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Lapzárás csütörtökön esti. — Kéziratok vissza, nem adatnak.

Egység a panasz-fronton.
Az őslakosság még nem találta
meg egymást a politikában, de
azért már közelebb jö:t az egység.
Néh I már meg is va i az egység:
az őslakosság egysége. A panaszok
és sérelmek tengerén közös vihar
hajótöröttjei vagyunk, magyarok,
szlovákok, németek, ruszinok.
A magyar, a szlovák, a német,
a ruszin kereskedő egyformán szen
ved a roppant terhek alatt. Minden
nemzetiségű őslakos iparos egy
azon fájdalommal siratja a tönkremtnt ipart és keresettelenséget. És
nincs nemzetiségi különbség a csa
ládfenntartók ráncbaborult homlo
kán sem: egyformán mélyek a
ráncok, ha kenyérért ja;gat a csa
lád. Itt meg van az egyformaság.
És meg van az egyenlőség ma
már másban is. Abban a szokat
lanul sok és szokatlanul erélyes
kopogtatásban, ami nap: r.ap mel
lett dong a szlovenszkóí ajtókon.
Zuhog a kopogás-özön: nyersen
és követelőn. Kopog a fizetési
meghagyást hozó küldönc, kopog
az adócédulát hozó szolga és kopog a — végrehajtó. Kopognak,
sűrűn és tompán, mint a koporsó
szögeken a kalapácsütés. A sze
génységben is egységes már az
egész őslakosság.
Volt idő, amivel szemben ez
mégis — szomorú, de tényleges —
előbbrejutást jelent az őslakos egy
ség felé. Mert volt idő, amikor
egyesek azt hitték, hogy a kopo
gások örökre e: fogják kerülni a
szlovák ajtókat. Nem oltottak, mi
kor a szomszéd égett és a sze
génység és nyomor átcsapott a
tetőkre, akármilyen nemzetiségű
volt is a gazdája.
Nem mi mondjuk, a kiváló szlo
vák költő és politikus mondja a
„Narodnie Noviny“-ban, hogy holt
pontra jutott a szlovák politika és
ma egyek vagyunk a sérelmek
sorsában és a szegénységben. Azt
kérdi Rázus Márton a cikkben,
hogy mi jót hozott eddig ez a po
litika? „Ha valaki— Írja— emle
getni fogja a szociális reformokat,
a gyárak romjai és a kivándorlók
ezrei fognak válaszolni. Ha valaki
dicsérően fog megemlékezni a föld
birtokreformról, annak szembe fog
ják szegezni nemcsak a maradék
birtokokat, amelyek jogosultságát
nehezen érti meg Európa, hanem
a legszegényebb szlovák mezőgaz
dasági proletárok sorsát is, akik
nemcsak hogy nem kaptak földet,
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hanem a munkaalkalmukat is el-1 A pápai szék most Serédy Jusztinián
vesztették. Politikusaink pedig, most; kinevezésével megelőzte a régi joggya
korlat szokásait. De Magyarországon
már nemcsak a néppártiak, hanem szintén
belenyugszanak a döntésbe és
még az agráriusok is, nem tesznek tisztelettel várják az uj hercegprímást.
egyebet, mint — Írnak és beszél Az uj prímás egyébként szlovenszkói
születésű. Deákiban élt az atyja Pozsonynek a sérelmekről."
így beszélnek a szlovák poli megyében, mint egyszerű cserepező ipa
Onnan, a kis falusi házból kelt
tikusok. Mi figyelmeztettük őket, ros.
szárnyra az a lélek, aki feltűnő tehet
hogy a gazdasági fronton nem le ségével a legfőbb egyházi méltóságba
het egy szakaszt úgy áttörni, hogy jutott. — Azt mondják, hogy valamikor
a szomszéd is meg ne érezze. Árvamegyéből költözött át a család
Nem hitték el, de ma már nyíltan Deákiba s igy szlovák vér folyik erei
ben. Ez csak azt bizonyítja, hogy Ma
bevallják. Szomorú közeledés ez. gyarországon
ma sincs meg az elnyomó
És szomorú, hogy az egység itt sovinizmus, a tehetséget megbecsülik
következett be először. A panasz akárhonnan származik is.
fronton.
□
Különben Serédy Jusztiniánrói, az uj

Az uj hercegprímás.

hercegprímásról már egész legendák
keltek szárnyra szülőföldjéről, hogy mi
lyen kedves, barátságos ember, akit
szülőhelyén mindenki szeretettel kör
nyékez, ha vakáczióra hazamegy. Pél
dája szépen mutatja, hogy juthat a sze
gény egyszerű család fia első főpapi
állásba s egy egész ország főfő közjogi
méltóságába.
O

