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Igen, ez az oka mindennek! Ne 
kenjük másra a hibát, ne keressük 
annak okait valahol a földgömb 
másik oldalán: ne vádoljuk az 
egyenlítőt vagy a sarkvidékeket. 
Itt a bajok gyökere közöttünk, in 
nen rügyeznek és szökkennek haj
tásokba azok a lápvirágok, a me
lyeknek a háborúban szétáradt 
romló és bűzös mocsarak feneket
len iszapja adott dúsan fejlő életet.

Nézzünk csak szét először itt a 
magunk körében. Nem találunk-e 
nagy és mélyreható elváltozásokat 
a magunk élete, szive, és lelke 
körül?

Hallgassuk meg barátaink, isme
rőseink szavát, mit mondanak azok? 
Meg van-e még bennük a régi 
jóakarat és megértés mások iránt? 
Nem szántotta-e szivüket durván 
göröngyösre, keményre a háborús 
lelkűiét?

Meg tudunk-e még érteni máso
kat, talán jóakaratu ártatlan embe
reket, akik örülnének a maguk 
naivságának szivárványszínű játé
kain s akik szeretnének szivár
ványból hidat építeni a siró felhő
kön át a napsugár felé ? ! . . . .  De 
mi más szemmel látjuk őket, a 
kritikának e ráncos arcú vénasz- 
szonynak keserű szögletbe szoruló 
éles, metsző szemeivel és megta
gadunk minden jóakaratot még a 
iegnaivabb gyermekjátékoktól is. 
Lehurrogjuk őket, durván rájuk 
nyalunk, vagy a legjobb esetben 
gúnyos mosolyra fintorul az a két 
szöglet, amely az orrunk és szá
junk két oldalán húzódva az arc
tól az állig: igazolni látszik azt a 
jámbor r é g i  közmondást: „Ha 
kárt szenvedsz, akkor nem kell 
gondoskodnod kárörvendőkről." A 
kárörvendő gúny magától is köny- 
nyen megterem.

Manapság igen sok az ilyen kár
örvendő gúny is a világon. És nem 
kell ezért Keletázsiába, Kaliforniá
ba vagy Ausztráliába menni. Itt 
közöttünk jobban megterem abban 
az iszapmocsárban, amelyet a vi- 
!ágháboru és a nyomán támadt za
varok hagytak szerteszét közéle
tünk mélyén.

Nem látunk összetertást az em
berek között, mintha a háború ki
ölt volna minden jóindulatot és 
megszüntette volna az együvétarto- 
zás érzetét. Együvétartozás egyfaj
tából származó, egy nyelven be

szélő embereket mintha készakar
va kerülné el sokszor a jóindulat 
és a szeretet, annak a nyelvét nem 
értik meg és gyakran igazolódnak 
Tompa költészetének szavai a ki
dőlt fáról, amelyben őrlő szú lakik 
s a honfi honfira vádaskodik. A 
kisebbségi élet néha mutat fel 
ilyen torzelváltozásokat is, néha a 
másfajú, másnyelvű embertárs nem 
talál megütközni valót, de a ma
gunk sorstársa talál. Suttogja azt 
és tovább adja a maga körében, 
kárörvendőleg leselkedve: mikor 
csap le valakire a büntető igazság
szolgáltatás haragja ? . . .

Ilyen lápvirágok is termettek ab
ban a mocsárban, a melynek mé- 
lyedő fenekein a háborús állapot 
hagyta ott a büzhödő iszapot.

Mindezek a dolgok a háborús 
lelkülette! állanak összefüggésben 
és csak abból magyarázhatók, hogy 
a háború és a nyomán támadt 
felfordulások alaposan megváltoz
tatták az embertömegek lelkületét.

Vagy nézzünk szét az anyagi 
helyzeteken, lássuk a megélhetés 
nehézségeit! Itt talán még kirívób
bak az ellentétek, amelyek ember 
és embertársa közé befurakodva, 
teljesen elidegenítették egymástól 
az emberiség nagy tömegeit.

Hát akadnak itt érthető dolgok is.
Az egyik ember, kevés ember 

jól megszedte magát háborús nye
reségekkel és olyan gazdag lett, 
hogy duzzadó zsákjában hordoz 
ezer meg ezer ember életére ele
gendő kincseket. Akiknek előbb is 
volt, azoknak talán most is sok, 
de csak rendesen, elég sokat ve
szítettek a háború után a forradal
mi és uj alakulások következmé
nye gyanánt.

Még mindez nem volna nagy 
baj, ha az érem másik oldala nem 
mutatna olyan fájó torzképet. Mert 
mig az egyik oldalon milliók gyűl
tek össze nehány embernek, addig 
a másik oldalon csak néhány vé
kony garas jut millió ember élet- 
fenntartására. Némelyiknek még 
ennyi sem jut, mert a konjunktú
rák, meg a gazdasági depressziók 
úgy alakították a népéletet, hogy 
százezrek, milliók nem juthatnak 
munkához, a melyből családjaikkal 
együtt élhetnének.

Hiszen az állam megértő gon
doskodással ád ezeknek is segít
séget, hogy mégis élhessenek. Hi
szen ez is valami, jobb a semmi
nél. De mégis csak jobb volna, ha 
munkaalkalmakat tudna nekik sze

rezni. Mert sok ember van, aki 
szívesebben dolgozna, minthogy 
munkanélküli segélyt kapjon. Sok
kal erkölcsösebb és önérzetesebb 
dolog, ha az ember munkájával 
keresheti a kenyerét, mintha úgy 
tartatja el magát az állam vagy a 
társadalom rovására.

A tömegnyomor, a pauperizmus 
is újabb tünete a háborús lelkűiéi
nek, amely győztes és legyőzött 
népeket meglátogatott.

Ez még inkább szétválasztja az 
embereket egymástól és a nincs
teleneket egy táborba hajtja, amely 
célul tűzte ki felforgatni a társa
dalmi rendet és feje tetejére állí
tani a művelt világot. Azt akarja, 
hogy az alsó osztályoké legyen az 
uralom : a felsők és a műveltebbek 
pusztuljanak a vezető helyekről.

A háborús lelkületnek ez talán 
a legborzasztóbb tünete, amely vi
lágnézeti, áthidalhatatlan ellenté
tekbe sodort százezreket és milli
ókat.

A háborús lelkűiét összes tüne
tei szétválasztják az összetartozó 
embereket. Ideje volna már arra 
gondolni, hogyan orvosolhatjuk a 
háborús pszichózis nyomán fakadó 
bajokat ? — Csak úgy várhatunk 
jobb viszonyokat, ha orvosolni tud
juk lassanként a beteg, háborús 
lelkűidet és annak helyébe jobb, 
megértőbb, jóakaratu lelket tudunk 
beplántálni a jövő nemzedék lei
kébe. —Y—

Reformátusok
szeretetvendégsége.

