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írni lehet hálátlan feladat, de min
denesetre olyan kötelesség, amit a 
közélet pulzusán kezét tartó sajtó
nak minden körülmények között 
teljesítenie kell, legyenek bár ezek 
a bajok kezdetlegesek vagy pedig 
az orvoslás reményét is kizáróan 
akútak, gyógyithatatlanok.

Ha városunk közéletét nyitott 
szemmel nézve kritikai bonckés aláj 
vesszük, meg kell állapítanunk, 
hogy a közélet megdermedtségének 
egyik legfőbb oka az általános gaz
dasági krízis, mely nemcsak hogy 
nyomasztólag hat ma már az egész 
világon, de az emberi életet élés 
vérkeringését megakadályozza, a 
lélegzetvételt elfojtja, lehetetlenné 
teszi s az emberiséget katasztrofá
lis tengődésbe dönti.

Emellett a nagy veszélyt jelentő 
általános jelenség mellett azonban 
vannak speciálisan helyi bajok is, 
melyeknek gyökere az államfordu
lat okozta változások talajából táp-! 
lálkozik és lehetetlenné tesz min
den szabad mozgást, minden sza
bad akarat megnyilvánulást.

Hogy a nagy változás okozta 
helyzet szükségszerű velejárója-e 
ez a lehetetlen állapot, azon lehet 
vitatkozni, de hogy nem helyes és 
a közéletre nem egészséges, az el
vitathatatlan. Egészségtelen és ká
ros, mert megöl minden jóratörek- 
vést, útját állja nemcsak a város, 
de általában az egész emberi ha-; 
ladásnak. Rugója e bajnak az el
fogultság szülte legszélsőségesebb 
önzés s az a meg nem értés, mely 
merészen magasra törő vastag vá
lasztó falakat emel nemcsak a tár-; 
sadalmi osztályok, de ember és 
ember közé is és ezzel okozójává 
válik annak a már-már gyűlöletté 
fajult idegenkedésnek, amely csak
nem lehetetlenné teszi a társadalmi 
fcgyüttmunkálkodást, a város érde
kében álló, eredményeket produkáló, 
áldásos együtt dolgozást, a nyugodt 
fejlődést és haladást biztositó za
vartalan együttélést.

Mert vannak, akadnak egyesek, 
akik nem tudnak felemelkedni az 
emberiességnek arra a szintjére, 
ahonnét jogban, törvényben és 
igazságban egyik ember egyenlő
nek látja a másikat s embertest
vérek nem néznek soha gyűlölkö

déssel egymásra. Vannak, akadnak: 
emberek, akik a megértő szeretet 
istápolása helyett az ellentétek ki- 
élesitésében, a gyűlölet szitásában 
lelik kedvüket s nem gondolnak j 
arra, hogy ezzel rosszat követnek 
el és vétkeznek önmaguk és ember
társaik ellen. Nem gondolnak arra, 
hogy mindnyájan egyenlőjogu és 
egyenlő kötelességü, Istentől sza
badnak teremtett, szabadakaratu 
emberek vagyunk, akik között kü
lönbséget gyülöletszitással nem le
het tenni.

Nem gondolnak arra, hogy po
litikai erőszakoskodással ideig-óráig 
lehet csak sikereket elérni. Nem 
gondolnak arra, hogy a hatalom 
kegyében való sütkérezésért az! 
igazságot keresztre feszíteni nem, 
lehet anélkül, hogy ez egyszer csak 
mégis föl ne támadna és meg ne 
bosszulná magát. Nem gondolnak 
arra, hogy porhintéssel nem lehet 
a valótlant valóságként beállítani, 
a tisztán látók, a józanul gondol
kozók szemében és nem gondol-; 
nak arra, hogy csürés-csavarással,! 
tények letagadásával, a hatalom' 
székéből nagy csalafintasággal vég
zett naiv, apró mesterkedéssel hiába 
igyekszenek igaznak feltüntetni azt, 
ami nem igaz, mert igazság csak 
egy van s annak érvényesülését 
megakadályozni nem lehet. Az 
Igazság öröktől fogva való, az; 
Igazság mindig győz, minden aka-j 
dályon és minden megtéveszteni j 
igyekvésen keresztül, a hatalmas-! 
kodókkal szemben a gyengébbek 
jogos és igazságos ügyében is. Ép
pen ezért van a gyengébbeknek 
az Igazságban erős hite, éppen 
ezért hiszünk mi is a türelmetlen-; 
kedő meg nem értők és akarnokok 
félrevonulásával beteggé vált városi 
közéletünk meggyógyulásában.

Ez a türelmetlenkedő meg nem í 
értés az oka társadalmi életünk! 
teljes pangásának és általában 
egész városi életünk fejlődéstelen { 
stagnálásának.

Ennek a félreértő, meg nem értő,; 
minden jószándéku munkásságot 
elgáncsolni igyekvő mentalitásnak 
kell eltűnnie, ennek a mindinkább 
halálossá váló betegségnek kell el
távolodnia városunk közéletének i 
testéből, hogy erőre kaphasson a 
fejlődést, haladást, szebb emberi 
életet biztositó megértés csodapál
mája, a melynek árnyékában verej-

téktelenebb, de rendszeres és állandó 
együttmunkálkodással felépíthetjük 
a jobb élet sziklavárát s embersé
ges szeretettel kiküszöbölhetünk min
den bajt, minden akadályt, amely 
a haladásban eddig utunkat állta.

Az uj kor asszonya.
Ezer, tízezer vagy százezer esztendő; 

óta két határozott cél, két életlehetőség 
állott a nő előtt, amelyből vagy az élet-; 
felfogása, a vérmérséklete, a vagyoni és 
társadalmi viszonyai vagy a reá kény- 
szeritett idegen akarat befolyása alatt 
kellett választania.

Vagy feleség és anya lett vagy — 
szerető. Vagy a feleség kötelessége, a 
gyermekek nevelése és a háztartás adott 
szilárd nyugvópontot, erkölcsi és anyagi 
alapot az életének vagy tisztán csak a 
szerelmi képességeire Támaszkodva pró
bálta jól-rosszul elérni azt, amit maga 
elé tűzött.

Ez a két életlehetősége volt a nőnek 
s ebből a kettőből kellett választania. 
A választás a 'legtöbb esetben nem is 
volt nehéz. A nevelés már megadta az 
impulzust hozzá s ami még hiányzott, 
azt pótolta a szülői hatalom, a rokon
ság jóakaratu tanácsai és a lehetőségek, 
amelyek akár az egyik, akár a másik 
oldalon kínálkoztak.

Módfelett kényelmes volt ez az év
ezredek óta törvénnyé vált szokás, mert 
nem állította a súlyosabb életproblémák 
elé a nőt, akinek nevelése, tudása több
ször nem is terjed túl ennek a két élet- 
lehetőségnek a határain.

Tudott főzni, tudott háztartást ve
zetni, tudott gyermeket nevelni, tudott 
szeretni. Tudott rabszolgája vagy király
nője lenni a férfinak, akit mellé állított 
az élet. Ez a két életlehetőség kellemes 
volt s a hosszú évezredek alatt annyira 
beidegződött a férfiba, hogy még ma is
— a legritkább esetek kivételével, — 
csak ennek a két típusnak a létjogosult
ságát tudja elismerni.

Nem akarja elfogadni, — hiszen ez a 
saját életproblémáját tenné nehezebbé,
— hogy az életkörülmények és a fejlő
dés után sóvárgó női lélek kényszerítő 
összetalálkozása folytán egy olyan asz- 
szonytipus fejlődött, amellyel szemben 
ő sem állhat meg ott, ahol eddig állott. 
Nem tudja elhinni, hogy van nő, aki 
megunta a rabszolgaságot vagy aki le
szállt a trónról és nem akar engedel
meskedni, de nem akar uralkodni sem. 
Nem tudja bele élni magát, hogy a nő 
ember akar lenni, vele egyrangu, egy
forma kötelességekkel és az életnek 
egyforma teherviselésével.

Ezzel a harmadik típussal a nő elérte 
azt, amit elérhetett. Kitermelte magából 
a férfival egyenlő értékű — asszony
embert — a férfi pedig megmaradt ott, 
ahol évezredek óta volt. Megmaradt, mert 
azt hiszi, hogy ennek az önnáiló gon- 
dolkozásu, szellemileg melléje kerülő 
asszonynak éppen olyan szuverén ural

kodója lesz, mint a másik kettőnek volt.
Elfeledi, hogy mig arról a másik ket

tőről ő gondoskodott s igy volt némi 
joga a felette való uralkodásra is, ez a 
harmadik maga tartja el magát, sőt nem 
ritkán lényegesen hozzájárul a háztartás, 
ruházkodás és a gyermeknevelés költ
ségeihez is. S ennek ellenére ettől ép
pen úgy meg akarja követelni, hogy az 
életfentartó munka mellett vezesse a 
háztartást, nevelje a gyermekeit, javítsa 
a fehérneműjét s éppen olyan kedvét 
kereső társa legyen, mint az a másik, 
aki legfeljebb csak a cselédekkel, de 
nem az élettel küzködött.
Nem érti meg, hogy a kenyérkereső 
nő igy, ebben a vonatkozásban kétféle, 
egész embert követelő feladatot telje
sít ugyan akkor, amikor ő továbbra 
is megmaradt az évezredek óta kitapo
sott kenyérkereső utón.

Hogy ez az ut évről-évre nehezebb 
lesz, azt mindannyian tudjuk. S éppen, 
mert tudjuk s mert jól látjuk, hogy a 
kenyeret kereső férfi mindennap fáradtab
ban tér haza a családjához, ezt a fá
radságot el kell ismerni a kenyérkereső 
asszonynál is s nem szabad azt kívánni 
tőle, hogy hazatérte után pihenés helyett 
az ebéd vagy vacsora után nézzen, elé
gedetlenkedjék a cselédekkel, javítson, 
stoppoljon és kiszolgálja az urát.

Ez a harmadik asszonytipus, a küzdő, 
az élettel verekedő asszonyembertipus 
éppen az élet terhének vállalásaival, a 
kenyérkereső munka értékének a meg
becsülésével, életviszonylatban, elbánás
ban, követelésben és elnézésben nem 
állítható a másik két asszonytipus mellé, 
akik mindig csak a kész megkeresett 
pénzt használták fel s akik a háztartásban 
való munkában — még ha mindent 
egyedül végeztek is — hasonlíthatatla
nul kevesebb lelki és idegerőt használ
tak fel, mint a kenyérkereső asszony, 
aki gyengébb fizikuma mellett is egyenlő 
életfentartó munkát végez a férfival.

Hogy ez a tipus igyekszik levetkőzni 
— és le is vetkőzi — a másik két ti
pus hibáit, az a dolog lényegéből folyik. 
Ez ... nem akar hízelegni, de nem akar 
hazudni sem... Ez nem büszke a szép
ségére, de büszke az eszére saz asszonyi 
értékének milliószor fölébe helyezi az 
emberi értékeit.

S ha egyszer a férfi majd egészen 
megérti és méltányolja ezt s ha ehhez 
a kiteljesedett nőtipushoz meglesz a 
kiteljesedett férfitipus is, akkor a nő és 
a férfi viszony, az életnek ez a legna
gyobb, legsúlyosabb és legfontosabb 
problémája is sokkal szebb, tökéletesebb, 
igazabb és emberibb talajra nehezedik.

Bars.

k i  árverések hiénája.
Már ilyen is van. A nyomorúság dsun- 

geljében ólálkodva lesi az alkalmas pil
lanatot, amikor rávetheti magát áldoza
tára, akit megfojtott az ezerkaru nagy 
polip: a nyomorúság. És ami még nem 
aszott le az áldozat testéről az élet-halál
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tusában, ő, az árverések hiénája lerágja 
róla az utolsó bőrt is.

*
A bíróságoknál nem nagyon régen 

egy humánus célt szolgáló bizottságot 
neveztek ki, az úgynevezett árverési 
szakértőket. Ezen bizottság tagjainak az 
a feladatuk lesz, hogy bírósági végre
hajtások, illetve árverések esetén a le
foglalt ingatlant, vagy ingóságot árverés 
előtt felbecsüljék, nehogy az árverésre 
kerülő javakat a végrehajtók a végre
hajtást szenvedő rovására potom áron 
elkótyavetélhessék. Igazságos és hasznos 
intézkedés ez, csak a gyakorlatban is 
úgy érvényesüljön, ahogyan azt elgon
dolták, akik elrendelték a bizottság ki
nevezését. *

Az ujesztendő nem valami vigaszta
l a n  veti előre az árnyékát. A rengeteg 
munkanélküli nincstelen mellé egészen 
bátran odasorakozhat minden iparos és 
kereskedő; és az éktelen pangás tete
jébe éppen most emelik fel 180°/o“ról 
300a/o-ra a pótadót. Erre még szüksége 
van Rimaszombatnak. (?) Jó, hogy a 
bíróságoknál idejében kinevezték azokat 
a végrehajtási szakértő bizottságokat, 
mert ebben az évben nagyon nagy 
szükség lesz rájuk, hogy ne adhassák 
el száz koronáért valakinek az ezer ko
ronái érő holmiját.

