás Tendező bizottsága elhatározta, 
hogy az 1938. évi, sorrendben jmmár 
negyvenhetedik kiállítását nagyobb ará
nyokban rendezi meg március 22—28 
napjain. Az előkészületek ennek figye
lembevételével folynak, a kiállítási iroda 
az ősz kezdete óta teljes felkészültség
gel dolgozik és a\.kiirfiitás korai idő
pontjára való tekintettel szétküldték 
már a jelentkezési ^hívásokat. — A 
tenyészállatok csoportjában a bejelenté
sek határideje/93S. janua\hó  6., a többi 
csoportokbap 1938. februárig hó 1. — 
A kiálIitásKiroda készséggel ad felvilá 
gositást-bármilyen irányú érdeklődésre 
(Budapest, IX. Köztelek-utca 8. sz., tele
fon 18-79—54).

Munkában a gömöri vadorzók. Hro- 
rec György oláhpataki vadorzó egy kis
korú társával együtt egy szarvastehenet 
terített le nemrégiben a Bucsina nevű 
hegyoldalban, amely Dohnál Jaroslav és 
társainak vadászterületéhez tartozik. Az 
orvvadászokat Dohnál egyik barátja, 
Smerkovszky Rudolf tettenérte éppen 
akkor, mikor azok a szarvas felbontá
sával voltak elfoglalva. A két vadorzó 
ellen erdei lopás és engedélynélküli 
fegyverviselés címén eljárás indult.

Csendőrkézre került angyaícsinálók. 
Kristóf András rozsfalusi munkás 22 éves 
feleségét a napokban súlyos betegen 
szállították be a rozsnyói kórházba, ahol 
azonban már nem vették kezelés alá, 
mert minden orvosi segítség már hiába
valónak látszott s a fiatal asszony haza
szállítása után vérmérgezésben ki is 
szenvedett. A gyanús haláleset ügyében 
eljárás indult, a bíróság exhumáltatta 
és felboncoltatta a holttestet s akkor 
kiderült, hogy a szerencsétlen asszony 
angyaícsinálók áldozata lett. A csend
őrség Polomi Anna rozsfalusi hivatásos 
angyalcsináló személyében kinyomozta 
a tiltott műtét elkövetőjét és úgy Őt, 
mint Kristófné édesanyját, aki a műtét 
végrehajtását kierőszakolta és elősegítet
te, letartóztatták és átadták a bíróságnak.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton, vasárnap és hétfőn, január 8- 
9-10-én nagysikerű magyarul beszélő film, 

melyben 7 világsztár szerepel :
Hotel Kikelet

Turay Ida, Kabos Gyula, Páger Antal, Tő
kés Anna, Komár Júlia, Dr. Palló, Uray T.

Szerdán, január 12-én nagyszerű csehül 
beszélő film :

Éva válása
Z. Rogoz, H. Busóvá, J. Sejbalová, Theo- 

dor Pistek, Rubensová.

Csütörtökön, január 13-án amerikai elra- 
gadiató dráma a világháborúból:

Suzi
Jean Harlov, Fr. Tone, G. Grant, L. Stone.

A Törekvés vasárnap, január 
9-én déhitán 2 órakor tartja meg 
elhalasztott közgyűlését a Járási 
Ipartársulat székházénak nagyter
mében. Kívánatos, á tagok teljes 
számú megjelenésé; ami ösztönzé
sül szolgáltja az újonnan megvá
lasztott tisztikarnak és nagy jelen
tőséggel bírna az egyesület további 
tevékenykedése szempontjából.

Januárban megkezdik a régi ma
gyar postatakarékpénztári betétek ki
fizetését. Megbízható helyről nyert ér
tesülés szerint a legrövidebb időn belül 
nyilvánosságra hozzák a törvények és 
rendeletek tárában azt a rendeletet, 
amely a régi magyar postatakarékpénz
tári betétek likvidálására vonatkozik. A 
betéteket 62 százalékban fogják kifizetni. 
A betétek kifizetésére már januárban 
sor kerül. Összesen 56 ezer tételről van 
szó, úgyhogy a teljes kifizetés hosszabb 
időt fog igénybe venni. Egyesek sürgető 
kérelmeire nem lesznek tekintettel és a 
betéteket a prágai postatakarékpénztár 
összeírása szerinti sorrendben fogják 
kifizetni.