A református egyház Asszony- és Le
ányköre január 16 án, vasárnap délután 
5 órai kezdettel rendezte meg szokásos 
évi műsoros szeretetvendégségét a Pol
gárikor nagytermében.

Ezek az évenként megújuló összejö
vetelek mutatják, hogy kiváló alkalmak 
a lelkek összekapcsolására, a szivek 
egybedobbanására, a szunnyadó hit és 
akarat felébresztésére. Az együvétartozás 
érzése mind nagyobb és nagyob mér
tékben fogja meg az emberi sziveket 
és viszi, vezeti a közösségben, az ösz- 
szefogásban rejlő erők és áldások ki
merítésére. Reménység, bizalom szán
ja meg az ember szivét jövőjét illető
leg, ha látja azt, hogy a közös hit és 
nyelv, közös élet és kereszthordozás, 
közös célratörekvés és reménységtáplá
lás egységbe tudja forrasztani az egyé
neket és a kereszténység elveinek gya
korlatban való érvényesülése, az áldo
zathozatal, az adakozás készsége is olyan 
mértékben mutatkozik meg, mint ezen a 
szeretetvendégségen. A Polgárikör nagy
terme, melyben gondos és fáradságot

nemismerő asszony és leánykezek által 
Ízlésesen feldíszített asztalok várták az 
érdeklődőket, kicsinek bizonyult azok 
befogadására, úgyhogy a szomszédos ki
sebb termet is igénybe kellett venni.

A gondosan összeáliitott, gazdag mű
sort a XLII. zsoltár 1. versének elének- 
lése után Bodon Aladár segédlelkész 
buzgó imádsága vezeti be, kérvén az 
összejövetelre Istennek gazdag áldását 
és kegyelmét, mely testvéri szeretetben 
forrassza össze a lelkeket.

Az ének és imádságban felbuzdult lel
kek nagy figyelemmel hallgatják ezután 
özv. Samarjay Jánosné, az Asszonykör 
elnökének lelkes és szivbőljövő meg
nyitó beszédjét, melyben örömének ad 
kifejezést, hogy ilyen szép számban üd
vözölheti a megjelenteket. Hangsúlyozza 
is az összefogás szükségességét, amely 
egyedüli mód arra, hogy a közös hiten 
és nyelven levőknek eddigi értékeit nem 
csak elveszni ne hagyja, sőt azok növe
kedését, gyarapodását biztositsa is. Egy
ségben, összefogásban van az erő. így 
tudjuk igazán szolgálni egyházunkat s 
igy tudunk igazán hasznára lenni né
pünknek, fajunknak. Abban a remény
ségben, hogy a most megmutatott fel
buzdulás csak növekedni fog, szeretettel 
üdvözli a megjelenteket.

A nagy lelkesedéssel fogadott értékes 
megnyitó után a Ref. Vegyeskar tagjai 
gyülekeznek a terem színpadán és Szűcs 
György ref. kántor hozzáértő vezénylete 
alatt nagy hatást elérve éneklik Rink: 
Hála és dicséret — cimü darabját.

Ezután Padi Muci áll a függöny elé 
és a tőle megszokott kedvességgel, mély 
átérzéssel szavalja tiszta kiejtésű, meg
nyerő hangján, nagy előadói készséggel 
Reményik Sándor: Levél a györgyfalvi 
leánykonferenciáról — és Vajas Klára : 
Megláttam — cimü költeményét, melyet 
a közönség nagy tapssal honorál.

Harmónium kísérete mellett ének
duettekkel gyönyörködtetik ezután a kö
zönséget Kovács Gyula nyug. ref. ig. ta
nító és Szűcs György ref. kántor, ami
kor is Kádár Géza : Istennel és Gloves 
István : Otthon, drága otthon — cimü 
énekeket adják elő összecsengő, egy
máshoz simuló hangon, jól összegyako
rolva.

A duettek elhangzása után Varga 
Imre lelkész emelkedik szólásra és „A 
csehszlovákiai magyar reformátusság lét
kérdései* címen tartja meg magas szár- 
nyalásu előadását. Feltárja azt a helyze
tet, amelybe az itteni reformátusság ke
rült az államfordulat után. Ismerteti 
azokat a nehézségeket, amelyekkel küz
denie kell, hogy életét fenntarthassa s 
reámutat azokra a módokra és lehető
ségekre, amelyeknek cselekvésével, illet
ve figyelmenkivül hagyásával áll vagy 
esik a csehszlovákiai magyar reformá
tusság élete. Összefogás minden vonalon, 
több öntudat, különösen a parasztság 
körében, mert ez az egyedüli réteg, ame
lyik helyzeténél fogva biztosíthatja a 
magyar reformátusság jövőjét Csehszlo
vákiában.

Az értékes meglátásokat tartalmazó 
előadás után Koskó Sárika adja elő 
zongorán nagy technikai készséggel és 
átérzéssel Liszt Ferenc: De Rossignol- 
ját, melyet ép úgy, mint az utána kö-
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vetkező Tóth Mihály losonci IV. éves 
theológus hatásos szavalatait a közönség 
ismételten megújuló tapsa kiséri.

Utolsó számként a ref. férfikar tagjai 
szerepelnek, Szűcs György kántor ve
zényletével és harmőnium kísérete mel
lett és felségesen szárnyal ajkukról az 
Istent dicsőítő ének, melynek elhangzá
sa után a gyülekezet is hálával borul 
le Isten előtt, hogy az összejövetelen is 
vele volt és együttesen énekli a CV. 
zsoltár 1. versét: Adjatok hálát az Is
tennek...

A műsor befejeztével ügyes leányke
zek teát szolgáltak fel. Teázás közben 
több értékes tárgy kisorsolására is sor 
került, amely a közönség körében több
ször is megújuló derültséget hozott.

Ezzel a nagyon jól sikerült szeretet- 
vendégség, melynek megrendezéséért a 
buzgó és fáradtságot nem ismerő ref. 
asszony és leánylelkeket illeti az elis
merés, véget-ért s a közönség azzal a 
boldog megnyugvással távozott, hogy 
most ő is hozzájárulhatott egy vagy két 
téglával a Református Szeretetotthon 
felépítéséhez, amire az évenként meg
megrendezett szeretetvendégségek jöve
delme fordittatik.

Jövedelmiadé, ált. keresetiadó
vallomás beadása.

A Vezérpénzügyigazgatóság közzétett 
hirdeménye szerint az 1938. adóévre 
szóló jövedelmi adó (magasabb szóig, 
illetmények adója), általános kereseti 
adó és járadékadóra vonatkozó vallo
mást az egyenesadótörvény 307. §-a ér
telmében (a T. és R. Gy. közzétett 227/ 
1936. sz. hirdetmény szövegezésében) az 
adóköteles lakhelye) szerint illetékes adó- 
igazgatóságnál 1938. évi február hó 14-ig 
kell benyújtani.