Mai yarországnak uj herczegprimása
van. A múlt héten nt-vezte ki a papa
Serédy Jusztinián bencés szerzetest esz
tergomi érsekké s evvel az egyházi mél
tósággal együtt jár Magyarország leg
főbb főpapi hivatala.
Már hónapok óta folytak a tárgyalá
sok a főpapi kinevezésről, amióta Cser-,
nocn János hercegprímás halálával meg
üresedett az esztergomi érsekség. Sokat
emlegették, hogy a magyar kormány a
püspöki kar tagjai közül ezt vagy azt
Arat a halál. Dús rendek dőlnek ha
a főpapot szeretné a legfőbb egyházi lomba a kegyetlen suhintás nyomán. A
méltóságra emelni, Rómában azonban vártán állók soraiban hézagot üt az örök
Serédy Jusztinián neve került mindig ellenség s a harcosok kezéből kihull a
előtérbe, aki már több mint egy évtized fegyver.
óta az örök városban tartózkodik s ott
Temettünk ... Meghalt egy asszony.
igen tekintélyes és nagy befolyású az Dúsan termő, gazdag élet hullott ki a
egyházi férfiak között, tanára egy ottani sori '! s egy nagy szívvel szegényebbek
theológiai intézetnek és kiváló kegyeltje lettül k.
magának a szentatyának.
Madame sans géné. Elárvult életünk
Hogy jutott az egyszerű magyar szer ben fogalommá nőit ez a név. Minden
zetes ilyen tekintélyre a római világ uj megmozdulás, minden uj akarás az
egyház fővárosában? Az egyház alapjá ő leikéből indult diadalutra. Ő ment elől.
ban demokratikus intézmény, ahol nem Erős kezében magasan lengett a zászló
a születés és a rang érvényesül, hanem s a lelkében ott lobogott a magyar jövő
a tudás, a buzgó törekvés s a ráter fanatikus szent hite. — Ez vitte egyre
mettség. Serédy Jusztinián nagytudásu előbbre az utón, amelyen elindult, ez
férfiú, aki több világnyelven szónokolni edzette erőssé a lelkét, hogy mert akarni
képes s e mellett főleg az egyházjogban és akart dolgozni.
teljesen otthonos. Az uj egyházjogi tör
Szántotta a magyar ugart s vetett
vényalkotásban kiváló része van, ő volt reménymagot a csüggedő lelkekbe. A
a jubbkeze a római szentszék bíboros falu apró népe előtt feltárta a mesevilág
államtitkárának, mikor az uj egyházi aranykapuját s ápolgatta egy szebb jö
törvényeket készítették. Ez pedig olyan vendő bimbóvirágait. Dolgozott s öntu
munka, a mely széleskörű áttekintést datos munkára serkentett mindenkit,
kíván és a mely magasabb állásra pre ahová munkás keze elért. Simogatott és
desztinálja művelőit.
korholt azzal az apró kis fegyverrel, a
Ezek a körülmények magyarázzák tollal, melyet most kiütött kezéből a
meg azt, hogy Róma annyira ragaszko halál.
dott Serédy Jusztinián személyéhez. Ez- i Nagy, nagy űr támadt a helyen, ahol
úttal még a magyar kormány megegye állt s a sok-sok virág, mely egészen
zését sem várta be, hanem előbb bi- j eltakarta a kis csolnakot, melyben gaz
borossá nevezte ki őt, majd esztergomi: dag élete másfelé evezett, — hiába, nem
érsekké.
tudta kitölteni a tátongó ürességet s
A püspökök, érsekek kinevezése ere nem tudja behegeszteni a sajgó sebet.
detileg a pápa jogkörébe tartozik, de Vájjon kinek lesz ereje, hite odaállni a
mivel az egyes államok nagy uradal-j megürült helyre s felvenni a dermedt
makat és közjogi állást kapcsoltak ösz- kezekből kihúllott zászlót? Ez a kérdés
sze az egyházi méltósággal, azért péld. ott égett minden legördülő könnyben,
szent István király megszerezte azt a minden tekintetben, mely a virágos ra
jogot, hogy a püspöki székek betöltésé vatal felé fordult.
nél a király szava az első. Ez az apos
A rozsnyói ág. ev. templomot zsúfo
toli királyi jog az alkotmányos átala lásig megtöltötte barátainak, ismerősei
kulással a magyar kormányt is meg nek, munkatársainak serege. Ott volt
illeti s igy annak beleszólása van a mindenki, aki a magyar életben számot
tevő egyéniség. Politikai pártok, társa
kinevezésbe.

JSzkalos Emilné'Járossy Erzsébet, g

dalmi egyesületek kiküldöttei s tisztelői
nek végtelen sora. Halálában is össze
tudta hozni azokat, akiket életében szi
vébe zárt. Az ő hite csendült az Egyed
Aladár sajógömöri ev. lelkész ajkán, aki
igazán a nagy halotthoz méltó szép,
nemes szavakkal méltatta érdemeit.
Utána a rozsnyói daiarda énekelt
gyászdait, majd Fizély Ödön lévai ev.
lelkész mondott halotti beszédet Azután
újra a dalárda énekelt s vitték a kis
sajkát ki a templomból uj, titokzatos
útjára.
A temetőben Schmid István rozsnyói
ev lelkész mondott szivbemarkoló be
szédet, majd a „Nagyasszony" szer
kesztősége részéről Péchyné-Bartóky
Mária búcsúztatta könnyes szemekkel,
utána Pósch Erzsiké a rozsnyói ev.
leányegyesület név ben búcsúzott sze
retett elnöknőjüktől, a rozsnyói kereszt,
szocialista párt búcsúját Fejes János
titkár tolmácsolta, végül Tichy Kálmán
a rozsnyói művelődési egyesület nevé
ben búcsúzott a sok szépet alkotó
munkatárstól.
*
Az életének 43-ik évében folyó hó
3 án Budapesten meghalt kiváló magyar
Írónő ravatalára koszorút helyeztek :
J É i f i -- Férje.V j Anyukánknak — Gyermekei.
Felejthetetlen gyermekünknek — Bá
natos szülei.
Madame sans géne-nak — KazinczyTársaság.
Igaz szeretettel — Berta és gyermekei.
Viszontlátásra — Valach-család, Alice
és Ella.
Kegyelete jeléül — Szepességi Bank
tisztikara.
A szeretet és munka harcosának —
Léva.
Egyetlen testvéremnek utolsó üdvöz
let — Gizi.
Sok-sok szép gondolat — Isten veled
„Rozsnyói Hírlap".
A nagy magyar nőnek — KazinczyTársaság női szakosztálya.
Szózatunk — áldunk — Isten veled
— Ev. Leányegyesület.
Eiveink törhetetlen harcosának — Ma
gyar Nemzeti Párt.
Emléked szeretettel őrzi Faluba-család
Szeretetünk kisér — Aranka néni, Er
zsi, Zoltán.
Erzsiké néninek — Szabolcs és Viola.
Dr. Zambra Alajosné.
Nyugodjál békében — 'Gróner-család,
Utolsó ístenhozzád — Rózsika, Kornél.
Testvérünknek — testvéreid — Magyar
asszonyok Nemzeti Szövetsége.
Utolsó üdvözlet — Idától.*
Erzsikének — Sári és Pi^ja.
Álmodd szép álmodat — A rozsnyói
színészek.
Rozsnyói öreg Diákok Szövetsége —
Utolsó üdvözlet.
Mély fájdalommal — A rozsnyói izr.
nőegylet.
Madame Sans Géne-nek — Rozsnyói
kér. szoc. Párt.
Hálás szeretettel — Ev. női gyámintézet
Szeretettel — A kis gyámintézet.
Szeretett és nagyrabecsült elnökének
— Rozsnyói Jótékony Nőegylet.
Non omnis moriar— Dr. Pósch József
és családja.
A magyar kultúra önfeláldozó hősé
nek — Rozsnyói Művelődési Egyesület.
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Szeretete jeléül — Özvegy Mészáros
jánosné.
Kegyeletünk jeléül. — Az öreg fiuk.
Pólyák Ferenczné.
Szeretteljes kegyelettel — A rozsnyói
ev. egyházközség.
Ujlaky Ilona.
Dr. Szilassy Béla és neje.
Szilassy Béla gyermekei.
Magyar nők munkaegyesülete.
Mély bánattal — Pelsőci magyar lá
nyok.
A megrendítő haláleset a megboldo
gult szeretteit: férjét: Szkalos Emii rozs
nyói ev. lelkészt, gyermekeit: Szkalos
Ellát, Erzsébetet és Endrét, szüleit: járossy Endrét és nejét szül. Lipták Má
riát és nővérét: Járossy Gizellát dön
tötte közelebbről mélységes gyászba.
A halálesetet, az ezzel járó gyászt és
fájdalmat a Rozsnyói Ev. Nőegylet, M ű 
velődési Egylet s a Rozsnyói Hírlap
szerkesztősége, kiadóhivatala és nyomda
személyzete külön jelentésben tudatta.
A Rimaszombati Polgári Olvasókör Iro
dalmi Társaságát és lapunkat Holéczyné
J. Ilona s főszerkesztőnk képviselték a
temetésen s fejezték ki a mély részvé
tet a gyászbaborult család előtt.
*
Egy sirhaloinmal gazdagabb lett a
rozsnyói temető s egy mélységesen sze
rető asszonyszivvel gazdagabb a föld.
A munka, amelyet végzett, itt maradt s
örökségül hagyta ránk lelkének égő tü
zet, örök, nagy hitét.