Országos volt folyó hó 7-én Rima
szombatban, mely még a havivásárok 
forgalmát sem érte el.

Makovits Jenő karácsonyi képkiál- 
litása, melyet számos érdeklődő tekin
tett meg és teljes sikert keltett, folyó 
hó 3 án bezárult.

Egy havi fogház vasúti igazolvány 
jogtalan használatáért. Becs Sándor 
ungvári illetőségű kereskedősegéd egy 
rimaszombati rádiós-cég tiszolci fiókjá
nál dolgozott a legutóbbi időben s az 
egyik este mulatozásközben rendtör
vénybe ütköző kijelentésekre ragadtatta 
magát, ami miatt eljárás indult ellene. 
Megmotozásakor a csendőrök egy ide
gen névre szóló vasúti igazolványt ta
láltak, amelyet Bécs Sándor utazásainál 
rendszeresen használt s amelyre azt a 
felvilágosítást adta, hogy egy alkalom
mal a vonaton találta. Jogtalan igazol
vány használatáért most Ítélte el jog 
erősen a rimaszombati kerületi biróság 
egy havi fogházra és nyolcszor 50 ko
rona pénzbírságra.

W z  1938. év. A most elkövetkező 
i938 ik közönséges év 365 napból áll 
és az uralkodó bolygó ez évben a Jupi
ter. Az idén a farsang Vízkereszt nap
jától, január 7-től március 1-ig tart, te
hát 53 napot tesz ki, majdnem nyolc 
hetet. Hamvazó szerda március 2-án lesz. 
Nagypéntek április hó hó 15-én, Husvét 
április 17-én és 18-án, Áldozó csütörtök 
május 26-án, a Pünkösd kettős ünnepe 
junius 5-én és 6 -án lesz megtartva. A 
Karácsony ebben az évben vasárnapra 
és hétfőre esik. Kettős ünneppel kezdő
dik az esztendő, mert az újév szomba
ton van s utána vasárnap következik. A 
rendes kettős ünnepeken kivül még egy- 
izben lesz egymásután két ünnep : au
gusztus 14 én, vasárnap és 15-én Nagy 
Boldogasszony napján. Két Ízben lesz 
teljes holdfogyatkozás ebben az évben. 
Május 14-én, mely 9 óra 18 perckor kez
dődik és november 7—8-án, mely kez
dődik november 7-én 21 óra 41 perckor 
és végződik november 8 án 0 óra 8 
perckor. Az első holdfogyatkozás nem 
látható Európában, a másik igen. Teljes 
napfogyatkozás lesz május 29-én, kez
dődik 14 óra 22 perckor, Európában 
nem látható. Részleges napfogyatkozás 
lesz november 21—22-én, azonban Eu
rópában ez sem látható.
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Filmszínház. Folyó hó 8—9 és 10-én 
a magyar filmgyártás egyik remeke, a 
„Hptei Kikelet" kerül bemutatásra Vad- 
nay\ László szövegkönyve nyomán. A 
mulatságos történet a Hotel Kikeletben 
játszódik le és két házaspárról, Tőkés 
Anna és. Páger Antal, valamint Túrái 
Ida és Kabos Gyuláról szól, akik elvesz
tik egymást, állandó bonyodalmak után 
végre ujbórtalálkoznak. Szerepelnek még 
Uray Tivadar Palló Imre. A rendezés 
érdeme Gál Bélát illeti. Külön eseményt 
jelent Ábrahám\Pál fülbemászó zenéje.