Az adó minden egyes adóévre 
azon naptári évben elért jöve
delem, hozadék vagy járandóság 
után vettetik ki, amely közvet
lenül megelőzi az adóévet. Erre, 
azaz az 1938. adóévre vallja be 
tehát a tavalyi, azaz az 1937. 
naptári év jövedelmét, hozadé- 

kát és járandóságát.
A jövedelemaáóhoz az köteles vallo

mást beadni, akinek adóköteles jöve
delme, beleszámítva a feleség vagy élet
társ és kiskorú gyermekek jövedelmét 
is, az 1937. naptári évben meghaladta 
a 7000 K5.-t.

A több családdal biró családfő fel 
van mentve a vallomásadás kötelezett
sége alól, ha a jövedelme nem haladja 
meg a 8200 koronát és van legalább 4 
családtagja (özvegy férfinak és nőknek 
3), a 9200 Ké-t és van legalább 5 csa
ládtagja (özvegy férfiak és nőknek 4), 
a 11000 Ke-t és van legalább 6 család
tagja (özvegy férfinak és nőknek 5).

Akik szolgálati járandóságot élveznek, 
amennyiben jövedelemadójuk a 30. 31. 
§§-ok szerint a járandóság kifizetése 
alkalmával szabályszerűen levonva, vagy 
a kivető hatóság részéről a 33. §. 1. és
2. bekezdése értelmében kivetve lett, ha 
egyéb forrásból jövedelmük a család
tagok jövedelmének beszámításával nem 
haladja meg az 1000 Kc-t, a vallomás
adás kötelezettsége alól fel vannak 
mentve, hacsak valiomásadásra külön 
felhiva nem lesznek.

Ezen szolgálati járandóságot élvezők 
azonban a törvény 32. §. 5. bekezdése 
értelmében mindig jogosultak az általá
nos rendelkezések alapján kérvényezni 
a rendes adókivetést; a vonatkozó (bé
lyegmentes) kérvény, melyhez rendesen 
kitöltött vallomás csatolandó, legkésőbb 
március végéig adandó be azon év el
múltával, melyben az adó a 30. §. eset
leg a 30. és 31. §§-ok értelmében le
vonatott.

A magasabb szolgálati illetmények 
adója alá eső (évi 100.000 Kc-t megha
ladó) járandóságokat a jövedelemadó
vallomásban kell bejelenteni.

Tekintettel az 1934. december 19-én 
kelt, a T. R. Gy.-ben 266. sz. szám alatt 
közzétett, a véderőjáradékról szóló tör
vény rendelkezéseire figyelmeztetnek az 
adófizetők, akik jövedelmi adóval köz
vetlenül adóztatnak meg, hogy a jöve
delmi adóvallomáson fel kell tüntetni 
születésük évét, esetleg — idegeneknél 
— állami illetőségüket.

Akiknek a véderőjárulékokról szóló 
törvény 1. §. és 3. §. 2., 3. és 4. bek.

G t t m ö r 1938. január hó 23.

alatti indokok valamelyike folytán igé
nye van a véderőjárulékok fizetése alóli 
felmentésre, utaljon erre kimondottan a 
jövedelmi adóvallomásban és ezen kivül 
terjesszen be a hivat, törvény 6. §. 2-ik 
bek. szerinti hivatalos igazolványt a jö
vedelmi adóvallomás beadására megál
lapított határidőben. Aki ezen hivatalos 
igazolványt, amig a véderőjárulékról 
szóló törvény 1. §. 1. bek. és 3. §. 2. 
bek. alatti indokok folytán van igénye 
a felmentésre, már idejében, 1937. vagy 
az előbbi évben benyújtotta, nem köte
les azt a folyó adóévre újra benyújtani.

Az általános kereseti adóhoz tekintet 
nélkül a hozadék magasságára az köte
les vallomást beadni, ki haszonhajtó 
vállalkozást, üzletet vagy foglalkozást 
folytat, nyereség elérésére irányuló cél
zattal (törv. 46. §).

A járadékadóhoz az köteles vallomást 
beadni, ki ezen adó alá tartozó járan
dóságokat élvez (törv. 172. § ) — hacsak 
az adó nem az adósnál vonatik le (törv. 
180. és 182. §§-ai),— amennyiben az 
adóköteles járandóság sajátmaga vagy 
az adózó egyéb jövedelmének, illetve a 
családfő jövedelmének hozzászámitásá- 
val meghaladja a jövedelemadó alá tar
tozó jövedelmek fent megjelölt határait 
(törv. 174. §. 10. p.)

Az összes jövedelmeket, nyereségeket 
és járandóságokat az 1938. adóévi ki
vetéshez azon összegben kell bevallani, 
amelyet ezek az 1937. naptári évben 
kitettek.

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

Vallomást csak a hivatalos nyomtat
vány felhasználásával lehet beadni. Az 
1938. adóévre uj, módosított nyomtat
ványok adattak ki, az 1938. adóévre 
szóló adóvallomásokat tehát csakis eze
ken az uj nyomtatványokon lehet be
nyújtani. E nyomtatványok nem kapha
tók ingyen s á kivető hatóságok egy
általán nem fognak vallomásadásra 
szolgáló nyomtatványkészlettel bírni. A 
nyomtatványokat csakis a dohányáru
dák árusítják.

Annak, ki a vallomásadási kötelezett
ségének a fenti határidőben eleget nem 
tesz, kivethető az adó hivatalból továb
bi külön meghallgatása és a vallomás 
beadására való felszólítás nélkül a ren
delkezésre álló adatok alapján (a tör
vény 309. §-ának 1. bek.) A vallomás 
késedelmes beadása azonkívül a tör
vény 185. és következő §§-ai szerint 
büntetendő: ugyanezen §§-ok szerint 
büntethető az is, ki a vallomásban hely
telen adatokat vall be. Az egyenesadók
ról szóló törvény 309. §. 4. bek. azon 
korábbi rendelkezése, amely szerint az 
adózó a köteles vallomást a törvényes 
vagy neki külön engedélyezett határidő 
után még a következő öt napon belül 
beadhatja, már nincs érvényben.

M it *  M I M  Im totttó?
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 á személyeknél, 
kik kézimunkát végeznek, a foglalkozá

suknál használt eszközök, gépek és szer
számok, valamint a feldolgozáshoz szük
séges nyersanyag 3000 Ke értékig.