Az uj képviselőtestület első köz
gyűlése.
Pénteken délután ült először össze a
városházán Rimaszombat város uj kép
viselőtestülete Lengyel Iván polgármes
ter elnöklésével. Az uj képviselőtestület
bemutatkozását nagy érdeklődés előzte
meg s különösen a kommunista-párt
tagjai közül jelent meg nagyszámú hall
gatóság is a teremben.
A város uj polgármestere rövid üdvöz
lés után általános helyeslés közben szö
gezte le programmját. Közléseit a város
jobb jövőjébe- veieti bizalommal fogadta
a közgyűlés és úgy a csehszlovák pár
tok delegátusai, mint a kommunisták
megéljenezték érte.
— Bár szivből-lélekböl magyar va
gyok — mondotta elnöki megnyitója
során Lengyel Iván — s ahogy ezen
érzésemet edd igeié nem volt, úgy ezután
sem lesz képes megtörni senki és semmi,
de emellett a más nemzetiségek jogait
és érzületeit minden tekintetben tiszte
letben kívánom és fogom is tartani. —
Huszonötéves vármegyei szolgálatom
alatt is az igazság, megértés és szeretet
voltak jeligéim s polgármesteri műkö
désem alatt is azok maradnak.
— A városi közügyeket iiletőieg kije
lentem, hogy a háztartásnak az egész vo
nalon való rendbehozatala érdekében
már részben meg is tettem az intézke
déseket s továbbra is azon dolgozom,
hogy a város ügyeiben a teljes konszo
lidáció következzen be.
— Ezenkívül a város kulturális, ipari,
kereskedelmi s általában minden téren
leendő fejlesztése, pénzügyi viszonyai
nak rendezése, a pénzügyi egyensúly
fentaríása, az összes néposztáiyok, kü
lönösen a szegények sorsának javítása
érdekében a rendelkezésemre áiló esz
közök felhasználásával mindent e! aka
rok követni s kérem ehhez a képviselőtestület támogatását.
A polgármester előterjesztései után
Szó József kommunista városatya, napi
rend előtti felszólalásra kért engedélyt.
(Utólagos értesülésünk szerint a szovjet
10 éves jubileumára képviselőtestületi
üdvözlő táviratot akartak kiprovokálni
a kommunisták. Szerk.)
Az elnöklő polgármester a napirend
előtti felszólalásra engedélyt nem adott,
miután a javaslat szövegét elmulasztot
ták előzetesen beterjeszteni a kommu
nisták. Az elutasítás nagy ellenkezést
váltott ki a kommunisták soraiban és
Szó József, Sajban Pál egy félórán át
vitatkoztak álláspontjuk mellett. Lengyel
Iván végre megvonta a szót a vitaren

dezőktől és a fogadalmat tétette le az
után az alakuló ülésről távolmaradt
városatyákkal. A fogadalom letétele után
a kommunisták újra vitát provokáltak a
pártrezumé előterjesztése érdekében és
Uram János csehszlovák városatya java
solta a közgyűlésnek, hogy a béke ked
véért járuljon hozzá a kommunista dekla
ráció meghallgatásához.
A csehszlovák pártok mentalitására
jellemző indítványt dr. Törköly József
és Csorbái Endre felszólalása után a
közgyűlés elvetette s ekkor áttértek a
napirend tárgyalására.
A múlt évi közpénztári zárszámadás
elfogadása után a jövő évi költségve
tésre került a sor és a duzzogó kom
munisták a tanács által helyesbített
költségvetés tervezetnek a pénzügyi és^
jogügyi bizottsághoz való visszautasítá
sát követelték, dr. Törköly József fel
szólalása után a közgyűlés elvetette ezt
az indítványt s a módosított költségve
tést, mely a kontemplált 200%-os pót
adóval szemben 30% redukáció révén
a múlt évi 170'/0-os pótadókulcs ér
vényben hagyásával is biztositja a város
pénzügyi egyensúlyát, húsz szavazattal
négy ellenében elfogadták. A kommu
nisták nem szavaztak, ellenben a három
csehszlovák ellenszavazatot Majoros Jó
zsef kér. szoc. képviselőtestületi tag tá
mogatta szavazatával, holott a többi kér.
szocialisták a módosított költségvetés
mellett szavaztak.
A költségvetéshez, melynek részletes
ismertetésére legközelebbi számunkban
visszatérünk, elsőnek dr Törköly József
szólalt fel, a város első reális költség
vetéseként üdvözölve a módosított költ
ségvetést. Perecz Samu hozzászólása
után dr Zehery István a nyugdíjasok
281 ezer koronás tétele miatt interpel
lált, arra figyelmeztetve a város vezető
ségét, hogy a jövőben nagyobb körül
tekintéssel járjon el a nyugdíjazások
körül, mert jelenleg is sok munkabíró,
egészséges nyugdíjast keli a városnak
eltartania.
Megszavazták ezután a Rimaszombati
Banktól felveendő 250 ezer koronás folyószámlakölcsönt, mely hivatva lesz a
városi pénztár zavartalan üzemét oiztositani, azután hozzájárultak a kurinci
földmives iskola Szabadkára való át
helyezéséhez és dr Törköly József in
dítványára elhatározták, hogy a föld
adó után szedhető városi pótadót házi
kezelésben manipulálják legalább egy
próba esztendőn át.
A fizetési helyesbbitések, segély, ille
tőségi ügyek, vasárnapok áthelyezése
s a tanácsba a lemondott Telek A. Sándor
helyébe Szoyka Pálnak beválasztása
után a közgyűlés véget ért.