*
Az a kérdés, vájjon hogyan alkalmaz

zák a törvényt a gyakorlatban. Mert 
nagyon sok üdvös törvény és rendelet 
van a világon — papiroson — aminek 
az ezer bajjal viaskodó polgár szinét 
sem látja. Könnyen megeshet az is, 
hogy a végrehajtási szakértőket elfelej
tik összehivni, vagy szakmánként be
hívni, ami nem is lenne valami nagy 
csoda, mert hiszen az árverést nem az 
adófizetők érdekeinek védelmére találták 
ki. Az árverések hiénája pedig nyalo
gathatja hullaszagu fogát bőven és bán- 
tatlanul.

*
Egy kis árverési példa, amiről rá 

lehet ismerni az emberképü hiénára. 
Bengergócon árverést hirdettek. De mert 
rossz utak visznek oda, nem akadt ár
verező. A végrehajtó uj árverést hirde
tett és mindjárt magával vitte a hiénát 
is. Mivel konkurrens hiéna nem volt, 
megvett egy vagon rakományt 1500 
koronáért, aztán az árverést szenvedő 
polgárnak felajánlotta a rakományt 3000 
koronáért Az egész portéka pedig 5000 
koronájába volt az árverést szenvedő
nek. De hát mit bánja ezt a hiéna, 
neki is élni kell valahogyan.

*
Csak az a szomorú a dologban, hogy 

ez nem újságírói fantázia, hanem fekete 
valóság és jellemző a mai erkölcsökre.

Telek A. Sándor.

Adónaptár az 1931. évre.
JANUÁR:

1. Az állami-, községi- és forgalmi adó
I. negyede esedékes.

3. Az alkalmazottak november és de
cember havi kifizetési jegyzéke beter
jesztendő.

14. Fél százalék illeték szolgálati illet
mény után befizetendő, vonatkozó kimu
tatás beterjesztésével, az előző év Il-ik 
felére.

15. A házbérvallomás beterjesztésének 
utolsó napja. Lakbéradó, szemétfuvaro
zási iüeték I. negyedre befizetendő. Al
kalmazottak illetményeiről szóló kimu
tatás (két példányban) a pénzügyigaz
gatóságnak beterjesztendő. A szükséges 
nyomtatványt a pénzügyigazgatóság ki- 
kézbesiti.

31. Az alkalmazottak december havi 
járandóságából levont jövedelmi adó be
fizetendő. A julius—december havában

zetendő. Jövedelemadó, ált. kereseti adó, 
járadékodé vallomások beterjesztésének 
utolsó napja.
MÁRCIUS:

3. Az alkalmazottak január és február 
havi kifizetési jegyzéke beterjesztendő.

31. Áz alkalmazottak február havi já
randóságaiból levont jövedelmi adó befi
zetendő. Pénzintézetek által fizetendő 
1 és fél százalék általános alap hozzá
járulási járulék (Zemská Banka) átuta
landó az előbbi félévről.
ÁPRILIS :

1. Állami-, községi- és forgalmi adó
II. negyedére esedékes.

15. Lakbéradó, szemétíuvarozási ille
ték II. negyedre befizetendő.

30. Az alkalmazottak március havi 
járandóságaiból levont jövedelmi adó 
befizetendő.
MÁJUS :

3. Az alkalmazottak március és április 
havi kifizetési jegyzéke beterjesztendő.

15. Illetékegyenérték II negyedre be
fizetendő.

31. Az alkalmazottak április havi já
randóságaiból jövedelmi adó befizetendő.
JUNIUS:

30. Az alkalmazottak április havi já
randóságaiból levont jövedelmi adó be
fizetendő. Az előző év mérlegpéldánya 
a fél százalékos illeték felülvizsgálására 
a pénzügy-igazgatóságnál bemutatandó. 
Pénzintézeti külön alap Zemská Banká
nál befizetendő (egyébként a közgyűlést 
követő 15 napon belül). Különös kere
seti adóvallomás utolsó napja (különben 
a közgyűlést követő 15 napon belül). 
Osztalék-illeték befizetésének határideje 
(máskiiiönben a közgyűlést követő 8 
napon beiül).
JULIUS:

1. Állami-, községi- és forgalmi adó
III. negyedre esedékes.

3. Az alkalmazottak május és junius 
havi kifizetési jegyzéke beterjesztendő.

14. Fél százalék illeték szolgálati illet
mény után befizetendő, vonatkozó ki
mutatás beterjesztésével, I. félévre.

15. Lakbéradó és szemétfuvarozási il
leték 111. negyedre befizetendő.

31. Az alkalmazottak junius havi já
randóságaiból levont jövedelmi adó be-i 
fizetendő. A január—junius hónapban1 
kifizetett, illetőleg tőkésített kamatok j 
után járó járadékadó, továbbá az e hó-! 
napokban kifizetett tantiéinek utáni tan- \ 
tiémadó befizetendő, a vonatkozó kimu- \ 
tatások beterjesztéseve!.
AUGUSZTUS:

15. Illetékegyenérték III. negyedre, be-! 
fizetendő.

31. Az alkalmazottak julius havi já
randóságaiból levont jövedelmi adó be
fizetendő.
SZEPTEMBER:

3. Az alkalmazottak julius és augusz
tus havi kifizetési jegyzéke beterjesz
tendő.

30. A pénzintézetek által fizetendő 1 
és fél százalék általános alap hozzájá
rulási járadék (Zemská Banka) átuta
landó I. félévre. Az alkalmazottak aug. 
havi járandóságaiból levont jövedelmi 
adó befizetendő.
OKTÓBER:

1. Állami-, községi- és forgalmi adó
IV. negyedre esedékes.

15. Lakbéradó és szemétíuvarozási 
illeték IV. negyedre befizetendő.

31. Az alkalmazottak szeptember havi 
járandóságaiból levont jövedelmi adó 
befizetendő.
NOVEMBER:

3. Az alkalmazottak szept. és október 
havi kifizetési jegyzéke beterjesztendő.

15. Illetékegyenérték IV. negyedre be
fizetendő.

30. Az alkalmazottak október havi já
randóságaiból levont jövedelmi adó be
fizetendő.

31. Az alkalmazottak november havi 
járandóságából levont jövedelmi adó 
fizetendő.
_ Megjegyzés. Bár zz állami-, kőzségi- 
és forgalmi adó a negyedév első nap
ján (január, április, julius és október) 
esedékes, azonban az adó ezen határidőn 
tűi hat héttel később — kaimat fölszá- 
mitás nélkül — befizethető. Ennél ké
sőbb történt befizetéseknél 7 százalékos 
kamat számittatik fel.

kifizetett, illetőleg tőkésített kamatok 
utáni jdradékadó, továbbá az e hóna
pokban kifizetett tantiémek utáni tan- 
tiémadó befizetendő, a vonatkozó kimu
tatások beterjesztésével. Forgalmiadóval
lomás esedékes.
FEBRUÁR:

14. Forgalmiadó vallomás utolsó határ
ideje, később beadott vallomásoknál az 
adó büníetésképen 5%-kal fel lesz 
emelve.

15. Illetékegyenérték I. negyedre befi
zetendő.

28. Az alkalmazottak január havi já
randóságaiból levont jövedelmi adó befi

DECEMBER

Felhívás a községi közkönyvtárakhoz!
Egy társadalmi akció eredményeként 

nagyobb mennyiségű, 1918. előtti meg
jelent, magyar szépirodalmi és oktató
nevelő tartalmú könyv áll rendelkezé
semre, melyet ingyen, csupán a csoma
golási és portóköltségek megtérítése el
lenében tudnék rendelkezésükre bocsáj- 
tani a községi könyvtáraknak.

Felhívom ezért azon magyar községi 
könyvtárakat, amelyek ebből a rendkí
vül kedvező alkalomból kifolyólag könyv- 
állományukat kiegészíteni szeretnék, for
duljanak bizalommal hozzám (Kassa, 
Éder-utca 9. címre) s a lehetőség sze
rint küldjék be meglevő könyveik jegy
zékét is, hogy a könyvek elosztásánál 
tekintettel lehessünk a tényleges szük
ségletekre.

Kassa, 1931. január hó 5 én.
Dr. Sziklay Ferenc 

a Kazinczy Társaság főtitkára.

E T E T E K
legbiztosabban és 
legelőnyösebben a

T A T R A  B A N K A
fiókjánál RÍM. SOBOTA

helyezhetők e l .— Betétek vissza
fizetése minden előzetes felmon

dás nélkül történik.

C sevegjen valamit,
kedves Jólértesült, csevegjen valamit, hisz 
úgy is adósunk a nyár óta, amikor be
ígérte a helyi aktualitások sorozatos el
mesélését.

— Hja, kedves Hölgyeim, hol vagyunk 
már azoktól a nyári pletykáktól, hol van 
az a Nyár ... hol?! Nem aktuális már 
azokból egy sem, így Vizkereszt után, 
amikor a tél befagyasztotta sok-sok nyári 
élményünk forrón buzgó, szivárvány szí
nes szökőkuiját s nem maradt belőlük 
más, csak a sóhajtásokba fulladó emlé
kezés valamire, ami szép volt, ami csil
logó volt, ami akkor beragyogta hétlcöz- 
napiasságokba merült egész életünket... 
Ma, ilyenkor farsang táján, azokról be
szélni, azokról csevegni, nem időszerű és 
bizonyos mértékben, higyjék el, kedves 
Hölgyeim, fájdalmas is. Ma a villany
telep bérbeadása, a háromszázszázalékos 
pótadó, a munkanélküliség, népszámlálás, 
a könnyen meggazdagodás, hirtelen le- 
szegényeáés és a jó  ég tudja még, mi a 
téma, amikről utón és útfélen, halkan és 
hangosan beszélnek még az emberek, ma...

' — Jaj, ne ezekről, flörtről, eljegyzés
ről, házasságról, farsangi készülődésekről 
csevegjen valamit, kedves Jólértesült.

— Szóval: pletyka. Ezt tálaljak föl. 
Nincs. Nos, ne értsenek félre, mert flört, 
eljegyzés és házasság, nagy és kis sze
relmek megesnek még most is. Ritkábban, 
az igaz, de megesnek. Ezek azonban 
amolyan szükségszerű, normális életmeg
nyilvánulások, amik nélkül nem élet az 
Elet. Bálok? Hm, ezek is lesznek. De 
ezek sem olyanok már, mint a régiek 
voltak. Nem. A tánc, ma, a mai félszeg 
szokás szerint, amikor a táncos alighogy 
egyet fordul, egy másik maliciózus ifjú 
nyomban kikaphatja kezéből táncosnőjét, 
már nem tánc többé, hanem valami kapd 
el, ereszd el fogdosdi-játék, amit nem 
lehet bosszankodó nevetés nélkül végig 
nézni. Igen, igen, kedves Hölgyeim, ez így 
van. Minden így van, ahogy mondom, 
szóról-szóra. Van élet, ami nem élet. 
Van tánc, ami nem tánc, de pletyka, — 
amit kívántak, — pletyka, — az nincs. 
Pletyka a kávésnénikék gyártmánya. Plety
kát én nem tudok.

A Sajóvölgy; Magyar Ifjúság mű
soros estjét szombaton, folyó hő 10 én 
esti 8 órai kezdettel tartják meg Tor
naiján, az ottani „Fehér ló“ szálló nagy
termében. A nívós műsoros estét tánc
mulatság köveii. A mulatság jótékony 
célt szolgál, amennyiben a tiszta jöve
delem a prágai magyar diákmenza ja
vára fordittatik. A nagyszabású mulat
ság fölötte sikerednek ígérkezik.

Gömöri Bál Budapesten. A Magyar-
országon éiő gömöriek, mint min
den évben, úgy az idén is megren
dezik báljukat, amikor is minden gö
möri, aki csak teheti, éljen bár a hatá
ron innen, vagy a határon túl, az együ- 
vétartozás meleg érzésével siet a gö
mbnek báli találkozójára, testvéri szó
rakozásra, táncra, vigalomra. A Gömöri 
Bál ez évben Budapesten, a Gellért- 
szálló márványtermében folyó hó 24-én 
lesz s azon a zenét gömöri cigány: 
Pertis Jenő és zenekara szolgáltatja. — 
Báliroda: Budapest, I. Attila-körut 12. 
szám Dr. Lukács Géza főrendező címén.

Ötórai tea Radónál. Ma vasárnap, 
január 11-én délután a „Tátra" szálló 
emeleti nagytermében ötórai teát ad 
Radó Ármin tulajdonos, melyre a n. é. 
közönséget ezennel meghívja.

A Rimavölgyi Magyar Akadémi
kusok bálját folyó hó 3-án este tar
tották meg Rimaszombatban, a „Tátra" 
szálló nagytermében. A mulatság a vá
rakozásnak megfelelően sikerült, a meg
jelentek pompásan mulattak a reggelig 
tartó bálon, amely a magyar diákmen
zák javára számbavehető eredménnyel 
zárult.

A RIMASZOMBATI BANK, előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár kedvező feltételek mellett 
elfogad betéteket, leszámítol váltókat és teljesit 
minden bankszakmába vágó megbízást.

A helybeli kereskedelmi alkalma
zottak csoportja e hó 17-én este 9 órai 
kezdettel tartja meg a Tátra-száíló összes 
termeiben szokásos farsangi táncestélyét 
saját amateur jazz zenekaruk közremű
ködésével.