5. Foglalásmentesek 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.

Kihirdették az uj adókat.
A jövedelmi adó ideiglenes pótléká

nak meghosszabbítása.
A törv. és rend. tárában kihirdették 

azokat az uj adókat, amelyeket az utób
bi hetekben a parlament jóváhagyott.

A 246. számú törvény meghosszab
bítja a jövedelmi adó és a tantiem-adó 
ideiglenes pótlékát az 1938—1940. adó
évekre is.

Államvédelmi illeték.
A 247. számú törvény az államvédel

mi illetékről szól. Ezt az illetéket a jö
vedelmi adót fizető fizikai személyek és 
átnemadott örökség fizetik, továbbá az 
általános kereseti adót fizető egyesüle
tek és a külön kereseti adót fizető vál
lalatok,

A fizikai személyek (örökségek) ese
tében az államvédelmi illeték a követ
kező: a szolgálati bevétel T5 százaléka, 
de nem lehet nagyobb, mint a jövedel
mi adó 60 százalékos pótléka. Ha a 
szolgálati bevétel nagyobb, mint 60 ezer 
korona, de kisebb, mint 100 ezer, akkor 
az államvédelmi illeték 2'5 százalék, 
100 ezertől 200 ezerig 4 százalék és 
200 ezren felül 5 százalék.

A földből, épületekből és a tőkéből 
származó bevétel után az államvédelmi 
illeték 4 százalékot tesz ki, de nem le
het nagyobb, mint a jövedelmi adó 80 
százalékos pótléka.

Az általános kereseti adót fizető vál
lalatoknál és társaságoknál az államvé
delmi illetéket, mint a kereseti adó 40 
százalékos pótlékát fogják kivetni. Ott, 
ahol a külön kereseti adót az alaptőke 
nagysága szerint vetik ki, az államvé
delmi illeték a tényleg kivetett kereseti 
adó 40 százalékát teszi ki. Az államvé
delmi illetéket azok a vállalatok is fi
zetik, amelyeket fölmentettek a külön 
kereseti adó fizetése alól és pedig a 
kereseti adó 100 százalékát.

A rendkívüli haszon adója.
Ez az adó is azokra a fizikai vagy 

jogi személyekre vonatkozik, akik álta
lános vagy külön kereseti adót fizetnek. 
Az 50 ezer koronát túl nem haladó ha
szon nem esik ezen adó alá. Az adó
tarifa 100 ezertől 140 ezerig 4 százalék, 
500 ezerig 6 százalék, 500 ezeren felül 
az egész alap 8 százaléka. A rendkívüli 
haszonadót együtt vetik ki majd a ke
reseti adóval. Sem az államvédelmi il
leték, sem a rendkívüli haszonadó nem 
lehet különböző levonások alapja.
Mindkét adó csak 1940 ig érvényes.

A szolgálati jövedelmeknél a határ
időpont az 1941-es adóév.

A limonádé, ásvány- és szódavíz 
adója.

A 248-as számú törvény újból ren
dezi a limonádé, szóda- és ásványvíz 
fogyasztási adóját. A limonádé literjénél 
az adó 32 fillér, a z . ásvány- és szóda
víz literjénél 28 fillér. Az adót a ter
melő vagy az importőr fizeti.

Saját használatra 20 literig 
ezeknek az italoknak a gyár

tása adómentes.
Az általános italadó megváltoztatása

A 249. számú törvény bizonyos ré
szeiben megváltoztatja az általános ital
törvényt. A 14 fokos szőlőből készült 
bor és a must literjének adója 080 ko
rona, 14 fokú alkoholtartalmon felül 2 
korona. Más gyümö'csból készült 14 
fokos bor adója 0‘40 korona, 14 fokon 
felül 2 korona.

Söradó.
A 250. számú törvény megváltoztatja 

a söradót, még pedig egy liter csapolt 
sör adója 56 fillér, palacksör 70 fillér, 
speciális sör 90 fillér. A sörtermelőknek 
csak 10 fillérrel szabad többet kémiök 
a sör literjéért, mint 1937. október hó 
elsején.

Ugyancsak a vendéglősök sem 
adhatják drágábban a sört, 

mint 10 fillérrel literenkint.
Műzsiradó.

Az eddigi törvényt a 251. számú tör
vény változtatta meg. Az adó 2 koro
nát, T80 és 0'80 koronát tesz ki a mű- 
zsir minősége szerint. A napraforgóolaj 
nem esik a műzsir adója alá.

Csevegjen valamit,
kedves Jólértesült, hisz régóta olykor- 
olykor ha látjuk s a nyáron beígért helyi 
aktualitásokkal is adósunk.

— Hja, kedves Hölgyeim, hol vagyunk 
már azoktól a nyári pletykáktól, hol van 
az a nyár... hol? Nem aktuális már 
azokból egy sem, igy Vizkereszt után és 
Pálforduldsa előtt, amikor a tél befa
gyasztotta sok-sok nyári élményforrásunk 
magasra szökkent szivárványszínű suga
rait s nem maradt belőlük más, csak a só
hajtásokba fulladó emlékezés valamire, ami 
szép volt, ami csillogó volt, ami akkor 
beragyogta hétköznapiságokba merült 
életünket. Ma, ilyenkor, farsang idején, 
azokról csevegni nem időszerű és bizo
nyos mértékben, higyjék el, kedves Höl
gyeim, fájdalmas is. Ma a magas pót
adó, a munkanélküliség, a kenyértelenség, 
a könnyen meggazdagodás, a hirtelen 
leszegényedés és a jó ég tudja még, mi 
a téma, amikről úton és útfélen, halkan 
vagy éppen hangosan beszélnek még az 
emberek, ma...

— - Jaj ne azokról, flörtről, eljegyzésről, 
házasságról, farsangi készülődésekről 
csevegjen valamit.

— Szóval: pletyka. Ezt tálaljak föl. 
Hm. Hát nincs. Nos, ne értsenek félre, 
mert flört, eljegyzés és házasság, nagy- 
és kisszerelmek megesnek még most is. 
Ritkábban, az igaz, de megesnek. Ezek 
azonban amolyan szükségszerű, normá
lis életmegnyilvánulások, amik nélkül nem 
élet az Élet. Bálok ? Hm, ezek is lesznek. 
De nem a régi kimondottan fényes, csil
logó, ragyogó, parádés bálokra emlékez- 
tetőek ezek már. Csak, hogy úgy mond
jam, épig ónjai a régieknek, ha a „rep
rezentációs", vagy a „batyu", „műsoros" 
és egyéb jelzőt is adják nekik. Bál ? Fáj 
kimondanom, de nálunk ennek már csak 
híré él és megszinesiti a mai, az uj ge
neráció gondolatvilágát. A tánc, ma, a 
mai furcsa szokás szerint, amikor a tán
cos alighogy egyet fordul, egy maliciózus 
másik ifjú nyomban kikaphatja kezéből 
táncosnőjét, — már nem tánc többé, ha
nem valami kapd el, ereszd el fogdósdi- 
játék, amit nem lehet bosszankodás nélkül 
végig nézni. Igen, igen, kedves Hölgyeim, 
ez igy van, ahogyan mondom, szóról-sző- 
ra. Van élet, ami nem élet, van tánc, ami 
nem tánc, de pletyka — amit kívántak, 
pletyka —- az, kérem, nincsen. Pletyka 
a kávésnénikék gyártmánya, azért hozzá
juk forduljanak hát.