Küszöbön ajégszezön.
A „Rimaszombati Korcsolyázó Egy
let" elnöksége az egylet tagjaival és ba
rátaival a beállott jégszezonra való te
kintettel röviden a következőket közli:
Folyó hó 11-én, amennyiben a jelenlegi
tartós fagy nem enyhül, a korcsolyapálya
megnyílik és minden szerda és vasár
nap este kivételével — úgy mint eddig
is szokásban volt — a t. közönség ren
delkezésére áll.
A pályát csak azok vehetik igénybe,
akik jegyeiket (rendes-, család-, vagy
diákjegy) előre készpénzben megváltották,
miért is ajánlatos a bérleti jegyeket sür
gősen kiváltani.
Tagsági jegyek elővételben Miskolczy
Lajos urnái kaphatók, napi- és zene
jegyek pedig mindenkor a jégpálya pénz
táránál.
Újonnan belépő rendes tagok jegy
bérlete 35 K.
Zenés jégnapokon az egylet 1 kor.
zenedijat szed mindenkitől, aki a pályán
akár mint korcsolyázó, akár mint kisérő
jelenik meg.
Az egylet vezetősége tervbe vette egy
megfelelő rádiónak még e szezónban
való felszereltetését a jégpályán, ha
mindjárt nagyobb áldozatok árán is, de
ezzel egyszer s mindenkorra vége volna
vetve az eddigi zenemizériának, mely az
ez irányban támasztott jogos igényeket
már valóban nem elégíthette ki többé.

a m e r ik a it ,
a rg pesost,
k a n a d a it ,
p e n g ő t stb.

legjobban
beváltja

1927 december hó 11

A szokásos diákingyenjegyeket a Gymnázium és Polgári iskola minden osztálya
két-két jó magaviseleíü és jó előmene
teli! növendéke részére jelen szezonban
is készséggel bocsájtotta rendelkezésre
az egylet vezetősége.
A pályarend betartása feltétlen köte
lező mindenki részére, aki a pályán
megjelenik.

Egy koporsónál.
F agy érte a kertünk,
L egszebb rózsatőnket
Tönkretette a tél,
Szívünk összeszoriíl,
Könnyzáporos szem ünk
Magyar gyászról b eszél.
V irágos kertünkben
Szom orúság, bánat,
A Halál lezárta,
Némává tette a
M esem ondó szájat.
Ketté törött a toll,
Lelke drága kincsét
Nem szórja közöttünk,
Bús elm úlásával
Egy csilla g g a l m egint
Szegényebbek lettünk.
Borús m agyar égről
Futott le e csilla g
Váratlan, hirtelen,
Hogy szent színed előtt,
Magyarok Istene,
A szószólónk legyen.
1927. decem ber 7.

Árgus.

Eljegyzés. Bognár Annus Rimaszom
bat, Utrata József Losoncz jegyesek. —
Rimaszombat, 1927. dec. 3. (Minden kü
lön értesítés helyett.)
Esküvő. Metzger Margit és Enyedi
Artúr deczember 6-án Rimaszombatban
házasságot kötöttek.
Esküvő. Lax Ilonka (Ru2emberok) és
Blumenthal József (Rim. Sobota) folyó
december hó 11-én házasságot kötnek.
(Minden külön értesítés helyett.)
Uj ügyvédek. A kassai ítélőtáblán
működő ügyvédvizsgáló bizottság előtt
ifj. dr Ráróssy Gyula és dr Pián$ Antal
ügyvédjelöltek sikerrel tették le az ügy
védi vizsgát.
Beiktatási ünnepély a rimaszécsi
plébánián. Mázik László, az újonnan ki
nevezett rimaszécsi plébánost lélek
emelő ünnepély keretében iktatta be
uj hivatalába az elmúlt vasárnap
Széman Endre pápai prelátus rimaszom
bati plébános a rozsnyói főhatóság kép
viseletében. A hivatalos vendégek dél
előtt 10 órakor vonultak át a plébánia
lakról a szépen feldiszitett templomba,
ahol a beiktatási szertartás megtörtént.
A beiktatás után Rimaszécs uj plébá
nosa tartott magasszárnyalásu ünnepi
beszédet, mintegy programmot adva
lelkipásztori működéséhez. A szent be
szédet ünnepi mise követte, a mikor is
Stubendeck Alajos igazgató tanító orgo
nakisérete mellett Rőczey Mária és Stu
bendeck Micike egyházi énekeket adtak
elő. A templomi ünnepély végezté
vel Mázik László a plébánián látta ven
dégül az egyházi kiküldötteket, a világi
vezetőket, úgyszintén a többi felekeze
tek meghivottait és a község elöljáróit.
A hercegi uradalmat Czirbesz József
jószágigazgató képviselte.
Egyházkerületi közgyűlés. A tiszáninneni református egyházkerület évi ren
des közgyűlését folyó hó 6. és 7-én
tartotta meg Kassán az ottani Lőcsei
ház nagytermében Pálóczi-Czinke István
püspök és Lukács Géza egyházkerületi
főgondnok elnöklete alatt. A közgyűlést
a püspök magasan szárnyaló imádsága
vezette be, amely után a közgyűlés a
tárgysorozaton szereplő számos ügyet
rendben letárgyalta. A közgyűlésen a
gömöri egyházmegye részéről Buzy Már
ton esperes, Torualiyay Zoltán egyházmegyei gondnok, Barna Gyula tanácsbiró és Simon Mihály tanácsbiró és
pénzügyi előadó jelent meg.
A Tátra Banká uj igazgatója. A
Tatra Banká igazgatósága Gabnai An