Kulturélet Dernőn. A dernői magyar
ságnak kiváló szerepe jutott a nemzet
mentő kulturmunkában. — Béres József 
ottani igazgató-tanitó agilitása révén 
eleven az élet Dernőn, karácsony-estéjén 
az iskolás gyermekek tartottak előadást, 
a két ünnepnapon az olvasókör műked
velői ügyeskedtek s ó-év estéjén ugyan
csak ők áldoztak a magyar kultúra ol
tárán. — Magyar községeink példát ve
hetnének a kis Dernő magyar kultur- 
munkájából.

A „Szökött katona" Jánosiban. A
jánosi ref. énekkar a szokásos évi mu
latságát december hó 26 án tartotta 
meg Jánosiban, nagy érdeklődés mellett. 
Szinre került a „Szökött katona" cimü 
népszínmű, melyben az ottani műked
velő gárda tagjai a tőlük megszokott 
kedves és izig-vérig hü előadással gyö
nyörködtették a jelenlevő szép számú 
közönséget. A darabot főképpen Farkas- 
né-Bátky Izabella szereplése domborí
totta ki, aki Monté grófnő szerepébe az 
uíolsó napokban ugrott be az egyik 
szereplő visszalépésének következtében, 
a darabnak nagy előnyére. De a többi 
szereplők is mind jól beilleszkedtek 
szerepeikbe s minden dicséretet meg
érdemelnek. A jánosii műkedvelők eddig 
is a vidéki műkedvelők között p I s ö  he
lyen állottak s a mostani szereplésükkel 
csak öregbítették eddigi sikereiket. De 
emelték a darab értékét azok a díszle
tek is, melyeket Csányi Lajos festőmű
vész készített az egyes felvonásokhoz. 
E helyen is kivánunk a jánosi műked
velőknek kitartást és olyan összetartást, 
amelyet legutóbb is tanúsítottak, dalár
dájuknak és fáradhatatlan vezetőjüknek 
pedig tbvábbi sok sikert és babért! — 
Ezen alkalomból jegyváltás címén be
érkezett: Czékus Miklóstól (Gömörmi- 
hályfala) 12, Bódi József presbitertől és 
NN. csendőrhadnagytól 10—10 korona, 
melyért ezúton mond hálás köszönetét 
a rendezőség.

Miért ajánlja mindenki a  Förster- 
zongorát? Mert csodás hangú, ismétlő- 
rendszerű zongorái és pianinói világ
hírűek és mert rendkívül csekély havi 
részletre is kaphatók.— Gyári lerakat: 
Rábely Miklós könykereskedésében.

Vasbottal ütöttek le egy mészárost. 
Szombaton éjjel Rákos községben a 
járókelők egy vérbefagyott embert ta
láltak az országúton, akinek fején hatal
mas seb tátongott. Rövidesen kiderült, 
hogy a szerencsétlenül járt egyén Pál 
János rákosi mészárossal azonos, aki a 
megejtett nyomozás szerint üzleti ügy
ben volt látogatóban Rákosbánya tele
pen s amint egyedül hazafelé tartott, 
ismeretlen tettes vasbottal hátulról meg
támadta. A súlyosan sérült mészárost 
lakására szállították, eddig azonban ki
hallgatni nem lehetett, mert eszméletét 
az eset óta pillanatra sem nyerte vissza. 
A rejtélyes orvtámadás ügyében a csen
dőrség szigorú vizsgálatot indított.
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A „kémkedési affér" négy gyanú
sítottjai már szabadlábra  helyezték.
A Böhir.-testvérek ügyével kapcsolatban 
letartóztatott négy kér. szoc. pártveze
tőségi tag, névszerint Kasza Ferencz, 
Kasza József ajnácskői, Tuza Péter vei- 
kenyei és Lukács Sándor gömörsidi 
lakosok ügyében a vizsgálóbíró szom
baton befejezettnek nyilvánította a vizs
gálatot és az iratokat vasárnap áttette 
az államügyészséghez. Az államügyész
ség vezetője hétfő délelőtt folyamán 
áttanulmányozta az iratokat és indít
ványt tett a négy vizsgálati fogoly sza
badlábra helyezése iránt. Kasza Ferenc, 
Kasza József és Tuza Péter hétfőn dél
ben el is hagyták a kerületi bíróság 
fogházát, Lukács Sándor pedig, akinek 
szabadlábra helyezését csak 10000 kor. 
kaució ellenében engedélyezték, este 6 
órakor ugyancsak szabadult a két hó
napos vizsgálati fogságból. A többi öt 
vizsgálati fogoly ügyében a napokban 
valószínűleg szintén befejeződik a vizs
gálat,

Leforrázta magát egy kis gyermek.
A téli szezon beálltával szinte járvány- 
szerüen ismétlődnek a halálos kimene
téin forrázási szerencsétlenségek, me
lyeknek előidézője úgyszólván kivétel 
nélkül a szülői felügyelet hiányossága. 
Dernőn január 2-án Kcleszár Gyula 4 
éves kis fíu rántotta magára a forró- 
vizzei telt fazekat s olyan súlyos égési 
sebeket szenvedett, hogy sérüléseibe 
másnap belehait. A gondatlan szülők 
ellen megindult az eljárás. 
DOBRÁNSZKY JÁNOS íáncxiskolájá- 

ban a „Tátra" szálló nagytermé
ben minden vasárnap ci> Sután 5 
és este 8 órától összíáncz van 
kitűnő zene mellett. — A legújabb 
tánczok tan ítása  külön órákon.

Autókarambol. December hó 28-án 
Lux pelscci autója Rozsnyón nekiment 
a esetnek! utcáról kikanyarodó Han- 
csovszky tornaijai lakos tulajdonút ké
pező autónak, melyet Bakos József iga 
zolvány nélküli soífőr vezetett. Ember
életben nem esett kár, azonban mind a 
két autó alaposan megrongálódott. — A 
rozsnyói rendőrség megindította a vizs
gálatot és megállapította, hogy Bakos 
józsef soffőr nem rendelkezik hajtási 
igazolvánnyal. Bakos ellen kihágás! el
járás indult.

MOZI. Folyó hó 10. és 11-én „A 
nagy pillanat" cimü Metró-film kerül a 
fehér faira. Főszereplők : John Gilbert 
és Aiieen Pringle. Ezen film, mely Ely- 
nor Giyn regénye nyomán készült, idil
likus szerelmi regényt ábrázol, mely a 
titokzatos keleten indul meg, majd 
Oroszországban folytatódik s izgalmas 
jelenetek után jut révbe, élénken ecse
telvén a szerető szív  állhatatosságát.

Folyó hó 14-én „A sárga bárca" c. 
nagy orosz film kerül sorra, mely meg
rázó színekben tárja elénk egy kálváriát 
iáró asszony viszontagságait, melyek őt 
az erkölcsi zülöttség mélységébe taszít
ják. Főszereplők: M. Stenova, Keval 
Samborsky.

Foiyó hő 15-én „A híres színésznő 
szerelmei" cimü Pararnount-íiimdráma 
következik, melyben a nagy film-díva: 
Poia Negri utolerhetetlen művészetében 
lesz alkalmunk gyönyörködni, ki egy 
drámai színésznő szerepét játsza, aki 
alacsony sorból a legünnepeltebb szí
nésznővé váliK s nemcsak a színpadon, 
hanem az életben is nagy tragikának 
bizonyul. Partnere : Nils Asther.

ö t  hónapra ítélték el a balogi ha- 
iálautó soffőrjéí. A rimaszombati ke
rületi bíróság most vonta felelősségre 
gondatianságbói okozott emberölés miau 
Kovács Kálmán 34 éves autótaxist, aki 
mint ismeretes, múlt év május 18-án 
reggel az Osgyán közelében fekvő Fekete
rétnél egy kilométerkőnek vezette száz 
kilométeres tempóval rohanó és virágos 
kedvű iakodalmas vendegekkel telt autó
ját, minek következteben rokona Kovács 
László holtan maradt az összeütközés 
színhelyén. A főtárgyaláson kihallgatott 
tanuk igazolták, hogy a társaság igen 
emelkedett hangulatban volt és útköz
ben is állandóan itatták egymást likőrös 
üvegekből, sőt az autót vezető Kovács 
Kálmánt is egyre traktálták itallal és 
mind jobban es jobban heccelték, hogy 
fokozza az autó sebességét. Feketerét
nél már száz kilométeres tempóval ro
hant a kocsi, amikor egy őrizetien pil
lanatban az autó az országút jobbolda
láról éles Ívben balra fordult, és az ár
kon keresztül beleütközött az egyik

kilométerkőbe, ott felborult és maga alá 
temette utasait. Az öt utas közül négyen 
jelentéktelen sérüléseket szenvedtek, el
lenben Kovács László, aki koponyaalapi 
törést és belső sérüléseket szenvedett, 
a helyszínen meghalt. A halálautó sof- 
főrje a főtárgyaláson tagadta, mintha ré
szegsége idézte volna elő a szerencsét
lenséget és azt vallotta, hogy fékhiba 
okozta a halálos karambolt, amihez az 
is járult, hogy Kovács László állandóan 
az orra előtt hadonászott a h.körös üveg
gel, ami annyira zavarta munkájában, 
hogy elveszítette uralmát a gép fölött 
és egy szempillantás alatt bekövetkezett 
a katasztrófa. A kerületi bíróság, a tén
fergő enyhitő körülmények figyelembe
vételével, gondatianságbói okozott em
berölésben mondotta ki bűnösnek Ko
vács Kálmánt és öt hónapi fogházra és 
500 korona pénzbüntetésre Ítélte, az Íté
let végrehajtását azonban három évre 
felfüggesztette. Az eliiélt megnyugodott 
az iteleíben.

Nyugtázás. Az 1931. január 3 iki 
Menza-bálra a következő adományok s 
illetve jegymegváltási összegek folytak 
be: Dr. Törköly József 300, dr. Gotthilf 
Miksa (Rozsnyó) 100, dr. Grosschmid 
Géza szenátor (Kassa) 100, S. A. 100, dr. 
Schreiber Ferenc 100, id Szabó Elemér 
100, ifj. Szabó Elemér 100, dr. Szakai! 
István, (Csíz) 100, Szoyka Pál 100, dr. 
Weinberger Rezső 100, Mocsáry Pál 90, 
Urbányi Béla 80, Baráth Károly 50, 
Bornemisza Eiemér (Bátka) 50, Derekas 
János 50, Farkas Zoltán (Tamásfaia) 50, 
Iván József (Zeherje) 50, dr. Kovács 
László 50, özv. dr. Marikovszky Istvánné 
50, dr. Mihalik Dezső 50, Nagy Sándor 
50, N. N. 50, Péter Mihály 50, Plenizner 
Frigyes 50, Rábely Károly 50, ifj. Rá- 
beiy Miklós 50, özv. Samarjay Jánosné 
50, Sieinprintz Gyula (Lyukva p.) 50, 
Szánthó Emil 50, Szklenka Gusztáv 50, 
dr. Szüliő Géza 50, Vajda Zoltán 50, 
Gabnay Antal 40, dr. Kosiner Dezső 40, 
Tokár N. 36, Zemand! Ulrik 31. Ben- 
kovits Gyula 30, B. Gy. 30, Braun Soma 
30, Gazda Pál 30, ifj. Katidra János 30, 
dr. Löcherer Géza 30, Lukács Géza 30,; 
özv. OKolicsányi Jánosné 30, dr. PazárJ 
László (Csíz) 30, Ragályi István 30, Rő- í 
czey-család 30, Tornallyay Zoltán (Tor-; 
nalja) 30, Váry János 30, Vietórisz Gyula ! 
30. dr. Katona János 26, dr. Lusztig | 
Sándor 26, Szőnyey Istvánné 26, Barna 
Béla (Mellété) 20, dr. Fényes Elemér 
20, dr. Fráter György 20, Fráter Imre 
20, Heksch György 20, Klekner józsef 
20, L. D. 20, Madarassy András 20, 
Mándy Antal 20, Micske Gyula 20, Papp 
József 20, Sövényházy László 20, Szka- 
iíczky Gábor 20, Topercer N. 20, Csapó 
József 17, Áron Miklós 15, juckó Simon 
15, Lovas Béla 15, Miskolczy László 15, 
N. N. 15, Altmann Ferenc 13, dr. Bálint 
Géza 13, Bodnár Géza 13, Braun Zol
tán 13; Hahn Géza 13, Fényes Sándor 
10 korona.

A „Délibáb" cimü budapesti szín
házi hetilap, valamint 

A „Rádióélet" cimü rádióujság 
számonkint is kapható:

Rábely M klós
könyv- és papirkereskedésében 

Rimaszombat.
A „Prágai Magyar Hírlap" rimaszom

bati elárusítója.— Ugyanott előfize
tések és hirdetések is átvétetnek.