^Xrgu.s.
Társadalmi naptár.

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.

Február 12-én: Asztalos segédek szak
csoportjának szinielőadássál egybekö
tött táncmulatsága az Iparoskörbén.

Február 12. A Kát. Olvasóegylet tánc
estélye a városi népkonyha javára.

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

1938. február 19-én, szombaton a Pol
gárikör batyubálja.

Február 26. A Kát. Olvásóegylet szini- 
előadással egybekötött táncmulatsága.

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



1938. január hó 23. G d m t r 3

papi jubileum. A gömörpéterfalai 
r, rí. kát. plébániához tartozó hivek me- 
:,{. ünneplésben részesítették Holczmann 
) :sef gömörpéterfalai esperes plébánost, 
ouani áldásos és eredményes müködé- 

:ek 30-ik évfordulója alkalmából. A 
. eum napján a hálaadó szentmise 

az anyaegyház, mise után pedig 
’rr,fenék leány egyház közönségének 
kiküldöttei fejezték ki a hivek közbe- 
. ; ését, őszinte szeretetét, igaz háláját 

köszönetét azért a jóságáért és áldo- 
i: 5 munkásságért, amit a jubiláns 

- bános háromévtizedes plébánosi mű-
■ :lse alatt az egyház és a hivek ér

d-kében kifejtett. A jubileum alkalmá-
számosan üdvözölték a derék lel

készembert.
Kinevezés. A csehszlovák kormány 

S;:hlik Károly irodai számvizsgálót, br- 
r íági irodai ellenőrré nevezte ki az 
V. fizetési fokozattal a rimaszombati
törvényszéknél.

Mézeskalács-szív. Telek A. Sándor a
. Mézeskalács-sziv" cimű hangjátékát 
szombaton, folyó hó 22-én este 6 óra
kor mutatja be a pozsonyi rádió.

Nagy Sándor pártigazgató beteg- 
szabadságon. Az egyesült magyar pár
tok elnöksége Nagy Sándor rimaszom
bati pártigazgatónak megrongált egész
ségének helyreállítása céljából egy évi 
betegszabadságot engedélyezett. A köz
tiszteletben álló és általános népszerű
ségnek örvendő pártfőtisztviselő a na
pokban adta át hivatalát és egyelőre 
szülőfalujában, Nemesmartonfalán fog 
tartózkodni. Távozása alkalmából szom
baton este a szűkebb baráti kör, vasár
nap az iparostársadalom és hétfőn este 
pedig a rimaszombati pártszervezet és 
a város magyar társadalma rendezett 
bucíúvacsorákat tiszteletére, mikor is 
számos szónok méltatta a távozó párt
igazgató érdemeit.

A Rimaszombati Társaskör első kul- 
turelőadását kedden este tartotta meg 
szépszámú közönség jelenlétében, amely 
alkalommal Havas Vilmos áll. reáigimn. 
tanár, a kör kuiturosztályának elnöke 
olvasott föl „Tudatos és tudatlan lelki
jelenségek" cimen. Az előadásnak osz
tatlan sikere volt.

Az Izraelita Jótékony Nőegylet éven- j 
ként szokásos nagy, jótékonycélu mulat- í 
sága folyó hó 22-én, szombaton este 
zajlik le a Tátra szálló nagytermében, 
kitűnő műsorral, melynek keretében fel-; 
iép Ella Fuxová, a pozsonyi nemzeti 
színház ünnepelt prímaballerinája. A mű-! 
sor további részében egy 16 tagú gyer
mekzenekar számai, Feldmann Éva sza
valatai és Bokor Éva valamint Kosiner 
Irr.réné konferánsza szerepelnek. A nagy 
;j'deklődést kiváltó est jegyei korlátolt 
számban válthatók még a Gömöri-utcai 
„KÁEF“ üzletben.

A „Blaha Lujza műkedvelő társa
ság" folyó január hó 29-én és 30 án, 
szombaton és vasárnap este 8 órai kez- 
o- el, a Poigárikör színpadán tartja 

vetkező előadásait, amikor is az „Egy 
. s senki“-t Bónyi Adorján kitűnő 3 
. onásos vígjátékét adják elő a mű- 
.dvelők, Makovitsjenő és Marosi Mi

szakavatott rendezésében. Jegyek: 
7, 5 és 3 koronás ártön elővételben 
hatók Remenyik Kálmán főtéri órás- 
•ében. Bővebbet a falragaszokon ! 
űkedvelő társaság ez utón is közli,

■ -;y az előadás csak két alkalommal
/.ódik, harmadik előadásra a termi

jük lefoglalt volta miatt sor nem ke
net, miért is ajánlatos a jegyeknek 

ejében való beszerzése, 
önkéntes ápolónői kurzus. Folyó év 
rcius vagy április havában önkéntes 

olónői kurzust tart a helybeli vörös- 
reszt egyesület magyar és szlovák 
•Íven. Bővebb felvilágosítással Golda 
•; tanítónő (fiú elemi—Stefanik-utca) 

‘-oigál.
Qazdaifjak táncmulatsága. A rima- 
ovnbati gazdasági szakiskola növén

yiekéi február hó 12-én, este fél 8 órai 
azdette! szinielőadással egybekötött 
rcmulatságot rendeznek a gazdasági 

iskola termeiben.
Jótékonycélu szinielőadás. A tornai

jai róm. kath. leányegyesület az ottani 
Karitásszal folyó hó 15-én nagysikerű 
szinielőadást tartott a Fehérló nagyter
mében, mely alkalomból a tárgyát a 
Servius császár korából merítő „A vér
tanú anya" c. négy felvonásos dráma ke
rült bemutatásra, kiváló előadásban, 
osztatlan nagy sikerrel.

Ápolónői összejövetel. A csehszlo
vák vöröskereszt önkéntes ápolónői 
szakosztálya, a helybeli vöröskereszt 
egyesülettel karöltve, folyó 1938. január 
23-án (vasárnap) d. e. 9.45 órai kezdet
tel készültségi összejövetelt tart a város
háza nagytermében, melyre az egész 
város közönségét, különösen nőket, tisz
telettel meghívja. Tekintettel arra, hogy 
a programot Prágából rádión közvetí
tik, pontos megjelenés kéretik. — A 
program következő: 1, A helybeli szak
osztály elnöksége üdvözli a megjelent 
vendégeket. — 2. A rádió közvetítése 
Prágából. — Az ünnepély után a kö
zönség az. önkéntes ápolónőkkel kivo
nul a temetőbe, ahol a hősök sírját 
megkoszorúzzák. — Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.