talt, aki a Rozsnyói Takarékpénztár és
Zálogház r. t.-nak, megyénk egyik vezető
pénzintézetének hosszú éveken át cég
vezetője, majd igazgatója volt, a rimaszombati fiókhoz adminisztratív igazgatói
minőségben áthelyezte.
A Kereskedelmi Testület diszközgyülése. Ma vasárnap délelőtt 11 óra
kor tartja meg a kereskedelmi testület
az egyesület nagytermében díszközgyű
lését, melynek keretében Dr. Dienes Emil
a besztercebányai kereskedelmi és ipar
kamara főtitkára „Kereskedelmünk és
iparunk fejlődésének akadályai" címen
felolvasást tart. Ma, amikor mindenütt
az egész gazdasági, kereskedelmi és
ipari életben napró napra hatalmas viszszafejlődés mutatkozik és amikor régi
és törekvő ipari és kereskedelmi exístenciák mennek tönkre, nem lesz érdek
telen e bajok okát és ezeknek megszün
tetését elősegítő eszméket magában fog
laló előadást meghallgatni oly illetékes
közgazdasági szakférfiútól, mint éppen
az előadó kamarai főtitkár. A felolva
sásra az ipari és kereskedelmi társadal
mon kivül meghívót kaptak a kereske
delmi körökkel nexusban levő hatóságok
főnökei, valamint a vidéki érdekeltségek
is. A felolvasással kapcsolatos díszköz
gyűlés délelőtt fél 11 órakor kezdődik.
A Magyar Nemzeti Párt elnöki ta
nácsa Losoncon 1927 december 8-án
értekezletet tartott, amelyen megjelentek
a párt vezére Szent-Ivány József és a
párt összes törvényhozói is. — Az ér
tekezletet a párt vezérének és a tövényhozók jelentésének meghallgatása után
helyeslőieg tudomásul vette azt, hogy a
pártvezér és a törvényhozók határozott
ellenzéki álláspontot foglaltak és foglal
nak el, mivel ez a határozott ellenzéki
irány a párt állásfoglalásának megfelel.
Helyeslőieg veszi tudomásul a pártve
zérnek egy polgári ellenzéki biok meg
alakítására irányuló törekvését. Vissza
utasítja mindazokat a nemtelen rágal
makat, amelyekkel Szent-Ivány Józsefet
a Magyar Nemzeti Párt vezérét illették
s amelyeket a párt ellen irányúiénak
is tekint. A pártvezért a legteljesebb
bizalmáról biztositja és kijelenti, hogy
a párt egységesen áll továbbra is mö
götte. — Az értekezlet felhívja a tör
vényhozókat, hogy haladéktalanul te
gyenek meg mindent a magyar egység
és együttműködés létrehozása érdeké
ben, — Megállapítja az értekezlet, hogy
a Pozsonyban legújabban megjelent „A
Nap" című újság és a Magyar Nemzeti
Párt között semmiféle összeköttetés
nincs, annak alapításában sem a párt
vezér, sem a párt részt nem vett, annak
politikai irányítására semmiféle befolyást
nem gyakorolnak és azt semmiféle tá
mogatásban nem részesítik. — Az ér
tekezlet mély megdöbbenéssel foglalko
zott az erdélyi magyar üldözések kér
désével. Sorsüldözött testvéreivel szem
ben együttérzésének ad kifejezést s fel
hívja a törvényhozókat, hogy ezekre az
eseményekre a parlamenten keresztül
hívják fel a művelt világ közvélemé
nyének figyelmét. — Végül az értekez
let elhatározta, hogy az újonnan kineve
zett magyar hercegprímás, Serédy Justinián Őeminenciáját, mint Szlovenszkó
szülöttjét, mély hódolattal üdvözli.
Győry Dezső szerzői estje Pozsony
ban. Csütörtökön este tartotta meg
szerzői estjét Pozsonyban Győry Dezső
a Toldy-Kör felkérésére Darkó István
és Egri Viktor társaságában. A három
szlovenszkói író előadására a pozsonyi
primáspalota tükörtermét zsúfolásig meg
töltötte a közönség és lelkesen ünne
pelte a kiváló írókat.
Halálozás. Dr Pollák Gyula kassai
helyettes polgármester, a szlovenszkói
magyarság egyik vezető férfia e hó 3-án
Kassán szivszélhűdés következtében hir
telen elhunyt. Temetése Kassa város
tanácsterméből hétfőn délelőtt ment
végbe és a város közönsége társadalmi,
felekezeti és pártkülönbség nélkül őszinte
részvéttel kisélte útjára a kassai és a
szlovenszkói magyarság nagy halottját.
Dr Pollák Gyula a községi választások
idején Fedor Miklóssal együtt szeptem
ber 28 án járt utoljára Rimaszombatban
a magyar pártok egységfrontjának meg-
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teremtése céljából. A magyar pártok
testvérbékéjének bátorszavu propagátora
immár az Örök Béke országában tölti
be rendelését.
Az evangélikus leányok karácsonyi
vásárja. Vasárnap délelőtt nyílt meg az
evangélikus leánykör jótékonycélu ka
rácsonyi vásárja a templomudvarban
lévő leányköri helyiségben. A tagok
áldozatkész fáradozása nagy tömeg kü
lönféle gyermekjátékot, kötött, horgolt,
hímzett és festett női kézimunkát hor
dott össze a karácsonyi vásárra, ahol
délutánra úgyszólván az összes kiállított
tárgyak gazdát cseréltek, megtöltve a
leánykor kasszáját, amiből karácsonyra
sok szegény gyermeket fognak felru
házni. A leánykör karácsonyi ünnepélye
december hó 18 án d. u. 5 órakor lesz
a Polgári Olvasókörben, amikor az ev.
leánykor műkedvelői az „Angyalok éts
nők szolgálatáét mutatják be.
Női kézimunka-kiállítás. A Zivena
nőegylet Rimavská Sodorában folyó évi
december hó 16—17—18 án a polgári
iskola rajztermében kézimunka-kiállítást
rendez, melyre a t. közönség figyelmét
ezúton is felhívja. A kiállítás megtekint
hető a fentjelzett napokon mindig reggel
9 12 és délután 2—6 óra között. —
Belépődíj nincs.
A RIMASZOMBATI BANK, előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár kedvező feltételek mellett

elfogad betéteket, leszámítol váltókat és teljesít
minden bankszakmába vágó megbízást.