Kommunisták a bíróság előtt. Zom- 
merling József 38 éves és Huszti Béla 
33 éves rimaszombati szabósegédeket a 
rendőrség a múlt évi nemzetgyűlési vá
lasztások előtti napokban megtartott 
egyik kommunista népgyülésen tetten 
érte, amint a két pártbizalmi olyan röp
cédulákat és jelvényeket osztogatott a 
népgyülás hallgatósága körében, amik
nek terjesztéséhez a rendőrség előzetes 
engedélyt nem adott. A röpcédulákat, 
amik a „Vörös szakszervezetek központ
jának" kiáltványát tartalmazták, ingyen 
osztogatták az elvtársak, a jelvényekért 
azonban darabonként egy koronákat va-

Kinő APOLLO mozgó I
Szombaton és vasárnap, január 10-én és 11 -én |"  
Metró n?gy film! Egy igen érdekes szerelm i drám a, P  
az asszonyi sz ív  elragadtató  tragédiája . A b ires H  

Elinor Glyn regénye nyomán r jsg

A  n a g y  p i l la n a t  |
F ő sze repben : Jón G ilbert, Ailen P ringel. jy

Szerdán, január 14-én elsőrendű orosz nagy film i ■

I
Egy árta tlan , sorsüldözött asszony tragédiája , ki ■  
feláldozván becsü letét, akaratlanul az utca asz- K  

szonya lesz: gí

A  s á r g a  b á r c a  §
F őszerepben : M. Stenova, Kovái Sam borsky.

Csütörtökön, január 15-én egy híres színésznő E  
m egrázó szerelm i drám ája, amely feláldozta éla- K  

té t kedvese jó létéért :

A  h ír e s  sz ín é sz n ő  I
s z e r e lm e i |

Fősszerepiők : Poia Negri Nils Aster. g

saitak be. A reneőrség mindkét kommu
nistát előállította és tiltott terjesztésért 
eljárást indított ellenük. Előállítás alkal
mával egyikük sem volt hajlandó beszol
gáltatni a még zsebeikben lévő cédulá
kat és jelvényeket, úgyhogy a rendőr
ség karhatalommal szedte el tőlük a 
tiltott propaganda anyagot és a kerületi 
bíróság egyenként 100—100 korona pénz
bírságra Ítélte őket az 1914. XIV. te. be 
ütköző tiltott terjesztés cimén. Felebbe- 
zés folytán a két kommunista-agitátor 
ügye a kassai felsőbírósághoz került, 
ahol a 100 koronás pénzbírságot 200—200 
koronára emelték fel és azon felül a 
kerületi bíróság által kiszabott 100—100 
koronát mellékbüntetésként ugyancsak 
meghagyták.
S o k  a  g y o m o r s a v a  ?

I g y o n  B a id ó c i  Á s v á n y v iz e t !
Az uj vasúti személytarifa január 

hó I-veí lépett éleibe, olvasóink kíván
ságára közöljük az alábbi táblázatos

kimutatást :
Távolság Régi tarifa : Uj tarifa
Km.-ben : Kor. Kor.

1 -0 2 060 r —
3 - 0 5 1-20 1-40
6 - 0 7 L60 2 —
8—10 220 280

11 — 12 280 320
13—15 340 4 —
16—17 380 4-60
18—20 4-40 5-40
21—22 5 - 580
2 3 -2 5 5-60 620
2 6 -2 7 6 - 720
2 8 -3 0 6.60 8 —
31—32 7-20 860
33—35 7-80 940
3 6 -3 7 820 980
3 8 -4 0 8-80 1060
41—42 9-40 11 20
43—45 10 — 12 —
46—47 10-40 12-40
48—50 11 — 13 20
51—55 1220 1460
56—60 13 60 16 —
6 1 -6 5 1440 1720
66—70 15-40 18-60
71—75 16 60 19 80
7 6 -8 0 17 60 21-20
8 1-85 1880 22 60
86- 90 19 80 2380
91—95 21 — 2520
96—100 22 — 2640
Furkósbot mint szerződéskorrigáló 

eszköz. Vredik Zsuzsanna fiiléri gaz
dálkodó formális adásvételi szerződés
sel megvásárolta Dráb Zsnzsanna rat- 
kóbisztrói parasztasszony tulajdonát ké
pező lakóházat és gazdasági épületet. 
Az eladásról Buchta János ratkóbisztrói 
gazda már csak akkor értesült, amikor 
a szerződés alá volt Írva és miután ö 
is igényt tartott a kérdéses épületekre, 
rendkívül elkeseredett, hogy a család 
kezéből idegenek tulajdonába megy át 
a vagyon. Végső elkeseredésében nem 
tudott mást tenni, minthogy felkeresse 
a vevőt és szép szóval lebeszélje őt a 
vételről. így is történt, Buchta János 
beállított Vredik Zsuzsanna házához, akit 
férje jelenlétében iparkodott rábirni a 
szerződés felbontására, az asszony azon
ban kereken visszautasított minden in
tervenciót és megtagadta Buchta kéré
sének teljesítését, aki dühében botot fo
gott és életveszélyes fenyegetésekkel 
próbálta maga javára billenteni a mér
leget. A furkósbottal interveniáló gaz
dát a családtagok leszerelték és felje
lentették a csendőrségen, ahol zsarolás 
cimén indult meg eljárás ellene. A ke
rületi bíróság most foglalkozott a furcsa 
metódussal dolgozó gazda ügyével és 
zsarolásért egy hónapi fogházra ítélte,

az ítélet végrehajtását azonban egy évre 
felfüggesztette.

A szerkesztésért és kiadásért felelős :
R á b e ly  K á ro ly  laptuíajdonos.

N Y I L T T É R . * )

Válasz.
Egy névtelen cikkíró lapjukban, 1930 

dec. 30-iki számban „A vilianytelep bér
beadási ügye" cim alatt a már közzé
tett nyilatkozatomnak számadatait és 
ténymegállapításait igyekszik a közön
ség előtt kétségessé tenni, azért, köz
érdekre való tekintettel, kötelességem a 
következőkben válaszolni :

Nem vagyok abban az előnyös hely
zetben, amilyenben a névtelen cikkíró 
ur van, hogy a villanytelep ügyével bár
mily vonatkozásban minden anyagi és 
erkölcsi felelősség nélkül foglalkozhat
tam volna s így ezen fontos ügyben 
kapcsolatban nemcsak minden hivata
los ténykedésemnek, hanem minden sza
vamnak meg kellett a kellő alapjának 
lenni. Az „anonymus" cikkíró egyálta
lán nem ellenőrizhető házszámaival szem
ben, minden egyes állításom az eredeti 
okiratok megtekintése által, bárki által 
ellenőrizhető.

Az „anonymus" úgy tünteti fel a dol
got, mintha nekem jogomban állott volna 
a villanyíelepi ügybe bele nem avat
kozni és azt hagyni úgy, ahogy van 
— házikezelésben. Elfelejti azt, hogy 
hivatalból nekem nemcsak jogaim, ha
nem főleg kötelességeim is vannak s 
igy határozatomat, a város és a városi 
közönség érdekeinek szem előtt való 
tartásával, csak a szakértői vélemények 
alapján hozhattam. A laikus vélemények
ben könnyű minden nehézségen átsik
lani s igy a házikezeiés és nagybani 
áramvétel mellett állást foglalni, kimu
tatván olyan tiszta jövedelmet, amilyen 
csak jól esik, egyszerűen úgy, hogy a 
tehertételeket vagy teljesen kihagyjuk, 
vagy „fizeti a Sztredo" azokat; áram- 
vesztesség sem a transformátorban sem 
a hálózatban nincs! A szakértők ugyan 
a befektetési kerek egy millióra becsü
lik; az áramvesztesség szerintük 30%'On 
felül van, de minek ez, ha csak rontja 
a számainkat. Hogy lehet a város jöve
delmét végietekig fokozni álljon itt csak 
egy mutatvány példa:

Egy pár tehertételt s igy a közönség 
olcsó áramát is kihagyván a számítás
ból, áramvásárlás esetén első évben:
418.000 kor., második évben: 431.750 
kor. s igy tovább, 20-ik évben 679.250 
kor.-t nyer a város. Folytatva ezen szá
mítást: 100-ik évben 1,793.000 kor.,
1000-ik évben: tizennégy millió egyszáz
hatvannyolc ezer kor. lesz a város tiszta 
jövedelme a villanytelepből, amihez nem 
kevesebb kell, csak az, hogy városunk
nak 150.000 ötszobás lakása legyen 
akkoriban!

Az csak természetes, hogy a villany
telep ügyének elbírálásánál az ilyen és 
hasonló számításokra nem támaszkod
hattam. Különben a cikkírónak a „mo- 
dus vivendi“-jére jellemző, hogy egy, 
sem szakértőileg sem egyébként alá 
nem támasztott s még hozzá laikusok 
által hibásan szerkesztett költségvetési 
tervezetet csak azért tekint megdönthe
tetlennek és bebizonyitottnak, mert az 
Írásban, egy memorandum alakjában volt 
a városhoz beadva és a parlamentben 
interpelláció alakjában lett elmesélve. 
Nagyon különös bizonyítási módszer!

Hogy a közönség és az ignoranciá- 
jára hivatkozó cikkiró is a szakértői 
véleményeket megismerhesse, alábbiak
ban közlöm azok leglényegesebb részeit 
magyar fordításban. Megjegyzendő, hogy 
ing. Ambroz ur, mint .döntő szakértő 
szerepelt s azonkívül — Ígéretemhez 
híven — még az országos hivatal szak
értői véleményét külön is kikértem, nem 
azért, hogy azt „15 napra kifüggesz- 
szern" laikusok felülbírálására, hanem 
azért, hogy a határozat hozatalánál biztos 
legyek abban, hogy a város és a lakos
ság érdekei a legmesszebbmenőleg biz
tosítva legyenek, igy senkinek egyéni 
érdekeit, annálkevésbé politikai érde
keit közérdek ellenére figyelembe nem 
vehettem.

Az országos hivatal szakértői véle
ményének a kivonata:

„A nyersolaj specifikus átlagos fo
gyasztása nagy és tekintettel arra, hogy 
a Diesel-motorok nincsenek egészen

•)E  rovat alatt közlöttekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztő.
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rendben, szükséges lesz ezeket egy szak
vállalat által rögtön rendbe hozatni, hogy 
minden tekintetben kifogástalan és a ki
szolgáló személyzetet nem veszélyeztető 
üzem biztosíttassák. Különösen a hütöviz 
fejek fedelei újra repedtek, ami ezen 
gyártmány meg nem felelő konstrukció
jának a következménye és valószínű, 
hogy ezen hiány az ottani gépeknél a 
jövőben is meg fog ismétlődni.

Az akkumulátor-telep újra a leghit
ványabb állapotban van, úgy hogy a 
helyszíni szemle alapján meglehetett ál
lapítani azt, hogy a legrövidebb időn 
belül nagy költséggel generái-javitásnak 
vetendő alá, a legvalószínűbb, hogy ujjal 
kicserélendő.

Sok akkumulátor-lemez meg van ron
gálva és egyes cellák ki vannak kap
csolva, ami azt bizonyítja, hogy a vál
lalat igazgatósága nem minden tekin
tetben tett eleget úgy a gépeknél, vala- 
miut akkumulátor-telepnél a technikai, 
gazdasági és rendes vezetés összes kö
vetelményeinek, síb,

Az elosztó hálózat kivitele sok helyen 
hiányokat mutat, példának okáért a ve
zetékek előirt távolsága, távolságok a 
falaktól és a vízlevezető csatornáktól nem 
fele! meg a közbiztonsági előírásoknak. 
Az oszlopok rothadtak, piramidák rozs
dásak, nincsenek befestve, egyáltalán a 
vállalat igazgatósága a hálózatra kellő 
figyelmet nem fordított stb., ennek fenn
tartására 5000 korona évi átlag fordit- 
taiott, mivel a hálózat értéke 375.000 
koronára tehető, a hálózat fenntartási 
költsége 3 —4°/0 vagyis 11.250—15000 
koronát kellene kitenni,

A világítási és motorikus áram kicsi
ben való eladási árai magasak és a 
községi viiianytelep a javítások keresz
tül vitele után úgy lesz vezetve mint 
ma, nincs alap az árak gyors csökkené
sére stb.

A villanytelep mai értéke 1.608,400 
korona.

A villanytelepeknél szokásos helyes 
mérlegkészítés mellett 1929. év végéig 
tartalékalapokra a következő összegek 
lettek volna elhelyezve:
1. Villanytelep, gépház, 2 Dieselmotor,;

2 egyenáramú generátor és akkumu
látor-telep ................... 529.500'- Ke. |

2. Épület (iroda és lakás)... 75.500'- Ke.
3. Utcai hálózat Rimaszom

batban.......................... 135.700'- Ke.
4. Utcai hálózat Tamásfala 3 500'- Ke.
5. 1300 darab egyenáramú

számláló .................. 112.700'-Kő.
6. Cisterna, számláló hite

lesítő állomás és egyéb
leltár ................... ... 43.100-Ke. I

Tartalékalap 1929. dec. 31. 900 000 - Ke. i 
(Van : 130.000 Ke.)

Úgy, hogy a rimaszombati villanytelep 
mai értéke: 2,508.400'— Ke jelentene.

Megjegyeztetik, hogy a vállalat nem 
csinált elegendő tartalékot, hanem a vá
ros által a villanytelep terhére felvett 
amortizációs kölcsön részleges törlesz
tésével elégedett meg.

Úgy az üzemi adatok, valamint a 
nyereség-veszteség számlának az ered
ményei és a véleményben fentebb meg
jelölt hiányok a vilianytelepen, a szét
osztó hálózatban, valamint a ma érvé
nyes világítási és motorikus áram ma
gas árai, ámbár egy háború előtt be
rendezett telepről van szó, elegendő 
bizonyitéka annak, hogy ezen vállalat 
egyedül a magas áram-árak fenntartása 
mellett tartható meg.