A Rimaszombati Polgári Olvasókör
vezetését a múlt évi közgyűlésen nyert 
mandátum alapján ifj. Rábely Miklós el- 
nökiése mellett tetterős, agilis és lelkes 
gárda vette át egy évvel ezelőtt s az uj 
rezsim a tagok és a rimaszombati ma
gyar társadalom legteljesebb megelége
désére már is hasznos és eredményes 
munkát végzett. Az egyéves munkape
riódus végeztével most január 22-én 
megtartandó választmányi ülésen fog 
beszámolni az egyesületi vezetőség a 
már megoldott s a még megoldásra váró 
feladatok elvégzéséről, az évi közgyűlést 
pedig két hét múlva, február 6-án va
sárnap d. u. 4 órakor fogja megtartani 
a Polgári Olvasókör. Úgy a január 22-i 
választmányi ülést, mint a feb. 6 i köz
gyűlést társasvacsora követi, amelyre az 
egyesület házfelügyelőjénél kitett aláírási 
iveken lehet jelentkezni.

Halálozás. Pásztor Pál nyug. városi 
tisztviselő életének 78-ik évében f. hó 
15-én meghalt. Az elhunyt hosszú éve
ken át volt városunk iktatója, kiadója és 
irattárnoka s a társadalmi életben, mint 
a műkedvelői szinielőadások agilis ren
dezője fejtett ki élénk működést. A vá
ros közönsége s illetve a városi tiszt vi
sel ő i k a r részéről a városi színeket viselő 
szalaggal ellátott koszorút helyeztek az 
elhunyt ravatalára, akinek halálát özve
gyén szül. Petro Annán kívül gyermekei, 
unokái és rokonai gyászolják. Temetése 
őszinte részvétmegnyilvánuiás mellett f. 
hó 17-én volt.

Lapzártakor értesülünk, hogy Dr. Fer- 
derber Jakab tornaijai ügyvéd, Gömör- 
megye ügyvédeinek nesztora, folyó hó 
20-án 78 éves korában elhunyt. Halálát 
három gyermeke és kiterjedt rokonság 
gyászolja.

Anyakönyvi statisztika. Rimaszom
batban az 1937. év folyamán született 
239, meghalt 312 egyén. Házasságot kö- 
ött 75 pár.

A rimaszombati iskolák dologi ki
adósai. A rimaszombati állami elemi 
magyar iskolák nyomtatvány és irodai 
szükségleteiről eddig a kincstár gondos
kodott. A karácsonyi ünnepek előtt a 
pozsonyi iskolaügyi referátus arról érte
sítette a város elöljáróságát és egyben 
az érdekelt iskolák igazgatóságait, hogy 
az 1894 ben a magyar királyi vallás- és 
közoktatásügyi minisztériummal létesi- 
sitett szerződés értelmében minden is
kolai dologi kiadás a várost terheli, 
ennélfogva ez év elejétől az irodaszer 
és nyomtatvány-szükségletek fedezésé
nek’ gondját a város elöljáróságára há

rítja át. A városi tanács legutóbbi ülé
sén tudomásul vette az iskolaügyi refe
rátus intézkedését és az uj iskolai ter
hek fedezéséről máris költségvetésileg 
gondoskodott.

Fölényben a rimaszombati nővá
lasztók. A választói névjegyzék össze
állításával most készültek el a rima- 
szombati városházán. Eszerint a rima- 
szombati választók száma 4665, amely
ből 2665 a nő. A nők a szenátusi és a 
tartományi váiasztólisztán is fölényben 
vannak, amennyiben az első lisztán ösz- 
szeirt 4220 választó közül 2356 szava
zatot reprezentálnak a rimaszombati 
hölgyek s a tartományi és kerületi vá
lasztói lisztán felvett 4461 választóból 
js 2504 a szépnem táborába tartozik.

Hónapos vásár. Rimaszombat város
ban a hónapos vásárt szerdán, 1938. 
január hő 26-án tartják meg. — Minden
féle hasznos állat felhajtható.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik drága jó férjem, 

illetve szeretett édesapánk elhunytakor 
mély bánatunkat részvétükkel enyhí
teni igyekeztek s Őt utolsó útjára el
kísérték, ezúton mondunk hálás köszö
netét.

Tamásfala, 1938. január 20.
özv. Pásztor Pálné 

és gyermekei.

Szabóiparosok szövetkezete. A mind
inkább szaporodó gyári lerakatok ver
senye elleni védekezésül a rozsnyói 
szabóiparosok szövetkezet megalakítását 
tervezik, mely ügyben már értekezletet 
is tartottak.

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

Halálraégett kisgyermek. Gregor- 
csok Gyuláné derencsényi földmives- 
asszony takarítás idejére a konyhai tűz
hely padkájára fektette le 15 hónapos 
leánygyermekét s a felügyelet nélkül 
maradt apróság harcurozás közben le
zuhant a tűzhelyen elhelyezett forróvizes 
fazékba, majd onnan a tűzhely lapjára 
és harmadfokú égési sérüléseibe pár 
nap múlva belehalt. A szerencsétlen 
anya ellen gondatlanság miatt bűnügyi 
eljárás indult.

Eljárás indult a rimabrézói vasúti 
baleset miatt. Voljár András kiétei 
földműves fiával együtt szekéren haza
felé igyekezett Rimabrézó községből, 
ahol almatermését volt eladni. A szekér 
két utasa átközben erősen elálmosodott 
s a 31 368 számú és sorompóval nem 
védett vasúti átjáróhoz érve csak későn 
vették észre az esti sötétségben a ti- 
szolci vonat közeledését. A személyvo
nat mozdonya elkapta a szekeret, az 
összeütközés ereje azonban szerencsére 
elsodorta a járművet a sínekről, úgy 
hogy a két fuvaros és a két ló jelen
téktelen zúzódások árán menekült a 
halálos veszedelemből s csak a szekér 
ment tönkre. A mozdonyvezető idejeko
rán kezdett fékezni, a teljes sebességgel 
haladó vonatot azonban csak a karam
bol színhelyétől száz méternyire volt 
képes megállítani. — A karambol ügyé
ben természetesen hivatalos eljárás in- 
idult s az ügyészség Voljár András el
len gondatlanságból okozott forgalmi 
baleset címén már vádat is emelt.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, január 22-23-án 

kitűnő bécsi nagyfilm:
A szerelem országa

Kedden, január 25-én kitűnő bécsi bűn
ügyi szenzációs nagyfilm :
Mindenki gyanús

K. L. Diehl, Theo Lingen, Simo Margit.

Szerdán, január 26-án amerikai nagyfilm. 
Pénz, szerelem, ravaszság:
Rosszhírű leányok