Vöröskereszt estély a gimnázium
ban. A csehszlovák vöröskeresztegylet
helybeli magyar gimnazista csoportja
az elmúlt vasárnap délután rendezte meg
szokásos évi ünnepélyét az intézet tor
nacsarnokában, nagyszámú közönség
jelenlétében. Az ünnepélyt Baráth László
ifjúsági elnök nyitotta meg, kegyeletes
szavakkal parentálva el az ifjúsági vö
röskeresztegylet ez évben hirtelen el
hunyt alelnökét, Szabó Béla volt VIII.
osztályos növendéket, azután vázolta a
vöröskeresztegylet emberbaráti missióját
és beszámolt a gimnázium magyar nö
vendékeinek ezévi szociális tevékenysé
géről. Sichert Ilmy megbetegedése miatt
a műsor következő zongoraszáma elma
radt s igy a cserkészdalárda került
sorra nehány jól előadott magyar nép
dallal. Smál Baba és Szokolay Dóra
nagyszerű négykezese után Bródy Liily
szavalta el Farkas Imre „A vén Ábris
fia“ czimti költeményét, természetesen
óriási sikerrel, azután pedig Baráth
Lászió zongorakisérete mellett Klein
Imre játszotta el Chopin „Nocturne"
hegedűszólóját. A tornász-csapat szabadgyakorlatai, melyeket a válogatott tor
nászok Mándy Antal tornatanár vezény
letére mutattak be, szintén zugó tap
sokban váltották ki a közönség meg
elégedését. Báthory Lilly Beethoven
zongoraszáma után a tornacsapat pom
pás korlátgyakorlatokban mutatta meg
újból ügyességét. A fiatal athléták sike
rével vetélkedett a kis Szokolay Dóra
értékes győzelme, amit Schubert „Scerzo II.“-jának nagyszerű interpretálásával
ért el. Páricska Zoltán Vörösmarthy
„Szegény asszony könyve" c. közismert
költeményét szavalta emelkedett páthosszal. A műsor utoisóelőtti számaként
Smál Baba Durant „Chaconie“-jét zongorázta tapsokat aratva. A minden te
kintetben nivós, kifogástalanul megren
dezett műsort Weinberger Tibor kar
nagy dirigálása mellett a cserkész da
lárda diáknótái zárták be.
A R oykó-féle világhírű

Tiszaujlaki bajuszpedrő
mindenütt k ap h ató!

A rimaszombati soffőrök mulatsá
ga. Múlt szombaton jólsikerült kabaré
előadás és még jobban sikerült tánczmulatság keretében mutatkozott be Keyserling soffőrtársadalma a rimaszombati
közönségnek. A nagyszerű propagandá
val beszervezett mulatság zsúfolt házat
vonzott és az estélyen nemcsak a rima
szombati, hanem a rczsnyói, tornaijai és
losonci közönség is képviselve volt. A
köztársaság autócégei közül is többen
elküldötíék megbizottukat a rimaszom
bati soffőrök első representativ mulat
ságára. Az estély és az azt követő táncmulatság megrendezése kifogástalan volt
és a késő reggeli órákig tartó nagy
szerű hangulatú muri tónusát mindvégig
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szigorúan polgári nívón tartotta a nagy
számú, feladatát jól ellátó rendezőség.
A rimaszombati soffőrök hivatalos be
mutatkozását szimpatikusán fogadta a
közönség és ezzel a rimaszombati gép
kocsivezetők biztosították elhelyezkedé
süket az itteni társadalmi osztályok so
raiban. — A táncmulatságot megelőző
kabaréelőadáson Nyári Zoltán „Gunyhó
előtt" cimu tősgyökeres parasztjelenete,
Nóti Károly „Piros bugyelláris" című
egyfelvonásosa és Vadnai László „Sarzsi"
cimü komédiája került színre. A fősze
repekben : Mészáros Gyula, Molnár Sán
dor, Sipula Béla, Dropka Géza rengeteg
nyiltszini tapsokhoz jutottak, de az epi
zódszerepeket kreáló Gömöri Bözsike,
Kriskó Ilonka, Molnár Bözsike, Zsipi
Bözsike, Ács József, Duraa Elemér, Pá
ricska Béla és Runyai József szintén
derekasan rászolgáltak a közönség el
ismerő tapsaira. Nagy sikere volt a Dobránszky János tánctanitó áital rendezett
„Pezsgőtánc“-nak is, amelyben Gömöri
Bözsike, Kriskó Ilonka, Molnár Bözsike,
Vicián Ilonka, Páricska Béla, Durda
Elemér, Runyay József és Kriskó László
nem mindennapi ritmus és táncerzéket
árultak el. Zúgó tapsok honorálták Filo
Ilonka és Kiss Rózsika magyar kettősét
is. — Az előadás az átöltözködések
miatt előállott nagy szünetektől elte
kintve, kifogástalanul zajlott le, és a
produkciókkal a közönség minden te
kintetben meg volt elégedve. Az előadás
egy órai késéssel kezdődött, aminek
okát a közönség szokásos későnjövésében kell keresni. — Az estélyt Filo
Ilonka és Németh Bözsike prológjai ve
zették be, a konferencier szerepében
pedig Fráter József remekelt. — Úgy
értesülünk, hogy a kabarémüsort a losonczi és rozsnyói soffőrszervezetek fel
kérésére Rozsnyón és Losoncon is be
fogják mutatni a szombatesti előadás
szereplői.
Adományok. Múlt számunkban le
közölt kérelemre a sorsüldözött özvegy
asszony és beteg leánya részére a követ
kező szives adományokat vettük: Miskolczy Lajosné, Svehla István 50 - 50,
Szoyka Pál és Krick Erzsébet 10—10
koronát, összesen 120 koronát, mely
összeget a nyomorgó családhoz juttattuk.
— További adományokat karácsonyig
még közvetítünk, hogy a Jézus születé
sének szent ünnepe alkalmából meg
nyilvánuló könyörületesség és szeretet
enyhítsen a sorsüldözöttek nyomorán s
ne kelljen hideg szobában éhezve eltölteniök a szeretet fenséges ünnepét.
Jövő vasárnap nyílik meg a Makovits—Holéczy kiállítás. A Kereskedelmi
Testület nagytermében jövő vasárnap,
december 18-án délelőtt 10 órakor nyí
lik meg Makovits Jenő festőművész és
Holéczy Miklós rajztanár karácsonyiíkiállitása. A kivételes művészi esemény
nek ígérkező vernissage terminusát sze
rencsés kézzel választották meg a ren
dezők, mert a kiáiiitás a társadalmi ün
nepet jelentő Lichtschein jubileum fé
nyét van hivatva emelni és a megnyitás
is éppen a Lichtschein jubileumhoz ér
kező vidéki vendégekre való tekintettel
lett 10 órára kitűzve. — A két művész
kiáilitása iránt természetesen nagy ér
deklődés mutatkozik, Svájc és Olasz
ország barátai körében különösen.
Szücsáruk, szőrm ék, boák, gallér-prém ek,
kabátbélések nagy választékban