Itteni hivatal nem látja biztosítottnak 
a Rimaszombat községi vilianytelepé- 
nek rentabilitását, sőt valószínű, hogy 
ezen vállalat az újabb befektetések ke
resztülvitele után nem volna képes 
a nagy veszteségek elő! kitérni és a 
tulmagas áramárak mellett is tönkre
menne, mert biztos, hogy a magas árak 
alacsonyabb évi fogyasztásra vezetnének.

Megjegyeztetik, hogy a hálózatnak 
nincsenek úgynevezett tápvezetékei, a 
szükséges uj befektetések nagyságát az 
itteni hivatal a következőkben állapítja 
meg:
1. A mai hálózat kijavítása 120.000'- Ke
2. Akkumulátortelep javítás 100.000'- Ké
3. Diesel motorok javítása. 85.000.- Ke
4. Tápláló kábel mérőveze

tékkel a központra ... 138.25815 „ 
2X50 pi. 35 pl. l'5mm2 per 

100 m. Ke 6.744 30, össze
sen 3 tápvezeték és föld
munkálatok 2'05 km. hcsz- 
szuságban ........... ... 51,250'- „

Összesen ... 494.508T5 „

Emellett figyelembe veendő, hogy 1930 
január hó 1-ső napján a villanytelepnek 
a városnál fennálló adóssága kitesz 
398910 kor. 28 fillért.

Azon kérdésre, hogy a városi villany
telep rentabilitása és jövedelmezősége 
a mai üzemnél megfelel-e a követelmé
nyeknek és a közérdeknek és vájjon a 
gép és berendezés állapota különösen 
a Diesel motorok s a hálózat nem e 
veszélyezteti az üzemben levés bizton
ságát és a viiianytelep alkalmazottait és 
van-e oka a sürgős intézkedésié, a kö
vetkező vélemény adatik:

Mint már előbb megiratoit, úgy a 
Diesel motorok, mint az akkumulátor te
lep egy sürgős és alapos javítást, vala
mint az elosztó hálózat a hiányainak a 
megszüntetését követeli, amennyiben ezek 
a közbiztonságot veszélyeztetik, tehát a 
sürgős intézkedésre megvan az ok. Egye
dül csak az ajánlott 3 tápláló kábel és 
mérő drótnak a keresztülvitelét későbbre 
lehetne halasztani, kb. 1931. év nyarára.

Annak folytán, hogy a városi villany
telep sürgősen uj rendkívüli javításokat, 
úgyszintén uj befektetést igényel mint
egy 494508 kor. 15 fillért, valamint to
vábbi 398910 korona adósság törlesz
tése és a felsoroltak a jövő években 
külön megnagyobbított renoválási ala
pot igényeinek és a jövő években na
gyobb fenntartási leírásokra is szükség 
lesz, továbbá annak foiytán, hogy az 
1927— 1929. években kimutatott nyere
séget — nem a villanyáram aránylag 
magas és a mai gazdasági viszonyoknak 
meg nem felelő áron való eladásából — 
hanem annak javarészét a pausalisztdk 
számidiós rendszerre való átmeneteiéből 
és még inkább az anyagok eladási nyere
ségéből, illetve a szerelési üzlet bő! lehetett 
elérni. Biztos, hogy a községi központot 
csak magas villanyárak mellett volt lehet
séges a város üzemében fenntartani és | 
emellett az áramüzleí majdnem passiv ! 
maradt volna. Ebből az itteni hivatal | 
azon meggyőződésre jut, hogy a város. 
és fogyasztói áram ellátására ilyen kö-j 
rülmények között a községi viiianytelep; 
rekonstruált berendezése sem nyújt meg
felelő árakat és elvetendő, minthogy 
olcsó energiát sem a városnak, sem a 
város lakosságának nem bocsátana ren
delkezésre, meri sem a város, sem a 
lakosai ok nélkül hosszú időn keresztül 
nem fizethetnek rá az elektromos áram 
árára és az idő parancsszava az, hogy 
Rimaszombat város területe az elektro
mos energiával a leggazdaságosabban ! 
legyen ellátva.

A Síredo ajánlata:
Az ajánlatot előnyösnek lehet tekinteni 

úgy a városra, mini a közönségre nézve.
(Következik egyes téteiek kiszámítása.)
A fenti indokoméi fogva a Stredovai j 

való tárgyalás folytatása ajánltatik.
Amint az itteni hivatalnak elő iett íer- i 

jesztve, azt jelenti, hogy a város villany- 
telepe befektetett 2,508.400 kor. vagyona 
bérlet ajakjában képes lesz 9 2%-ot 
hasznosítani és szabadul ezen vállalattal i 
összefüggő minden rizikótól, amelletí a j 
város lakossága mint fogyasztó évente j 
az olcsóbb árakon megtakarít kereken
130.000 kor., a város megszabadul a vil- 
lanytelepbe fektetendő uj investiciókiól is.

A város közönsége a 3 fázisú forgó
áramra való áttéréssei nem lesz anyagi
lag semmivel sem megterhelve, mert. a 
viiágitási berendezés a házakban válto
zatlanul maradhat, amennyiben eddig is 
220 W feszültség használtatott. Úgyszin
tén az égők kicserélése sem válik szük
ségessé az áram változásából kifolyólag! 
és ott, ahol ez kívánatos, t. i. a kicseré
lés szükséges lenne, mint egyenáramú 
számláló, motorok, rádióeleminátorok és 
más (házi és orvosi) áramfogyasztó ké
szülékek, azt S. S. E. saját terhére ki
cseréli stb.

A 3. számú kérdéshez. Jöhet-e figye
lembe azon eventualitás, hogy a város 
áramot nagyban vásárolna stb. és vájjon 
az egyenáram további használata cél
szerű és gazdaságos-e és vájjon ezen 
áram minden tekintetben a mai köve
telményeknek eleget tesz-e, valamint a 
jövő követelményeknek megfelel- e:

az áram egyenáramositása mindig 
veszteségekkel van összekötve, minthogy 
bizonyos, hogy Rimaszombat közelében 
csak az S. S. E. 22.000 W. feszültségű 
hálózata lesz, minden esetben többszöri 
transzformálásról lesz szó, úgy hogy az 
ezzel egybekötött a fizetett áramra vo
natkozó vesztességek csak nagyobbodni 
fognak, különösen arra kell rámutatni, 
hogy a községi viiianytelep ma a na

gyon is változó terhelésű központok 
jeilegzeíeségével bir úgy a nyári, mint 
a téli időkben, emelőit a csúcs terhe
lések télen és nyáron küíömbözők. Ha 
a községi viiianytelep a megfelelő telje
sítő képességet a távvezetékből akarja 
biztosítani magának a megadott tarifa 
esetleges előnyeit aligha fogja kihasz
nálni, minthogy a csúcs terhelés öt- 
ször-hatszor nagyobb az átlagos napi 
terhelésnél és nincs meg a lehetőség 
arra, hogy a községi viiianytelep a nagy
bani fogyasztási tarifa maximális elő
nyeit kihasználhassa, éppen a tűi rövid 
használati idő miatt, mely ezen vállalat
nál adva van.

Javítások és rekonstruálások, mélye
kéit minden körülmények között a köz
ségi vilianytelepnek keresztül kell ve
zetni, a jelen véleményben már felho
zott indokokból kereken 495 000 kor 
költséget igényei. (A bekapcsoló veze
téken és a 22.000W. transformáíor ál
lomáson kívül, amelyet az ajánlat tevő 
adna.) Az előbb felhozott összegen kivül 
még egy kb. 1.25 km. 6 KW. kábelre 
kéne befektetést eszközölni, azonkivü! 
2 darab egyenáramosifót és pedig egy 
440 és egy 200 Arap.komplet transfor- 
mátorral és automatikus kapcsoló be
rendezéssel, ami további 470.000 koro
nás költséget tenne ki. Minthogy az 
tizem iít is csak akkumulátor teleppel 
lenne leggazdagságosabb, másoidalrói 
pedig ez a készer 240 V. feszültség el
osztásához is szükséges, nem lehet te
hát az akkumulátor telep kijavításával 
egybekötött költséget sem megtakarítani. 
(100 000 kor.) A többszöri veszteségekkel 
úgy a transformálásból, valamint az 
egyenáramositásbóí eredő többszöri vesz
teségekkel számítva és tekintetbe véve a 
965 000 koronás befektetési tökét, annak 
kamatozását és amortizációját, az itteni 
hivatal azon eredményre jut, hogy az 
ilyen megoldás az áramár csökkentésére 
nem vezetne, sőt ellenkezőleg a villany 
telep még kedvező aramvételdr mellett 
is passiv maradna és kénytelen lenne a 
fogyasztóknál a magas árakat továbbra 
is fenntartani.

Mindebből azon végeredményhez ju
tunk, hogy az egyenáram adott körül
mények között Rimaszombatban nem 
mutatkozik, célszerűnek sem a város 
sem pedig a város lakosságára nézve. 
A közvilágítást valószínűleg nem ieneíne 
kibővíteni ily magas árak mellett. Ugyan
csak koriátoztatnék a közönség az áram 
fogyasztásában ily magas árak meilett, 
ami a községi vülanyteiepre további 
vesztességet jelentene. Ugyancsak az 
eddigi létesiieit renoválási alap eltűnne 
és valószínűleg ezen alternatíva megva
lósítása egy uj, aránylag nagy városi 
kölcsönt igényelne a városi viiianytelep 
részére. A 3. kérdésben érintett alterna
tíva nem mutatkozik gazdagságosnak és 
azt a városnak ajánlani nem lehet. Az 
egyenáramnak ma is meg van a maga 
jogosultsága, de főleg a vegyészeti és 
eiektrolitikus és egyéb célokra, de csak 
helyi viszonylatban, minthogy gazdasá
gosan lehetetlen az elektromos energiá
nak nagyobb mennyiségben egyenáram 
alakjában nagyobb távolságokra való 
szállítása. Ami a jövőt illeti, biztos, hogy 
gazdaságosan dolgozó nagy telepek 3 
íazisu íergóáramot fognak gyártani és 
ezt magas feszültségű vezetéken az or
szágban szétosztani, hogy ezen energiá
nak olcsó ár melletti azon előnyeinek 
mindenki részese lehessen, melyet az 
elektromos energia a mi nemzetgazda
sági életünkben jelent.

Úgy a városra, mini a fogyasztókra 
nézve a leggazdaságosabb és legnagyobb 
anyagi előnnyel jár a 3 fázisú forgó
áramnak a biztosítása, rendszeres elek- 
trizációs keretébe való bekapcsolása ál
tal, mert minden egyéb technikailag le
hetséges alternatíva ezen anyagi elő
nyöket Rimaszombat városának nem biz
tosítja.

S. S. R. r. t. Besztercebányai cég aján
latának tárgyalása és a kisebb szük
ségesnek mutatkozó kiigazítások után 
ezen ajánlat elfogadása ajánltatik, mint
hogy az árai megfelelőek és úgy a fo
gyasztóknak, mint Rimaszombat városá
nak nagy előnyöket biztosit."

A gépek állapotára és azok veszé
lyességére vonatüozólag Ing. Bayer szak
értő írja :

„Az akkumulátorok lemezei nagyrészt 
göibék s a massza a lemezekből hulla- 
dozik, ho zzávetőleges becslésem szerint 
a lemeztjk 75%-a feltétlen cserélésre 
szorul, njert a nélkül az akkumulátor-
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telep kapacitása csökkenvén, talán még 
ez év végéig sem lesz képes feladatá
nak megfelelni s legjobb esetben a téli 
erősebb szezon alatt felmondja a szolgá
latot.“

„A két megiévő Diesel-motor erősen 
használt és javításra szoruló állapot
ban van. A 378. számú hengerfeje, a 
379. számúnak a burkolata repedt, mind
kettőnél járás közben kopogás állapít
ható meg, ami csapok és csapágyak 
kopottságára vall. A 19 éves gépek utol
jára 1927. évben vottak javitva, azonban 
ugyláíszik ez a javítás vagy nem volt 
elegendő, vagy nem eléggé lelkiisme
retes, mert az azóta elmúlt 3 év alatt 
nem lett volna szabad ilyrnérvű rom
lásnak jelentkeznie. E gépek ma még 
üzemképesek ugyan, de üzemük nem 
feltétlen biztos s bármikor nagyobb sé
rülés állhat be hibáik folytán, ezért ja 
vitásuk sürgősen és feltétlen szükséges. 
Mindkét gép alapos javítási költsége 
becslésem szerint mintegy 80—100.000 
kor.-t fog kitenni."

Ing. Ambroz Károly, mint döntő szak
értő erre vonatkozólag a következőket 
állapította meg :

„Az ottani Diesel-motorok az élettar
tamuknak éppen a határán vannak..., 
hogy az 1930. évi nov. 25 én megtar
tott szemle alkalmával megáüapittatott, 
hogy a Dieselaggregát vízzel hűtött feje 
meg van repedve, hogy ezen hiba az 
ottani Diesel-motoroknál már megismé
telve fordul elő, annak oka ezen gyárt
mányok meg nem felelő konstrukciójá
ban van, különösen a hűtővíznek nem 
megfelelő cirkulációja és a nagy hőség
nek és hűtésnek az anyagra vaió hatá
sában áll. Valószínű, hogy ezen hiba a 
jövőben is megismétlődni fog.