Jean Harlov, Wiliam Povel, Myrna Loy, 
Spencer Tracy :

Csütörtökön, január 27-én érdekfeszitő 
exorikus Kipling film:

Az elefántok kedvence

Mikor a munkanélküliek vereksze
nek. Néhány tiszolci munkanélküli gyári 
munkás reggel 9 óra tájban együttesen 
igyekezett a „Psota" nevű községbeli 
korcsmába, útközben Koper János és 
Sztruhár Mátyás összekülönböztek egy
mással és bírókra keltek. A cimborák 
a jó szórakozás reményében biztatni 
kezdték a két birkózót és Koper nem 
sokat habozott, hanem egy mesteri fo
gással leteritette ellenfelét, aki a győ
zelmet jobbkarjának eltűrésével fizette 
meg. Á munkanélküliek cseíepatájának 
áldozatát első orvosi segélyben része
sítés után beszállították a rimaszombati 
országos kórházba. Koper ellen pedig 
gondatlanságból okozott súlyos testi 
sértés címén eljárás indult.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR! Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a LITERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

A tiltott műtét áldozata. Özvegy 
Jakab Jánosné licei földmives asszony 
Belányi Júlia nevű gömörpanyiti angyal- 
csináiót 300 korona tiszteletdij ellenében 
rábírta, hogy tiltott műtétet végezzen 
leányán, mert a gyermekáldást el akarta 
kerülni. Belányiné a fonásnál használa
tos faorsóval le is bonyolította a művi 
beavatkozást és 200 korona honoráriu
mot azonnal fel is vett a műtét után, 
paciense azonban pár nap múlva vér
mérgezést kapott és belepusztult az ope
rációba. Az államügyészség mindkét asz- 
szony ellen megindította az eljárást mag
zatelhajtás és gondatlanságból okozott 
emberölés címén.

Brutális unoka. Sztraka György 80 
éves nagyszuhai gazda szemrehányást 
tett unokájának, Sztraka Jánosnak, hogy 
fényes nappal a korcsmában szórakozik, 
ahelyett, hogy a gazdasággal törődne s 
a munka után nézne. A nagyapa kor- 
holása annyira felbőszítette az unokát, 
hogy dühében felborította a szobai asz
talt és lócát s a függőlámpát (nem égett) 
az ablakba hajította, hogy az izzé-porrá 
tört az ablak üvegjeivel együtt. A rabi- 
átus fiú azonban nem elégedett meg a 
berendezési tárgyak elpusztításával, ha
nem dühében nekiment nagyapjának is, 
öklével többször arconboxolta, úgyhogy 
az idős férfi 15 nap alatti sérüléseket 
szenvedett. — Felmenőn elkövetett testi 
sértés cimén megindult ellene az eljárás.

Esküdtszék elé kerül a murányhutai 
gyilkos. Gyurgyik József 20 éves mu
rányhutai legény bűnügyében befejező
dött a vizsgálat s a rimaszombati ke
rületi bíróság vádtanácsa a Btk. 278. 
§-ba ütköző gyilkosság bűntettének el
követése miatt jogerősen vád alá he
lyezte a bestiális fiatalembert, aki mint 
ismeretes, süketnéma bácsiját, Gyurgyik 
Gusztáv murányhutai koldust műit év 
október 18-án agyonverte, mert az édes
anyjával rosszul bánt. A gyilkos legény 
a vizsgálat során olyan zavartan visel
kedett, hogy a vizsgálóbiró elrendelte 
elmeállapotának megvizsgálását, az or
vosszakértők azonban teljesen beszámit- 
hatónak találták. Gyurgyik József bűn
ügyét a tavaszi ciklus során fogja tár
gyalni a rimaszombati esküdtszék.

Halálesetet okozott egy szálka. 
Czakó Júlia 44 éves liczei földmives- 
asszony hetekkel ezelőtt nagytakarítást 
rendezett régi faládájában. Tisztogatás
közben egy szálka sértette meg jobb
kezének középső ujját, a balesetnek 
azonban nem tulajdonított semmi jelen
tőséget, csak akkor, mikor a sérülés 
gyűlni majd dagadni kezdett. Állapota 
a múlt hét keddjén annyira sulyosbo-
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dott, hogy hozzátartozói beszállították a 
rimaszombati országos kórházba, ahol 
tetanus ellen nyomban be is oltották, 
segíteni azonban már nem lehetett rajta 
s a szerencsétlen asszony két nappal 
beszállítása után nagy fájdalmak között 
kiszenvedett.

Filmszínház. Folyó hó 22. és 23 án 
színre kerül „A szerelem országa" cimü 
bécsi film. Egy kis operett-ország kirá
lya nem akar nősülni. A kormányelnök 
ravaszul intézi a dolgot s Ilona herceg
nőt invitálja a rezidenciába. De hiba 
történt! A királyhoz hasonló Ferenc 
nevű fiatalemberrel ismerkedik meg. A 
szituáció kezd bonyolódni, azonban a 
miniszterelnök ezen is tud segíteni.

Folyó hó 25-én „Mindenki gyanús" 
cimü ugyancsak bécsi film kerül leper- 
gésre. Berlinben egy éjjeli villa-utcában 
egy taxi ajtaja előtt halva fekszik a taxi 
utasa. Megjelenik a bíróság bizottsága 
s megindul az erélyes vizsgálat, mely a 
legszélesebb mederben folyik és izgal
masnál izgalmasabb jeleneteket produ
kál, mig a rejtélyt sikerül megoldani.

Folyó hó 26-án „Rosszhirü leányok" 
című amerikai grandiózus film kerül 
előadásra, melyben a legmarkánsabb 
együttes, úgymint Jean Harlow, William 
Powel, Myrna Loy és Spencer Tracy 
tűnnek fbl a főszerepekben: Luxus 
yachtok, paradicsomi weekendlakók, a 
legjobb társaság ragyogó tagjai képezik 
a keretet a fenti filmhez, melyben a 
„rosszhirü" lány mindenkit meghódít.

Folyó hó 27-én „Az elefántok ked
vence" cimü amerikai film kerül sorra, 
mely Rudyard Kipling híres regénye 
nyomán készült s mely egy kisfiúnak a 
dzsungelbeli életét tárja elénk exotikus 
képek keretében.