a Kovács-áruházban Masaryk-íér 5. sz.
Szerencsétlenül járt fuvaros. Kovács
János 49 éves dereski fuvaros a múlt
pénteken fát fuvarozott Csízbe eladás
céljából. Az alaposan megrakott szekér
egy bukkanónál hirtelen felfordult és
rázuhant a kocsi mellett haladó fuva
rosra. Súlyos belső sérüléssel és kulcs
csonttöréssel szállitották be ápolás vé
geit a rimaszombati közkórházba.
Letartóztattak egy váltó és bankóhamlsitó asszonyt A felsőbalogi csend
őrség váltóhamisitás gyanúja miatt le
tartóztatta Kresnye Istvánná szül. Asz
talos Rozália szilistyei lakost, aki a
Rimaszombati Bank és a Légió Bank
kárára 11000 korona összegű váltót
hamisiíott. — A házkutatás során az
összes bűnjelek előkerültek, sőt a csend
őrök legnagyobb meglepetésére egy da

3

rab csehszlovák egyezer koronás hamis
bankjegyet is találtak a beismerésben
levő asszony holmijai között. A váltóhamisitó parasztasszonyt átadták az ál
lamügyészségnek.
Mérgez a fájdalomcsillapító Vero
nái. A mértéktelenül adagolt fájdalom
csillapító súlyos mérgezést eredménye
zett az elmúlt hét folyamán. — Hétfőn
éjjel a „Slávia Bár" Kriszner Jenő nevű
pincérét veronálmérgezés miatt kellett
kórházi ápo ásba venni. Az erős fogfá
jásának csillapítására kelleténél na
gyobb adag Veronáit ivott és eszmé
letlen állapotban szállították késő éj
jel a kórházba, ahol az orvosok azonnal
gyomorrrosást alkalmaztak. A gyors or
vosi beavatkozás dacára a fiatal pincér
csak másnap délután tért eszméletre.
A mérgezés vigyázadanság következmé
nye, öngyilkossági kísérletről tehát nem
lehet szó. — A pincér csütörtökön min
den búcsú nélkül egészségesen távozott
a közkórházbél.
Műkedvelői előadás A rimaszécsi
iparoskör folyó hó 26 án újonnan fel
épült otthonának ünnepélyes átvétele
alkalmából az iparoskör kulturális alapja
javára táncmulatsággal egybekötött mű
kedvelői szinielőadást rendez, amikor is
Rimaszécs hírneves műkedvelő gárdája
a „Repülj fecském" daljátékot mutat
ja be.
Autóbaleset. Pénteken reggel nyolc
óra tájban könnyen végzetessé válható
szerencsétlenség érte a tornaijai „Tig
ris szálló" P. III. 27. jelzésű kis Prága
kocsiját Bátka közelében. Az ötvenkilométeres sebességgel rohanó autó Klein
ajsókálosai bérlő fáskocsijával ütközött
össze, úgy, hogy a hátsó balkerék pneu
matikja szétpukkadt, sárhányója és szél
fogó üvegje összetört. A tornaijai autó,
amelynek pótkereke egyáltalán nem
vplt, csak egy rimaszombati bérautó
kölcsönkerekével tudott a szerencsétlen
ség színhelyéről dél felé Rimaszombat
ba érni.
Lezuhant a szénarakodó tetejéről.
Mihalcsák József gernyőpusztai telepes
Tancsó János nevű bérese hétfőn reggel
a* szénarakodóban volt elfoglalva és
munkai*őzben oly szerencsétlenül csú
szott le a négy méter magas épület
tetejéről, hogy élettelenül terült el a
csonlkeményre fagyott földön. Súlyos
zuzódást és belső sérülést szenvedett.
Beszállították a helybeli közkórházba.
Uj kulturházak. A két évvei ezelőtt
felavatott ajnácskői kulíurház volt első
eredménye annak a tervszerű kulturmunkának, amit a Magyar Nemzeti Párt
megbízásából Egyed Aladár kulturreferens évek óta kifejt. Ajnácskő példáját
a gerinces gömöri magyar községek
sorra követik s csak nemrégen zajlott
le Jánosi község kulturhajlékának fel
avatása, ma vasárnap pedig Felsővály
község magyarsága avatja fel nagy ün
nepségek keretében újonnan épült kulturházát. — Rimasimonyi község kulturházának felavatására karácsonykor ke
rül sor.
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Szombaton és vasárnap, december 10-én és 11-én
nagyszabású film, gyönyörű filmalkotás, tele
erotikus jelenetekkel:
!

M eztelen asszony
Főszerepben Nitta Naldy, Petrovich Svetlslav.
Szerdán, december ‘4-én gyönyörű kalandor
dráma az ismert farkaskutyával:

B in Tm -Tin,
a b e c sü le t m e g v éd ó je
Csütörtökön, december 15-én gyönyörű filmalko
tás Szenzáció:

Széps g a M arsból
Főszerepben orosz művészek.
Szombaton és vasárnap, december s7-án és 18-án
nagyszabású film. Gyönyörő szimű