A Diesel-motorok okvetlenül szakcég 
által kellő rendbe hozandók, hogy min
den tekintetben kifogástalan és a ki
szolgáló személyzetet nem veszélyeztető 
üzem biziositassék.

A helyszíni szemlénél megállapítást 
nyert, hogy a vezeték sok helyen a köz- 
biztonsági rendeletek által megkívánt 
távolságot a falaktól és a levezető csa
tornáktól nem mutatja föl, hogy majd
nem az összes faoszlopok rothadtak, 
ami nagymértékben az emberi élet biz
tonságát veszélyezteti oly fontos és na
gyon frekventált utaknál és tereknél stb., 
ahol az elosztó hálózat a közlekedési 
utak mellett elvezet, illetve ilyen utakat 
keresztez.

Azonkívül a vasáliványok nem csak 
hogy a stabilitás szempontjából a ren
des karbantartás feltételeinek nem tesz
nek eleget, de még a szükséges festés 
sem volt keresztül vive vagy pedig nem 
volt megújítva, úgy hogy a vasszerkezet 
teljesen rozsdás és némely vasállvány 
az egyoldalú húzás által nemcsak defor
málva, hanem határozottan ki vannak 
hajlítva, ami könnyen az egész vezeték 
leeséséi okozhatja és az emberek ele
iét annyira veszélyezteti, hogy egy ilyen 
eset nagy szerencsétlenséget okozhat.

Úgy a gépeknél a villanytelepen, va
lamint az akkumulátor telepen és az 
elosztó hálózatnál a javítások, illetve 
újra való kicserélésük (akkumulátor te
lep) sürgős keresztül vitele haladéktala
nul szükséges, mert további elhanyago
lás nem csak hogy a leltár jelentékeny 
megrongálása, de az emberi élet veszé
lyeztetése is előfordulhat, sőt olyan sze
rencsétlenséget is okozhat, melynek ter
jedelmét még megközelítőleg sem lehet 
előre megmondani.

Az eddigi villanytelep üzemnél egy 
nagy hiányt látok abban, hogy a községi 
villanytelep nem számit sem gépek tö
rés elleni biztosításával, sem a tiiz biz
tosításával és a köteles szavatossági 
biztositással. A mai iparvállalatnál ezen 
biztosításokkal minden esetre számítani 
kell, ha a vállalat katasztrofális követ
kezményektől meg akarja magát óvni.

A Diesel motorok vagy az egész vil
lanytelep felrobbanása megölhet vagy 
megsebesíthet több embert és amennyi
ben beigazolást nyerne azon tény, hogy 
ezen robbanás a községi villanytelep 
valamiféle hanyagsága folytán állott be, 
az összes ezzel egybekötött károkat a 
községi villanytelepnek kell viselnie, 
úgyszintén a szenvedett személyek vagy 
családjaik kártalanítását is. Ezen kár
talanítások évente néhány 10.000 koro
nát, sőt többet is kitehetnek. Hogy ilyen 
eset katasztrófális következményekkel 
jár egy ilyen kis vállalatra, mint ami
lyen a községi villanytelep, az nyilván
való."
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Ezeken kivü! Ing. Tarján szakértő ur 
véleménye a bérletre vonatkozólag:

„Ha a Stredoslovenské elekirárne a 
modern nagyszabású áramtermeléssel 
oly mértékben le tudná számtani egy
részt az áram egységárát, hogy a fo- 
oVasztó közönség részére számottevő 
előnyt jelentene, másrészt pedig a vá
ros részére az intern mérlegnek meg
fejelő, vagy azzal legalább arányban 
álló bérösszeget tudna biztosítani, ak
kor vállalni lehetne a felelősséget a 
bérletért a város közönségével szemben."

A villanyteiep eddigi jövedelmezősége 
tekintetében előbbi nyilatkozatomban 
telt kijelentéseimet teljes egészében 
fenntartom, de a közönség helyes és 
teljes informálása érdekében ezen tárgy
ban még külön cikk fog megjelenni.

A Prágai Magyar Hirlap szintén név
telen cikkíró kérdésére, hogy hogy lehet
50.000 korona jövedelem után 70.000 
korona adót fizetni, készségesen meg
magyarázom : A városnak tiszta jöve
delme az az összeg, ami az adó lefize
tése után megmarad s ez az az 50000 
korona. (Gyengébbek kedvéért: ha az 
átlagos évi jövedelem 120,000 korona, 
ebből 70.000 korona adó, marad 50.000 
korona.)

Azon bemondásra, hogy a 40 éves 
szerződés 7 milliós ajándékozást jeient 
a Stredo javára és 20 milliót reprezen
tál az az összeg, amit a város a bérbe
adással elveszit, feleltem azzal, hogy 
reális számadatokkal kimutattam, hogy 
a bérbeadás áital a város mostani 50000 
koronás évi jövedelme helyett, kapni fog 
ezentúl készpénzben, térítésben és a 
közönséggel együtt közel 400000 koro
nát. Nem-e fogalmazási hiba ez a cikk
író urnái? Vagy talán sajtóhiba folytán 
cserélődött fel az ajándékozó és a meg 
ajándékozóit?

Az 1930 november 25-én megtartott 
értekezletre vonatkozólag közölt nyilat
kozatra csak annyi a megjegyezni va
lóm, hogy mindenkinek leikiismeretbeli 
dolga, mit ir alá és mire hajlandó meg
esküdni, azzal azonban az értekezleten 
történteket megváltoztatni, sem pedig 
azoknak más értelmet adni nem lehet. 
Az azonban mindenesetre érdekes, hogy 
a nyilatkozat és jegyzőkönyv aláírói kö
zött ugyanazok a nevek is szerepelnek. 
Tény az, hogy Csorbái Endre jegyzői . 
főtitkár sem a jegyzőkönyv vezetésére | 
fel nem szólittatott, sem jegyzőkönyvet 
nem vezetett, mert erre dr Gabonás Já- 
nos városi titkár ur lett általam felszó
lítva s ő vezette is.

Az állítólagos szyndikátusra vonatko
zólag : |
Másolat.
„Rimaszombat város kormánybiztosától-| 
3868/A—1930.
Tekintetes Dr Törköly József ügyvéd és 
országgyűlési képviselő urnák Helyben.

A városi villamostelep ügyében min
den erre vonatkozó lehetőség megálla
pítása érdekében felkérem, miszerint: 
cdahatni szíveskedjék, hogy a hozzám 
benyújtott beadványában említett kon- ! 
zorcium ajánlatát folyó hó 19 én d. e. 
10 óráig okvetlenül adja be s egyúttal 
pedig ezen időpontra a városházára 
meghatalmazott képviselőit küldje ki, 
hogy az ajánlattevők által személyes 
tárgyalás folyamán a legelőnyösebb fel
tételek megállapíthatók legyenek. Arr.eny- 
nyiben a fenti időpontig sem az irás- 
beii ajánlat be nem futna, sem pedig az 
ugyancsak ezen időre tűzött szóbeli tár
gyaláson senki sem jelenne meg, úgy 
ezen ügy elintézésénél nem lesz módom
ban ezen ajánlatra tekintettel lenni. — 
Rimaszombat, 1930 november 15.

Dr Daxner s. k. kormánybiztos.
Csorbái s. k. jegyzői főtitkár.

A kézbesítés éve, hónapja és napja: 
1930 november 15.

Dr Törköly József s. k.“
Másolat.

„Mélyen tisztelt Kormánybiztos u r ! 
>930 november 15 én kelt és kézbesí
tett felhívására van szerencsém a kö
vetkező választ adni stb.... A Kormány- 
biztos urnák a hozzám intézett felhívá
sával kétségtelenül bizonyított álláspont
jával szemben legyen szabad a követ
kezőket megjegyezni : 1. A felhívás nyilt 
beismerése annak, hogy a házi kezelés 
megszüntetése esetén jogszerűen a bér
beadás csak nyilvános árlejtés mellett 
lehetséges. 2. Ha a Kormánybiztos Ur 
tőlem precíz felelet akar és ezzel nem 
a félremagyarázható formalizmus céljait I

betöltő kívánság érdekét óhajtja szol
gálni, akkor adja rendelkezésemre a 
Sztredo befejezett tényként szereplő rész
letes és végleges ajánlatát, vagy a vá
ros valódi érdekeit representáló bérleti 
nyilvános árlejtés feltételeit, mert az ál
talam képviselt syndicatus csak az idé
zett beadványomban kijelentett pontos 
adatok birtokában mondja meg, hogy ki 
és csak akkor tudja in cptirna forma 
kötelezőleg kifejezni akarateihatározását 
az ajánlatát illetőleg. Először tessék a 
Sztredo-féle ajánlatot úgy, ahogy a szer
ződésben foglaltatik (tehát szerződéster
vezet formájában) velem közölni vagy 
egy nyilt árlejtési feltételt szerkeszteni 
és azt rendelkezésemre adni s akkor 
egy szokásos terminus alatt, nem 4 nap 
alatt, felelni fogunk. 3. Bejelentem, hogy 
a syndicatus akkora vagyoni erőt jelent, 
hogy a Sztredoval bízvást felveheti a ver
senyt. Ezt különben a szükséges idő
pontban a város felülvizsgálhatja stb. 
stb.... Rimaszombat, 1930. nov. hó 19. 
Tisztelettel : Dr. Törköly József s. k., 
nemzetgyűlési képviselő, városi adófi
zető polgár, a Magyar Nemzeti Párt 
orsz. elnöke. Előttünk : Nagy Sándor 
s. k. tanú, Haynik Géza s. k. tanú."
Másolat.

„Rimavská Sobota város Kormány- 
biztosától. Sz. 4215/1930. A. Tekintetes 
Dr. Törköly József ügyvéd, nemzetgyű
lési képviselő urnák Helyben. Folyó évi 
november 19-én kelt beadványában 
azon eshetőséget jelentette be, hogy a j 
városi villamostelepet egy helybeliekből1 
alakult szindikátus venné bérbe. Mint- J 
hogy a szindikátus ajánlatát a várossal 
eddig nem közölte, ezen ajánlat, csak1 
annyiban lesz figyelembe vehető, ha f. 
évi december hó 4-ig bezárólag meg- j 
kapom a szindikátus városi villanyteiep 
bérletére vonatkozó ajánlatát Írásban,; 
azonkívül ugyanazon idő alatt a szin
dikátus megfelel az alábbi kérdésekre : 
1. Kik a szindikátus tagjai, a kereske
delmi törvénynek megfelelően, milyen 
társulat ez, — miből áll a vagyona — 
mibe van befektetve, ingóság, vagy in- 
gatlanba-e, — s szükség esetén abból 
mennyi likvidálható azonnal? 2. Milyen 
biztosítékot tud adni a szindikátus:
a) a villanytelep berendezését, ilietve 
felszerelését és kijavítását illetőleg, —
b) az állandó karbantartást illetőleg, —
c) a várossal szemben vállalandó köte
lezettségét illetőleg, — d) az olcsó vil
lamos aram szolgáltatását illetőleg, — 
e) arra nézve, hogy a bérlet lejárta után 
a bérbevett telep es hálózat összes be
rendezésével, az akkori technika fejlő
désének középfokán fog visszaadatni a 
városnak. Az ajánlathoz csatolandó a 
bérleti szerződés tervezete, ilietve meg
világítandó, hogy a Stredoslovenská ál
tal benyújtott ajánlattal szemben milyen 
előnyöket biztositana a szindikátus. Az 
ajánlat benyújtása esetén, egyidejűleg 
ugyanezzel, a város pénztarába 150.000 
Ké készpénz befizetendő, vagy ugyaniiy 
összegről szóló bank-garancia-level csa
tolandó. A mennyiben fenti határidőn 
beiül sem a bank-garanciával, vagy a 
készpénz befizetését igazoló nyugtával 
felszerelt ajánlat nem érkezne be, sem 
pedig a fenti kérdésekre nem adná meg 
a részletes választ, úgy a villanyteiep 
ügyében tett javaslatát figyelmen kivüi 
hagyom. — Rimavská Sobota, 1930. nov. 
29. Dr. Daxner s. k. kormánybiztos, — 
Csorbái s. k. jzői főtitkár."
Másolat.