Vád alá helyezték a rozsfalai an- 
gyalcsinálókat. Kristőfcsák Zsuzsanna 
rozsfalusi földmivesasszony rábírta Po- 
lomska Anna hivatásos angyalcsinálót, 
hogy 22 éves leányát szabadítsa meg 
magzatától. A műtéti beavatkozás meg 
is történt s a szerencsétlen fiatal anya 
egy hét múlva általános vérmérgezés 
következtében elpusztult. Az ügyészség 
intézkedésére az angyalcsinálókat letar
tóztatták és beszállították a rimaszom
bati kerületi bíróság fogházába. Magzat
elhajtás és halált okozó súlyos testi 
sértés büntette miatt mindkettőjüket vád 
alá helyezték, a lelketlen anyát azonban, 
aki 5000 korona kauciót tett le, a főtár
gyalásig szabadlábra bocsájtotta a bíróság

Jaj az agglegénynek! Már sok ál
lamban bevezették az agglegényadót, de 
a csehszlovákiai agglegények még eddig 
vígan voltak. Ámde minden farsangnak 
megjön a böjtje ! Rájár a rúd az itteni 
agglegényekre is, mert a népjóléti mi
niszter törv. javaslatot dolgozott ki az 
agglegények megadóztatására. Ugyancsak 
adót akarnak kiróni a gyermektelen há
zaspárokra is. Az igy nyert bevételeket 
szociális célokra akarják fordítani. Az 
agglegényadót a tervezet szerint mind
azok fizetik, akik 32 életévükig nem 
nősülnek meg. A gyermektelen házas
párokat pedig akkor adóztatnák meg, 
ha házasságuk megkötésétől számított 
4 éven belül nem születik gyermekük.

Munkában a gömöri vadorzók. Hro- 
nec 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.

A forgácsfalaí búcsú bírósági epi
lógusa. A legutóbbi forgácsfalai Kis
asszonynapi búcsún Kliment András, 
Svantner János és Pancsik Antal falu
beli legények is résztvettek s amikor 
már kellő alkohoimámorban voltak, a 
szövetkezeti korcsmában Kliment az 
asztalt kezdte vagdosni fokosával, mire 
Pancsik közbelépett és csillapítani igye
kezett cimboráját, aki azonban rossz 
néven vette a beavatkozást, bicskát rán
tott és mellbeszurta Pancsikot. A bics
kázásra Svantner is békitőleg lépett 
közbe, mire Kliment őt is mellbeszurta 
késével. A három cimbora erre egy
másra rontott s csak a korcsmában lé
vő többi vendégek közbelépésére hagy
ták abba a verekedést. A rimaszombati 
kerületi bíróság most vonta felelősségre

a verekedőket és Klimentet jogerősen 
két havi fogházra, partnereit pedig 
10—10 napi feltételes elzárásra Ítélte.

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, szépségeit 
életmeghosszabbitást, de jelenthe, 
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 megalapítója, 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 
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 kívül hiába minden. Nin
csen más megoldása az anyagi 
élet problémájának.

S P O R T .
KORONGHOKKI .

Törekvés—RSK Utekóö 3:3  (1:1, 
0:2 , 2:0). Biró Lakota és Cséman.— 
Törekvés ez alkalommal saját pályáján 
nem nyújtott oly teljesítményt, mint leg
utóbb Utekácon, ezzel szemben a ven
dégcsapat igen tetszetős, gyors játékot 
mutatott. A Törekvésből Lőkös, Horváth 
és Szabó váltak ki. A gólokat Lőkös (2), 
Horváth ütötték. A közönség élénk tet
széssel kisérte a játékot.

A besztercebányai SK koronghokki 
csapata városunkban. Vasárnap nagy
szerű sporteseményben lesz része váro
sunk sportkedvelő közönségének: a 
Besztercebányai S K teljes csapatának 
kivételes képességű játékában lesz al
kalma gyönyörködni a Törekvés csapa
tával való mérkőzés keretében. A ven
dégcsapat a jéghokki divízió s a Tátra 
bajnokság egyik résztvevője s városuk 
természetes adottságai folytán kitűnő 
művelőivé váltak ezen sportágnak. A 
közönség bizonyára méltányolni fogja a 
Törekvés áldozatkészségét s tömegesen 
fogja felkeresni a jégpályát. A mérkőzés 
délután fél 3 órakor kezdődik.

A szerkesztő üzenetei.
B. L. Még sokat kell csiszolódnia, 

hogy a lépten-nyomon előütköző közhe
lyek kiküszöböltesseuek. Nem tehetség
telen. írogasson csak tovább. Bizonyára 
akad még közölhető is a későbbi termé
kek között.

Városvégiek. Ha sem az egyik, sem 
pedig a másik jelzést bezárt lakásukba

nem hallják s emiatt mig egyrészt a 
rendeletet nem tudják keresztül vinni, 
másrészt önhibájukon kivül büntetésnek 
teszik ki magukat, mindezen okból tes
sék jelentéssel fordulni a hatósághoz.

Felelős sze rk esz tő : Rábely Károly.

M A N D E L  E.
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri utca 16 sz. az emeleten.
Dolgozik a LIECEBNV' FOND
és magánbetegsegélyzők tagjai
nak is.

Eladó zongora Egy használt, jó kar
ban lévő, kitűnő han
gú zongora jutányos 
áron eladó.

Cím : Bódy Istvánné, Stefanik-utca 19.

Kiadó
4 szobás lakás április hó 
1-től, Vasút ucca 1. sz. 
alatt az emeleten.

ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű kö
zönséget, hogy a postával szemben levő

mészáros és hentes Üzletemet
1938. január 17-től a Masaryk-tér 12. sz. 
alá a VERESS-féle vaskereskedés mellé 
helyeztem át, ahol naponta frissen vágott 
húsok és hentesáruk a legjobb minőség
ben kaphatók.

KOSKO LAJOS
mészáros és hentes.

Nagy választék viiágmárkás rádiókban. 
Kedvező fizetési feltételek. — Villamos 
cikkek és háztartási készülékek nagy 
választékban. -  A JENA-i DURAX tűz
álló üvegedények kizárólágos lerakata.
— Kozmetikai és fényképészeti cikkek.
— Sokszorosító gépek. — Kedvező al

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

Bor eladás.
Értesítem a közönséget, hogy
saját term ésű  boraim
elárusitását Gömöri-ucca 8. 

szám alatti lakásomról
Ferenczi-u. 6. sz. házam emeleti részébe

helyeztem át. — Kérem nagy
becsű vevő közönségem to
vábbi jóakaratu támogatását. 

Tisztelettel :
Özv. BENYO GÉZÁNÉ.

Egy jó  házból valú fiú
tanu lónak  fe lv é te tik  
B Ó D Y  I S T V Á N

Fűszer- és vegyes-kereskedésében 
Rimaszombat, Stefanik-u.

Rimaszombat, 1938. Nyomatott R áb oly  K ároly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