F. hó 12-én szénre kerül az „Éva vá
lása" c. csehül bészélő film, melyben a 
legjobb hazai együttes szerepel. Megrá
zó drámai események, izgalmas bírósági 
tárgyalási jelenetek, á szörnyű vád elle
ni védekezés fázisai, mind rendkivüli ér
dekességet kölcsönöznek e jól sikerült 
filmnek.

F. hó 13-án a „Suzi" c. amerikai film 
kerül lepergésre, melynek, női főszerep
lője a tragikusan elhunyt \|ean Harlov. 
A többi főszereplő: Francból Tone, Gar- 
ry Grant, Lewis Stone. Az ^llásnélküli 
Suzi megismerkedik Terry munkással, 
kit azonban a gyárigazgató felesége el 
akar tétetni láb alól, mert ismerj titkait. 
Suzi menekül s férjhez megy Aridé re
pülőshöz, kit a kémnők hálójukig kerí
tenek s a tragikus eseményeket csak a 
közbejövő Terry tudja megállítani.

Baleset a bányában. Pintér József 
30 éves rozsnyói bányamunkást decem
ber 24-én bányarobbantás alkalmával 
egy hozzá vágódott kődarab oly súlyo
san sértette meg hátán, hogy az ottani 
kórházba kellett beszállítani. 
Tehervonat és teherautó karambolja. 
Junius 2-án történt még a Jánosi köz
ség melletti útkereszteződésnél, hogy 
egy teherautót, amely a sorompóval 
nem védett átjárónál keresztüljutni 
igyekezett, a közeledő és erős sípjele
ket adó tehervonat mozdonya eikapta 
és hátsó részét alaposan megrongálta. 
A teherautó soffőrje a karambol után 
megkettőzött sebességgel elrobogott a 
szerencsétlenség színhelyéről, hogy a 
következményektől szabaduljon, a pálya
őr intézkedésére azonnal értesített csend
őrség azonban Gál Béla pelsőci mé
száros személyében kinyomozta és fe
lelősségre vonta, miután a karambol 
következtében a tehervonat mozdonyá
nak lámpái is megrongálódtak, A teher
autóst forgalmi baleset okozásáért a 
rimaszombati kerületi biróság vádtaná
csa most helyezte vád alá.

Két évre Ítélték a tehénárával meg
szökött csizi béresíegényt. Tóth Dá
niel csizi gazdálkodó nemrégiben egy 
tehenet szállíttatott be Rimaszombatba 
Győry Lajos nevű ungvári illetőségű 
béres legényével, aki a mészárostól fel
vette a 2525 korona vételárat, alaposan 
kimulatta magát, majd autón Kassára 
utazott, ott a megmaradt pénzből még 
alaposabb dáridót rendezett és teljesen 
elázott állapotban felült az ungvári vo
natra, hogy minél távolabb legyen gaz
dájától. — A károsult feljelentésére a 
csendőrség elrendelte országos körözé
sét s napok múlva sikerült a hűtlen 
béreslegényt az ungvári kórházban meg
találni. A rimaszombati kerületi biróság 
most vonta felelősségre a tehén árával 
megszökött béreslegényt és két évi 
fegyházbüntetésre Ítélte. — A többszö
rösen büntetett előéletű fiatalember az 
alkoholra igyekezett a felelősséget át
hárítani, a biróság azonban túl lírainak 
találta ezt a védekezést, mire a vádlott 
a legnagyobb flegmával belenyugodott a 
büntetésbe és azonnal megkezdte annak 
letöltését.

Emberélet egy kecskéért. Koreny
Antal dereski cipész októberben össze
szólalkozott Bráz Ferenc községi pász
torral, a kecske legeltetési dija miatt. 
Veszekedésközben Koreny a kezeügyé- 
be akadt kaptafát vágta a pásztor orrá
hoz, úgy hogy a szerencsétlen ember az 
ütés következtében hanyatvágódott és 
fejét a iakásbejárai betonlépcsőjébe ütve, 
koponyaal2pi törést szenvedett és rövi
desen belehalt sérüléseibe. A hevesvérű, 
azonban tettének következményeit előre 
nem látó suszter ellen halált okozó sú
lyos testi sértés címén eljárás indult, 
amelynek során most a kerületi biróság 
erős felindulásban elkövetett haláltokozó 
súlyos testi sértésben bűnösnek mon
dotta ki és dr. Gyurkovics rimaszombati 
ügyvéd védelme után hét hónapi bör
tönbüntetésre Ítélte. Az ítélet jogerős.

tóiktólMufstóskedvü ré g i magyarok.
„Farsang" 300 évvel ezelőtt.