„Igen tisztelt Kormánybiztos u r ! A 
4215/1930, számú felhivásra, illetve ha
tározatára a következőkben van szeren
csém válaszolni : 1. Én, bármi legyen 
annak a konzekvenciája, 4 napos ter
minus alatt nem vagyuk hajlandó ér
demleges választ adni egy 40 évre szóló 
sok milliós jelentőségű kérdésben a hoz
zám intézett felhivásra. Nekem nincs 
okom kellő megfontolás nélkül villám
gyorsan nyilatkozni. A világon minde
nütt bevett szokás és különösen a ke
reskedelmi életben megrögzött gyakor
lat, hogy ilyen két generációra kiható 
kérdésben vagy egy vállalkozóra, illetve 
vállalatra sok milliós rizikót jelentő kér
désben nem 4 nap alatt, de kellő elő
zetes számítások után legkevesebb 30 
nap alatt szoktak nyilatkozatot tenni és 
ily nyilatkozat-tételre legalább is ennyi 
időt szoktak engedélyezni. A Kormány- 
biztos ur a legutóbb, 1930. november 
25-én a városházán meghívása folytán 
a város lakosságának többségével tar
tott értekezletén kijelentette, hogy az

összes irányadó adatok megismerésére 
a város minden lakosának módot ad, 
kifejezetten kijelentette, hogy módot ad 
arra is, hogy a legújabb szakértő vé
leményét, amely arra is kiterjeszkedik, 
hogy mit jelentene a városra nézve az 
a megoldás, ha a Stredo azon ajánlatát 
fogadná el, hogy mint nagyfogyasztó, 
áramot venne Stredotól és ezen szak- 
vélemény ismeretétől számított 15 napot 
engedélyez arra nézve, hogy a városban 
létező pártok érdekvédelmi szervezetek 
és az érdeklődő egyesek megtehessék 
észrevételeiket, illetve kívánságukat ki
fejező nyilatkozatukat. Nem értem, hogy 
miért tért ei a Kormánybiztos ur meg
indokolás nélkül ezen nyilvánosan ki
jelentett akaratelhatározásától, melyet 
nyilvánosan megköszönt és megnyug
vással veit tudomásul az értekezlet. Ami 
a syndicátus, illetve tagjainak a megne
vezését illető megtisztelő felhívást illeti, 
itt először is le kell szögeznem, hogy 
én két előterjesztésem tanúsága szerint 
azt soha sem mondtam, hogy a syndicá
tus a város lakosaiból alakul. De azt 
kijelentem, hogy kizárólag csak belföldi 
érdekeltséget jeient a syndicátus. A syn
dicátus lehet a mai jog álláspontja sze
rint kereskedelmi társaság, de lehet ma
gánjogi társaság is. A forma nem je
lentheti a bonitás hiányát. Pl. Rotschild 
ház egy pár tagja alakit egy magánjogi 
társaságot. Hogy melyik szervezeti alapra 
fog helyezkedni a syndicátus, azt még 
nem volt alkalmam eldönteni. Valószínű, 
hogy a korlátolt felelőségü társaság for
máját fogja választani. Ennek eldönté
sére azonban 4 nap kevés. A Kormány- 
biztos ur megígérte, hogy rendelkezé
semre adja a Stredo összes ajánlatait 
és a Stredo által készített szerződés- 
tervezetet.

Az uj szakértő ur szakvéleményének 
a megismerési lehetősége is be lett 
Ígérve. Ez a mai napig sem történt meg, 
ellenben kaptam egy 4 napos felhívást. 
Én az általam képviselt szindikátus ne
vében ma is állom, amit a legutóbbi 
előterjesztésemben és november 19 iki 
beadványomban irtain. A szindikátus 
megnevezését ahhoz kötöttem, hogy is
merjem a Stredo feltételeit és a szindi
kátus a várostói kapjon egy szerződés
tervezetet, mint ajánlatot. — 2. Az álta
lam képviselt szindikátus ajánlata ma is 
úgy szól, hogy tessék rendelkezésemre 
adni a Stredo ajánlatát és szerződés- 
tervezetét és ha azok, vagy a város 
által készített szerződés-tervezet nem 
tartalmaznak eifogadhatatian feltételeket, 
úgy a szindikátus hajlandó 30%-«d ma
gasabb bért felajánlani azzal, hogy a 
város a szindikátus bonitásának meg
állapításától tegye függővé azok elfoga
dását. 1930 november hó 25-én nemcsak 
ezt Ígérte meg a kormánybiztos ur, ha
nem azt is, hogy az összes szakértői 
véleményeket, beleértve a november hó
25-én még meg se levő uj szakvéle
ményt is, ami azzal a kérdéssel is fog
lalkozik, hogy mit jelentene az, ha a 
város a Stredotól vesz áramot, rendel
kezésemre bocsájtja, miután bejelentet
tem, hogy a szindikátus végső elhatáro
zásához a szakértői vélemények ismerete 
is feltétlenül szükséges. Nem tudom 
megérteni, hogy miért nem tartja be a 
kormánybiztos ur ezen Ígéretét és azon 
ígéretét, hogy 15 napig várni fog azután 
a válaszokra, illetve észrevételekre, elő
terjesztésekre? Ehelyett 4 napos termi
nussal ad fel nekem kérdéseket. A szin
dikátus vagyonáról a benyújtandó va
gyoni mérleg fog felvilágosítást adni- 
valamint arra is az fog felelni, hogy 
mibe van fektetve és hogy mennyire 
iiquid ez a vagyon. Mig a Stredo aján
latát nem látjuk, addig a biztosítékra 
se adhatunk feleletet, legfeljebb azt az 
egyet, hogyha a Stredo felajánlja az 
országos képviselőtestület összegszerű 
jótállását, azt a szindikátus nem képes 
nyújtani, mert a szindikátus azt megsze
rezni nem képes. — Egyébként jelzem, 
hogy a szindikátus egy beiföidi „jó“ 
bank garantiáját nyújthatja mindazokért, 
amiért helyes felfogással garantiát kell 
nyújtani. E tekintetben a szindikátus 
a Stredova! teljesen versenyképes. — 
Mellesleg mondom, hogy arra nézve, 
hogy a bérlet lejárta után a bérbevett 
telep és hálózat összes berendezésével 
az akkori technika fejlődésnek közép
fokán fog visszaadatni a városnak, nem 
szabad garanciát kérni, meri az egy tö
kéletlen kikötés, amire már ma és nem 
40 év múlva azt lehet mondani, hogy 
nesze semmi, fogd meg jól.

Ha az általam képviselt syndicátus a 
szerződéskötés stádiumába juína, minden
esetre azt az ajánlatot tenné, hogy meg
felelő árért megveszi a villanyteiep be
rendezését. Ez a biztosíték kérdését le
egyszerűsítené alaposan. Szerződéster
vezetet is kért tőlem a Kormánybiztos 
Ur és pedig 4 nap alatt. Arra is csak 
azt felelem, hogy nekem ehhez szüksé
gesek az előbbi bekezdésben feltünte
tett okiratok. Tessék átadni és én meg
kísérlem a Sztredo szerződéstervezeté
nél valamivel jobb szerződéstervezetet 
készíteni, amely a város érdekeit teljes 
mértékben méltányolni fogja. A Kor
mánybiztos Ur maga mondja hozzám 
intézett felhívásában, „hogy megvilágí
tandó, hogy a Stredoslovenská által be
nyújtott ajánlattal szemben mily elő
nyöket biztositana a syndicátus". Hát 
ehhez okvetlenül szükséges az, hogy 
ismerjem a Stredoslovenská által be
nyújtott ajánlatot. E nélkül nem 4 nap, 
de 40 év alatt sem tudom a megvilágí
tást elvégezni, mert a Sztredo ajánlata 
és szerződéstervezetének ismerete nél
kül nem lehetséges. 3. Egyébként is az 
érdemleges válaszom előtt tisztelettel 
megkérdem a Kormánybiztos Urat, hogy 
a Sztredo mennyi pénzt tett le és mily 
jogcimen a községi pénztárba akkor, 
amikor az ajánlatot megtette, illetve mely 
összeg erejéig nyújtott bankgaranciát és 
melyik banknak a garanciáját? Mert 
úgy gondolom, hogy a Sztredo nem es- 
hetik külön elbírálás alá és biztosan tu
dom, hogy részére a törvények és ren
deletek nem állapítanak meg privilégiu
mot. Szeretném tudni azt is, hogy a 
Sztredo 4 napos határidő alatt tett-e 
eleget a Kormánybiztos Ur felhívásá
nak ? Ez különösen fontos akkor, ami
kor a Sztredo bonitása az országos kép
viselőtestület határozata folytán vizsgálat 
alatt áll. De itt tisztelettel megkérdem, 
hogy az általam képviselt syndikátussal 
szemben melyik törvény vagy rendelet 
alapján méltóztatott a 150.000 korona 
készpénz letételét és a bankgarancia 
presentálását elrendelni, mert szeretném 
a felhívást a képviselői intervenciómnál 
való tények és helyes jogi indokok alap
ján interpretálni. És még azt is szeret
ném tudni, ha meg méltóztaíik engedni, 
hogy mily cimen kellene letennem azt 
a kis 150.000 koronát ? Bánatpénz, kau
ció, foglaló, vagy bérelőleg címén ? És 
arra is kiváncsi vagyok, hogy azelőtt, 
mielőtt a város és a syndicátus között 
bármily jogügylet létrejött volna, mily 
jogcimen lehet jogvesztés terhe mellett 
a syndikátustól bankgaranciát kérni? Be
láthatja a Kormánybiztos Ur, hogy ezen 
alapvető kérdések tisztázása előtt egy 
vállalat, egy syndikátus, egy jogi sze
mély vagy egy természetes személy ko
moly megfontolás mellett nem lehet ab
ban a helyzetben, hogy a feltett kérdé
sekre érdemleges feleletet adjon, vagy 
pláne nagy pénzeket helyezzen letétbe 
és nagy összegekről különösen 4 nap 
alatt bankgaranciát szerezzen és pre- 
sentáijon. — Rimaszombat, 1930. dec. 3. 
Kiváló tisztelettel: Dr. Törköly József 
s. k., ügyvéd és képviselő."

A fenti levélváltásra csak ennyi :
1. Miért nem tartottam be többrend

beli Ígéreteimet ? Csak azért, mert azo
kat kivétel nélkül betartottam.

2. Miért nem adtam módot a „syndi- 
kátusnak", hogy Stredo ajánlatát és szer
ződés tervezetét megtekinthesse ? Azért, 
mert ezek, a villanytelepi ügy összes 
irataival, 1930. évi nov. 5-től 13-ig és
26-tól dec. 4-ig közszemlére voltak ki
téve, tehát a „syr.dikátus“-nak is ren
delkezésére állottak.

3. Miért nem adtam utóbbinak csak 
4 napot arra, hogy ajánlatát megtehesse? 
Azért, mert ép úgy mint a Stredo, aján
latát több hónap alatt megtehette volna 
bármikor, de a nov. 5-iki és nov. 26 iki 
hirdetmény után, nem akarván kiesni a 
versenyből, köteles volt azt megtenni, 
nem 4 nap, de ezen utolsó hónap alatt.

4. Miért adtam a „syndikátus"-nak 
csak 4 napot a 150.000 kor. letételére? 
Mert Stredonak ennyi ideje se volt s 
mégis 150.000 kor. összegre szóló bank
betétkönyvet idejekorán letette. Termé
szetes, hogy ez vadium volt.

5. Tehát a „syndikátus" ajánlatát egy
szerűen félrehajitottam és negligáltam? 
Hát mondja meg nekem valaki dr. Tör
köly fenti két leveléből, hol a „syndi
kátus" s hol az ajánlata ?

Kelt Rimaszombat, 1931. évi január 7.
Dr. Daxner Vladimír s. k.

kormánybiztos.
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A^Gömör** tek. szerkesztőségének
Helyben.

Lapjuk e hó 4-iki számának, a városi 
pótadó emelése miatti általános felzú
dulást tárgyaló cikkére reflektálva, ké
rem : sziveskedjenek a legközelebbi szám 
ugyanazon helyén, az alábbi helyreiga
zító nyilatkozatot közölni :

E nyilatkozattal természetesen nem cé
lom, hogy a város kormánybiztosának 
védelmére keljek, — mert hiszen na
gyon jói meg tud ő felelni magáért bár
mikor. Egyedüli célom, hogy mint a vá
ros számvitelének ez idő szerinti veze
tője, a nagy közönségnek néhány szak
szerű felvilágosítással szolgáljak.

Az adózó közönségnek felzúdulása a 
pótadó ugrásszerű felemelése miatt és 
pedig az adott viszonyok között meg
engedett legmagasabb százalékra : bizo
nyára teljesen érthető. Teljesen érthető 
volna ez még akkor is, ha a városunk- 
beli ipar és kereskedelem a mainál je
lentékenyen rózsásabb helyzetnek ör
vendene. Azonben merőben téves a cikk
nek az a tendenciózus beállítása, mint
ha ennek egyenesen a kormánybiztos 
volna az oka a nagyobb arányú és jó
részt elkerülhetőnek tetsző beruházások
nak beállítása és különösen azoknak 
túl gyors tempójú amortizációja által.