Mint minden esztendőben ilyen tájban, 
most is benne vagyunk a farsangban, 
melynek alkalmából most, amikoron ná
lunk is Terpsychore őnagyságának fenn
hatósága alatt mulatoznak széltében- 
hosszában a jókedvű emberek, a XVI. 
század végén és a XVII. század elején 
élt magyar előideinkre esik emlékezetem, 
akiknek farsangi mulatozása azokban a 
törökvészes időkben nem volt egészen 
zavartalan, sőt többrendbéli keményszí
vű rendeletekkel korlátozták a bufelejtő 
polgárok széles jókedvét.

íme, 1575-ben is nagyon szűkre szab
ták az éjjeli mulatozások terjedelmét, 
kimondván szigorú rendeletben Debre
cen város magisztrátusa, hogy a farsan
gi szórakozásokból, nemkülönben a la
kodalmakból és egyéb vendégeskedé
sekből már este tiz órakor minden te
remtett lélek hazatakarodjék. Ami pedig 
a most említett időtöltésekben való ma
gaviseletét illeti, főszabályként tekintse 
az város minden polgára, hogy ott sze
rényen, keresztényhez illően viselkedjék 
s ami a fő, ne lármázzon és „ne üvöl
tözzön". Mert hát ki az ördög tud csend
ben lenni a maszkabálok idején? Az
előtt a városi hajdúk nem győzték kel
lőképpen kordában tartani a mulatsá
gokon, az uccán kurjantozókat, akik 
rendszerint nem hagyták szó nélkül 
énekművészetük gyakorlásának ilyetén 
keményszívű korlátozását, a tiltakozás 
olymérvü volt, hogy azt más szóval egé
szen bátran nevezhetjük akár — ká
romkodásnak is.

Büntető rendszabályokat kellett hát ez 
alkalomból életbeléptetniök a városbéli 
törvénylátó uraknak, kimondván ugyan
abban a rendeletben, hogy aki este tiz 
órán túl dorbézol, vagy becstelen be
szédeket konstruál, tizenöt napig áris- 
tomba teendő, vagy pedig, ha vagyon 
tehetséges, fizessen a város kasszájába 
tiz forintokat.

Hogy akkor mit öntögettek torkuk 
garatára eleink : nem is olyan nehéz el
találni, — termett a pompás magyar 
hegy és tőid elegendő jófajta borocskát. 
De már jól ismerték a ser itait is. Deb
recenben már a XVI. században gyár
tották ezt a népszerű nedűt és a városi 
polgárok eléggé olcsón jutottak hozzá s 
fogyott is a jó friss ser, főként a far
sangi vigadozások idején, mintha ingyen 
adták volna. íme, a ser árára nézvést 
1587 be eképen intézkedik a magisztrá
tus: „Az minémü méhsert, akit itt főz
nek, négy pénzen adják, — nemkülön
ben a zalacsertől, akit itt imádnak, min
den csebren felül húsz pénzeket adja
nak a város kasszájába". íme, többszáz 
éves a mai fogyasztási és vigalmi adó
nak előde.

1610 ben és az ezt követő időkben 
nem valami irigylésre méltó farsangja 
volt a debreceni leányoknak és me
nyecskéknek. A keményszívű városi ta
nács egyenesen a táncolást tilalmazta 
meg erősen rendszabályokkal, mert hát 
akkor még erősen nyakunkon volt a tö
rök. Egy akkori feljegyzés szerint, me
lyet pár ■ évtized előtt a nagyszorgalmu 
Koncz főlevéltáros ásott ki Debrecen 
porlepte protokoilumaiból, — aképpen 
rendelkezett a város nemes tanácsa, 
hogy „mivel az Ur Isten még az ostort 
közülünk el nem vette, hanem napról- 
napra növekedik, a táncolást pedig el
kezdték sok rendbéliek a régi tilalom 
ellen, annak okáért, valamig az Ur Isten 
csendes állapotot nem hoz és a Tanács 
végzéséből meg nem engedi, senki tán
colni ne merjen és hegedülni és lantol
ni, Biró Uram az eféle hegedülhető gaz
dát tizenötöd napig vesse a fogságba, 
a hegedűst meg vigyék a régi kalodá
ba". így hát aztán igen csendes volt az 
1610 iki farsang.

Mert hát a magyar ember mindenkor 
mulatós természetű náció volt, akár jó
ban, akár pedig rossz időben. Ez utób
biban aztán sirva vigadott. Ami hajda
nában könnyű is volt neki, mert bőven 
termették számára a hegy levét a régi 
szép világban az istenáldotta hegyolda
lak, melyeket sűrűn is látogattak elő
deink, buzgón betartván ama közhasznú 
utasítást, hogy „aki busul, buját borra! 
öblögesse." Tudjuk, jó Vörösmarty mes
terünk sem okoskodott különben a múlt 
században, mondván ékes szavakkal, 
hogy „bort megissza magyar ember, jói

teszi, — okkal-móddal meg nem árthat 
a szeszi." Ámbátor éppen igy farsang 
táján irgalmatlanul nehéz ezt az okot- 
módot kellőképpen betartani és a bor
nak szeszi sok esetben megbosszulja a 
túlságosan szapora fogyasztást.

Éppen igy járt aztán a krónikák sze
rint Csiszár Lőrinc uram, Debrecen 
városának hajdanvaló polgára, aki ugyan 
csak nem volt megvetője a szivvidámitó 
italnak. Mulatós férfi lévén, 1549 ben 
úgy meg talált kótyagosodni az uj bor
tól, hogy miképpen a városi protokol- 
lum feljegyzi róla: „tisztességes asszo- 
nyi állatokat, még magát a főbiróné 
asszonyomat is megsértette és italos 
állapotában ez utóbbit „kardfejü“-nek 
csúfolta vala." No, de mindjárt gondos
kodtak is a városbéli törvényjártas 
urak Csiszár Lőrinc méltó megfenyité- 
séről, mert az egyhangú deliberátum 
szerint őkegyeimét azon módon — ka
lodába tették. így volt kitéve szégyen
szemre a város nagy piacán és a jövő
menők teljes tizenkét órán át rajta töl
tötték ki csufondárus kedvüket.

— Hát még amikor az — asszony 
iszik ! Régen bizony ezek is sűrűn ön
tögettek a konty alá. Nem vizet, termé
szetesen. Nem tudom, emlékeznek-e ol 
vasóim ama híres, nevezetes kábái asz- 
szonyra, kinek azóta szólásmondássá 
kerekedett jelszava az volt, hogy „hátha 
innánk !“ Ennek egyik hajdanvaló elődje 
volt ugyancsak Debrecenből bizonyos 
Kalmár Ilona nevezetű asszony, aki 
1562 ben széles jókedvében nagyon mér
téktelenül találta Iszogatni az égett bort. 
Hát hiszen ez még nem lett volna 
olyan főbenjáró bűn, de egyebet is cse
lekedett, mert nyilvánvalóan az égett 
bor hatása alatt „az város hajdúival 
illetlenül társaigott, sőt uram bocsá’ ! — 
et eis oscula dedit in publico". — vagyis 
magyarán mondva, nem átallott velük 
nyilvánosan csókolózni. így hát őt is 
odatették hamarosan a kalodába Deb
recen piacán, kimondván egyben a ta
nácsbéli határozat azt a szigorú szenten
ciát is, hogy „ha iterum rajtakapattaíik, 
a feje eiüttetik". íme, néha az italozás 
is életveszélyessé válhatik.