A városi gazdálkodásnak a háború 
után letelt első 11 esztendejét: 1919-től 
egész az 1929. év végéig, a főkönyvek 
és a csakis azok alapján összeállítható, 
valódi zárszámadások teljes hiányában, 
jótékony homály takarja ugyan, de e 
homály dacára is megcáfolhatlan adatok 
állanak rendelkezésre annak bizonyítá
sára, hogy a városi háztartás ez évek
ben is már állandó deficittel küzködött 
és hogy a deficit — meg nem engedett 
módon és igen jelentékeny összegek 
erejéig — a városi vagyon rovására pó
toltatott, csak úgy, mint ahogy az a múlt 
1930. évben is történt. Pedig ez évek 
nagy részén át semmiféle nagyobb be
ruházás nem eszközöltetett, sőt a városi 
épületek karbantartása egyenesen elha- 
nyagoitatott, amellett a kölcsönök is 
még jelentékenyen kisebb kamatteherrel 
nyomták a háztartás mérlegét, a városi 
nyugdíjasok és alkalmazottak jórésze 
pedig a jelenleginél jelentékenyen ala
csonyabb illetményeken nyomorgott 
ugyancsak a háztartási mérleg javára. 
Az ezek dacára mutatkozó deficit bizo
nyítékául felhozhatom az 1927. év de
cember havában, csakis u. n. pénztári 
okokból (és ezért felsőbb jóváhagyás 
nélkül), vagyis arra a célra felvett folyó- 
számla-kölcsönt, hogy a város a maga 
tisztviselőit és alkalmazottait rendesen 
fizetni képes legyen és amelynek negyed- 
millió koronája az 1929. év végéig tel
jesen elúszott anélkül, hogy végered
ményben valamit segített volna a város 
anyagi helyzetén. Hasonlóképen felhoz
hatom a város villanytelepévei való el
számolások ügyét. Ez elszámolások oly 
módon rendeztettek, hogy a villanytelep 
évi 150000 korona tiszta hozadékkal 
járul a város háztartásához, azonfelül 
pedig 1926 január 1-től számított 12 év 
alatt kamataival együtt törleszti a város
sal szemben fennálló 523126 koronás 
kölcsönét.

Természetes, hogy a villanytelepnek 
nem állott módjában (az áramfogyasz
tás dijának önkényes emelésével) fokoz
nia a tiszta hozadékot; — ellenben a 
város vezetősége megtehette és meg is 
tette azt, hogy a villanytelep által tör
lesztésbe fizetett összegeket is (1926-tól 
az 1929. év végéig több mint 120.000 
koronát) a város folyó kiadásaira hasz
nálja fel anélkül, hogy a város adósá
gait (a valóságban) legalább is ugyan
oly összeggel törlesztené. De legfőbb 
bizonysága a deficites gazdálkodásnak 
maga a 4,600 000 koronás nagy köl
csön, amelynek összegéből, ha levon
juk mindazokat a tételeket, amelyek a 
régi (háború előtti) adóságok törlesz
tésére, valamint vagyondézsmára és újabb 
beruházásokra fordittattak, úgy a legelő- 
zékenyebb hozzávetőleges számítás sze
rint is igen nagy hányad fog hiányozni 
annak bizonyságára, hogy milyen volt 
az az alacsony pótadóra támaszkodó 
gazdálkodás, amelyet a város a háború 
óta folytatott, s amelyet a kormánybiz
tos is az 1930. évben folytatni volt kény
telen azért, mert az 1930. évi költség- 
vetés hibáin már radikálisan segíteni 
nem lehetett.

De ha már az 1930. évet illetően a

bajokon segíteni nem lehetett, annál in
kább kötelessége volt a kormánybiztos
nak a következő évi deficit eltünteté
séről gondoskodni, s a folyó kiadások 
és bevételek lehető reális előirányzá
sán kívül, a múlt évről áthozott terhe
ket is a költségvetésbe beállítani. E célt 
szolgálják a rendkívüli költségvetés első 
részében beállított, nagy összegű pasz- 
sziv hátralékok, amelyek között az ért
hetetlennek talált 272.831 korona sem
mi más, mint az 1930. évben kifizetett 
1929. évi számlák összege, valamint 
azon nyugdijkülönbözetek összege, ame
lyek szintén az 1930. évben, de az 1928— 
1929. évekre visszamenőleg fizettettek 
ki (az előlegek leszámításával).

Ugyde a város kormánybiztosa (ama 
legszorosabban vett kötelességén kivül, 
amelyet most említettem) a nagy ösz- 
szegii rendkívüli szükséglet beállításá
val, úgyszintén e szükséglet amortizá
ciójának rövid lejáratával sem célozta 
azt távolról sem, hogy a város közön
sége annál magasabb községi pótadó
val sujtassék.

Ennek megértéséhez azonban tudni 
szükséges, hogy Rimaszombat város kö
zönsége a pótadókulcsnak 300%-ra való 
fölemelését akkor sem kerülhette volna! 
el, ha az egész beruházási programm a j 
költségvetésből mindenestől kihagyatik,: 
mert e követelményt már a múlt évek- j 
ről áthozott passzív hátralékok végleges 
fedezetéről való gondoskodásnak kény- 
szerűsége, valamint a legszorosabb érte
lemben vett folyó kiadások és bevéte
lek reális előirányzata is már magával 
hozta volna. S tudni szükséges azt is, 
hogy a fedezet előteremtésénél a fősuly 
nem arra az évi 120000 koronára van 
fektetve, amennyivel több bevétel a 
pótadó emeléséből mindössze remélhető, 

j hanem az országos segély elnyerésére. 
Tulajdonkép tehát nem is annyira a 
város közönségét, mint sokkal inkább 

| az országos segélyek szétosztását intéző 
országos választmányt érinti közelebbről 
úgy magának a beruházási programm- 

! nak, mint e programm folytán előálló 
rendkívüli szükséglet mikénti törleszté
sének kérdése, vagyis az a kérdés, hogy 
a tőketörlesztésre beállított 530000 kor.

S változatlanul maradjon-e, vagy pedig 
(hosszabb időre elosztva) kisebb rész
letben állíttassák be? Természetesen 
itt föltételeznem kell, hogy — miután a 
folyó szükséglet reális fedezete a 300 
%-ra fölemelt póíadó változatlanul való 
meghagyását a következő évekre is el- 
kerülhetlenné teszi s igy az országos 
segély elnyerésének előfeltétele a jövő 
évekre is változatlanul megmarad (ha
csak a jövőben összehívandó képviselő- 
testület a város pénzügyeit végkép tönkre
tenni s ezzel a saját, autonóm jogait is 
kockára tenni nem akarja.)

A rövid törlesztési terv egyszerű ma
gyarázata az, hogy a városnak (az újonnan 
fölfektetett leltárszerint mintegy 23'/amil
lióra értékelt) vagyonát máris 4.600,000 
koronás hosszúlejáratú kölcsön terheli, 
úgyhogy a város most már hosszabb 
lejáratra aligha kaphat nagyobb kölcsönt, 
különösen a hosszúlejáratú kölcsönök 
jelenlegi nehézségei miatt. De indokolja 
a rövid lejáratot az a körülmény is, hogy 
a közeljövőben még más, súlyos felada
tok is várnak megoldásra (kövezési prog
ramm folytatása és a Rimaszabályozás.)

Megjegyzem itt még, hogy a szabad
kai kaszárnya ügyében a fölebbezést 
a város kormánybiztosa éppen nem 
mulasztotta el, — mégis a járási hiva
tal döntése folytán a kaszárnya-javítás 
összes szükségletét (300.000 kor.) egy
szerre állította be, egyenesen abból a 
célból, hogy ha azt a város közönsége 
el nem kerülheti, úgy legalább annál 
nagyobb országos segély legyen kiesz
közölhető.

Ami végül a költségvetés szépséghi
báját: 738.911 koronás pótadótulfizetést 
illeti, erre csak azt jegyzem meg, hogy 
e szegséghiba valamennyi pótadóra szo
rult szlovenszkói község és város 1931. 
évi költségvetésében benne van s azon 
utasításokban találja magyarázatát, ame
lyek az állami adóhivatalok részére, a 
pótadók kezelése és leszámolására ki
adattak. Szíveskedjék tehát a névtelen 
cikkíró követelésével a prágai parlament
hez fordulni, miután a felelőségre vonást 
ennél kisebb fórum aligha gyakorolhatja.

Tisztelettel vagyok:
Rimaszombat, 1931. január 7.

Zachar Gusztáv 
helyettes városi számvevő.

Figyelmeztetés.
Sajókirályii bérgazdaságomban csak 

azon rendelések kifizetését vállalom, 
melyek saját aláírásommal ellátott utal
ványok alapján adattak ki és ugyancsak 
azon száiíitások leszállítását vállalom, 
melyeknek kötése általam eszközöltetett.

Rimaszombat, 1931. január 4.
Szabó Elemér.

Nyilatkozat.
Van szerencsém a tisztelt közönség 

szives tudomására hozni, hogy „Gottlieb 
és Reinitz, bor- és sörnagykereskedés, 
rum-, likőr- és limonádégyár“ helybeli 
cégből Goiílieb Jenő ur kilépett, miáltal 
ezen cég nevében semmiféle tranzakciót, 
mint pénz- vagy rendelés felvételét, 
vagy egyéb üzletkötést nem eszközölhet.

Á cég továbbra is „Gottlieb és keinitz** 
név alatt fog szerepelni, melynek egye
düli és kizárólagos tulajdonosa én, alul
írott vagyok.

Midőn a t. közönség további párt
fogását kérem, azon reménynek adok 
kifejezést, hogy b. rendeléseivel a jövő
ben is meg fog tisztelni és vagyok 
kiváló tisztelettel:

Reinitz Dezső,
mint a „Gottlieb és Reinitz** cég 

cégtulajdonosa.

Hegedüórákat
kezdők és haladók részére, jutányos dí
jazás mellett adnék. — Órákat adni há
zakhoz is eljárnék. ... Szives megkere
séseket Klein Géza könyvkereskedése 
továbbit.

Saját term ésű

Hölgyeim!
Ki természetes, tartós h ő h u llá 
m ot akar, az oudoláltassa a 
haját a legmodernebb villanyerőre 

berendezett géppel 
Z Á I T H A M L  J Ó Z S E F  n é l
Rimaszombat, Gömöri-utcza 12. sz. 

♦
:
:
♦
♦
:♦
♦
♦
♦
♦
♦

A t. közönség b. tudomására 
hozom, hogy Masaryk-tér 9. sz. 
alatt concessionált adó- és ille- 
tékügyi információs irodát nyi
tottam.

BRAUN SOMA
ny. adóhivatali igazgató.

!

♦
♦

A Rimaszombati Kereskedelmi Testület 
Elnökségétől.

Bérbeadási hirdetmény.
Alulírott elnökség a Kereskedelmi Tes

tület kaszinójának

büffet kezelését
bérlet utján kívánja biztosítani.

Felhivatnak mindazok, akik ennek ke
zelését elnyerni óhajtják, hogy erre vo
natkozó írásbeli ajánlatukat folyó hó
25-ig az elnökséghez cimezve adják be.

A testület fentartja magának a jogot, 
hogy az ajánlattevők közül szabadon 
választhat.

A részletes feltételek az Elnökségnél 
tudhatok meg.

Rimaszombat, 1931. január hó 2-án. 
Kereskedelmi Testület Elnöksége. 

m B m w n H a m n u H H m n n
Rimaszombati Kereskedelmi Testület 

Elnökségétől.

Pályázati hirdetmény.
Alóürott Elnökség pályázatot hirdet a

Testületnél üresedésben jött

csatári fajboraimból
40 liternérnagyobb m ennyiség
ben 5 koronával literje kapható. 

D r. C Z IN E R  M I K S A .

Keresek bérbe
hosszabb időre négy, 
esetleg  három szobás

konfortos lakást
május vagy augusztus hó 1-ére.

Eladókkal is tárgyalok. 
C zirn : Megtudható a kiadóban.

Eladó Rimaszombatban
Tompa-utca 13. sz. lakóház.

Bővebb felvilágosítás a kiadóhivatalban.

Eladó házhely
a Ferenczy-utcában. — Bővebbet: Dr. 
R E I N I T Z  fogorvosnál.

Eladók

házfelügyelői
állásra. — Felhivatnak mindazok, akik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy ez 
irányú és eddigi működési helyüket fel
tüntető írásbeli kérvényüket a testület 
elnökségéhez folyó hó 25-éig nyújtsák 
be. — A fizetési feltételek kölcsönös 
megállapodás alapján lesznek megálla
pítva.

Rimaszombat, 1931. január hó 9. 
Kereskedelmi Testület Elnöksége.

Rimaszombat város Kormánybiztosától. 
Szám : 116/1931. A.

Pályázati hirdetmény.
Rimaszombat városánál a

pénztárnoki állás
ideiglenes betöltésére pályázatot hirde
tek. — Felhívom az érdeklődőket, hogy 
pályázati kérvényüket igényeik megje
lölésével folyó január hó 14-én reggel 
9 óráig nyújtsák be a városi iktatóba. 

Rimaszombat, 1931. január 9.
Dr. Vladimír Daxner, 

kormánybiztos.

Nagy választék
szőrmékben

a Konzervgyár telepe mellett levő 
lakóházak.

Érdeklődni lehet a Konzervgyár 
irodájában.

18 koronátúl feljebb. 
Kovács-árúház

RIMASZOMBAT 
M asaryk-tér 5. szám .

Üzlet áthelyezés. a "a6yé'demíi k8l5nsé' 
szűcs és szőrmeárn üzletemet

a Masaryk-tér 25. sz. alól áthelyeztem a városháza uj épületének középső 
üzlethelyiségébe, ahol nagy választékban tartok külföldről importált SZŐRME- 
ÁRUKAT, azokat saját műhelyemben dolgozom fel s ezáltal abban a kellemes 
helyzetben vagyok, hogy a legfinomabb és legszebb minőségben lényegesen ol
csóbb árban tudom az igen tisztelt megrendelőimet kiszolgálni. — Férfi és női 
szőrmebélésekből dús választék. Tisztelettel: L1CHTIG szücsmester

Rimaszombat, 1931. Nyomatott R á b ely  K ároly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