1575-ben aztán Debrecen város bölcs 
magisztrátusának szemében erősen bé- 
tellett a mérték a mulatozók arányában. 
Meghozta aztán a fentebb már érintett 
szigorú deliberátumot, kimondván eb
ben mindennemű apellátát nem türően, 
azt az erélyes parancsolatot, hogy lako
dalmakból és mindennemű vidámságok
ból este tiz órakor minden lélek haza
menjen.

Ugyan mit szólnának hozzá ezek a 
XVI. századbeli józan elődeink, ha úgy 
véletlenül megtudnák, hogy bizony ma
napság minálunk azok a lakodalmak és 
minden más vigadozások jóformán csak 
esteli tiz órakor — kezdődnek !

Zsoldos Benő.

A szerkesztő üzenetei.
Aggódó anyák. Aggódásuk jogos volt. 

Az ügy, — amint ezt lapunk hírrovatá
ban olvashatják — már közmegnyug
vásra elintéztetett.

Lucca. Alkalomadtán hozunk belőlük. 
Dolgozgasson tovább s ha már igy adó 
dott: önképzés utján fejlessze tudását 
és szerezzen megfelelő műveltséget. Fi 
gyelemmel kisérjük munkásságát. Ha 
ideje engedi, a személyes találkozásra is 
sor kerülhet, amikor jobban megismer 
hetjük életkörülményeit is. A fő, hogy 
mielőbb iparának megfelelő munkához 
s igy megélhetéshez jusson. Elsősorban 
ennek lásson utána hát.

P. P. Kérdéses kézirata nem jutott 
hozzánk, feltevése igy nem helytálló. 
Szívesen köszöntjük.

Felelős sze rk esz tő : Rábely Károly.

ÉR T E SÍT É S.
Tudomására hoeöm a n. é. közön
ségnek, hog# Rimaszombatban, 
a Stefaafk-u. 5 sz. alatti házban

fogá»s^títi m űködésem et
megkezdtem, — hol a legmoder- 

^  nebb fogászati munkát végzem.
Sííves pártfogást kén- Paál Zoltán

fogtechnikus.

Rimaszombatban, a Forgách-utcából nyí
ló Telep-utca 2/a szám alatt, egy újon

nan épült 3 szobás teljes komfortos

ház eladó.
Bővebbet Majoros épitőmesternél (Men- 

hely-u.) lehet tudni.

Világmárkás

E L I S A B E T H  A R D E N
készítmények

egyedeláru sitó  h elye:

B O K O R  D R O G É R IA .

M A N D E L  E.
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri utca 16 sz az emeleten.

Dolgozik a LIEÖEBNtf FOND
és magánbetegsegélyzők tagjai 
nak is.

Nagy választék világmárkás rádiókban 
Kedvező fizetési feltételek — Villamos 
cikkek es háztartási készülékek nagy 
választékban — A J NA-i DURAX tűz
álló üvegedények kizárótágos lerakata.
— Kozmetikai és fényképészeti cikkek
— Sokszorosító gépek -  Kedvező al

kalmi vételek, olcsó árak,
V ám ossy  G. és T ársánál
kapható. . • Masaryk-tér 2. sz.

I Rádióvétel előtt, tekintse meg ezen készüléket, melyet

1 j j g a felismer hangjáról.
Ej Ne vesződjék régi rád ió jáv a l!!

Használja ki most nagyszabású

1 illiliHiEiSiliii 131 csere- akciónkat.
1 0*tft3!$iÍR§ eüilsSiipsii íjaSal Részt vesz a Rádió-tombolában:

Több mint 10 000 Kő. jutalom.

R Á D I Ó - E L E K T R O :
M D R A &  R E IC H E R  Rimaszombat Siefanik-utca 18. sz.

Modern javitó Rádió-műhely.

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