Keritagő királynő
Bevégezték a kövezést. A Gömöriutca kövezését a héten a Széchy-utca
keresztezésénél ideiglenesen bevégezték
s igy legalább a megkezdett utcarészlet
nem maradt szégyenszemre félbehagyott
állapotban kőhalmokkal és veszedelmes
nagy bukkanóval. De a további szakasz
kőhalmai még ott hevernek a gyalog
járó szélén. A gyalogjáró szabaddá téte
léről az államépitészeti hivatalnak sür
gősen kellene gondoskodnia.
Agyonzuzta a fatörzs. Malis Pál 42
éves kadlub-pusztai gazdálkodót szer
dán halálos szerencsétlenség érte a kiétei erdőben. Fadöntés közben egy száraz
fatörzs rázuhant a szerencsétlen emberre,
aki súlyos koponyaalap! sérülést szen
vedett. Eszméletlen állapotban szállitot
ták a rimaszombati közkórházba, ahol
vasárnap kiszenvedett.
A Kereskedelmi Testület a pénz
ügyi kirendeltség főnökénél. A rimaszombati Kereskedelmi Testület küldött
sége folyó hó 9-én délben tisztelgett
Singer Náthain dr-nál, a helybeli pénz
ügyi kirendeltség uj főnökénél. A kül
döttséget vezető Dickmann Dezső elnök
szives szavakkal köszöntötte a hivatalát
elfoglalt uj főnököt s a rimaszombati
kereskedők súlyos helyzetét ismertetve
méltányos bánásmódot, belátást kért az
adók súlyos terhe alatt nyögő kereske
dőkkel szemben a pénzügyi hatóság
részéről. Singer Náthán dr a legmesszebb
menő jóindulatáról biztosította a küldött
séget.
Faludi Kálmánék Rimaszombatban.
Földessy Dezső fővárosi erőkből össze
állított kamaratársuiata karácsonykor
nyoic napi vendégszereplésre Rimaszom
batba érkezik. A társulat jelenleg Ipoly
ságon játszik és egyik erőssége Faludi
Kálmán, a nagyszerű humorú komikus.
Faludiék Rimaszombatban prózai és éne
kes újdonságokat fognak bemutatni.
Vásárok Rimaszombatban az 1928.
évben. Országos vásárok: Január 9-án
hétfőn, március 30-án pénteken, május
14-én hétfőn, julius 12-én csütörtökön,
augusztus 28-án kedden, október 22-én
hétfőn. — Havi állatvásárok: Január 25-én,
február 8 án, március 14 én, április 18-án,
május 2-án, junius 13-án, julius 25-én,
augusztus 8-án, szeptember 12-én, októ
ber 10-én, november 14-én és december
12-én. Az állatvásárok szerdai napra
esnek.
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I Kinő APOLLO mozgó

A
N
erősít.

D
Meghűlésnél, rheumánál, torok- és
fogfájásnál, mindennemű fáradság
tól eredő idegbántalmaknál e l s ő
segítség a házban.
3-8
jp y Mindenütt kapható. $ S 8
Nóíás kapitány — Balogtamásin.
A balogtamási-i olvasókör műkedvelői
karácsony másodnapján, december 26-án
táncmulatsággal egybekötött szinielő
adást rendeznek, amikor Farkas Imre:
„Nótás kapitány" cimü három felvonásos
operettje kerül bemutatásra.

ÚJARCZÚ MAGYAROK.
A Voggenreiter-Verlag magyar osztályá
nak kiadásában folyó december hór köze
pén jelenik meg Győry Dezső „Újarczú
Magyarok című verskötete.
A berlini könyvkiadó cég, amely a
szlovenszkói magyar irodalom termésé
nek eddig is a legjavát jelentette meg,
Győry Dezső könyvével újabb meglepe
tést szán az utódállamok magyarságá
nak. Győry Dezső annak a kisebbségi
sorsba jutott magyar léleknek az érzé
keny szeizmográfja, ameiy a rászakadt
sors nehézségei között is életlehetősé
geket tudott teremteni magának. Uj kö
rülmények, uj életfeltételek, de uj életlehetőségek között az utódállamok ki
sebbségi magyarsága azt mutatta meg,
hogy a magyar lélek szétszaggatott ál-

Rádió-akkumulátor töltés, villamos felszerelés és berendezés, csillárok, égők a legjutánjosabb áron
m

r a Rimaszombati Városi Villamos Telepeo szerezhetők be; Kispást-tér. — Telefon-szám: 30, "
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lapotában is alkotni, sőt gyarapodni
képes, anélkül, hogy a közös faji lélek
hez hűtlenné válna. Győry Dezső költé
szete az átalakulás kritikus napjain át
a talaját talált kisebbségi magyarság mun
kás mai napjaiig vezeti el az embereket.
Azok közé a kevesek közé tartozik,
akik számára a múlt erőt és élettapasz
talatokat adó örökség, utravaló, amelylye! a nehezebb jövőnek indul neki. Az
európai szellemű magyarság lelkének
kifejezője ez a még mindig kevéssé mél
tányolt, bár sok helyen nagy figyelmet
keltett magyar költő, annak a kisebb
ségi magyarságnak a szószólója, amely
a kisebbségi sors nehézségei között is
meg tudott maradni a magyarság tradí
cióihoz híven az európaiság képviselő
jének.
A szlovenszkói magyarság elé tükröt
tartunk Győry Dezső könyvével. Lássa
meg benne szenvedéseinek, küzdelmei
nek, hibáinak és az élethez segítő utak
nak okait és lehetőségeit. Mert Győry
Dezső könyvében összetett életünk sok
arcú jelentősége áll elénk. A szélesen
tájékozódott, világosan látó, emellett
azonban érző lelke frisseségét megőr
zött magyar költők egyenes leszárma
zottja Győry Dezső, akinek költészeté
ben a magyarság társadalmi életének
nehéz problémáit is megtaláljuk.
A Voggenreiter-Verlag magyar osztá
lya azzal a kívánsággal teszi le a ma
gyar olvasók asztalára Győry Dezső
könyvét, hogy szellemi életünk irányí
tóinak érdeklődésén kívül most már
közönségünk legszélesebb rétegeinek
figyelme is ráterelődjék Győry Dezső
nagyon értékes és jelentőségében ma
még áttekinthetetlen költői munkássá
Kára.
A könyv ára előfizetőknek 20 Kő.

Meghívó.

Kértem a „Rimavölgye" szerkesztőségét, hogy
konkrét váddal és a vádló megnevezésével álljon
elő, mert én sohasem szoktam zsákban macskát
árulni és nem félek kiállani a napra azért, hogy
talán vaj van a fejemen E helyett Ön mint va
folyó hó 11-én, vasárnap
lami komoly öreg férfiú a nyilttérből fórumot
csinált és kioktat. Rendben van Ön a közlemény
délelőtt fél 11 órakor sa
értelmi szerzőjével magát azonosítja, a vádló
ját helyiségében, k e r e s
nevét nem közli, tehát ö n a felelős, ismétlem
rendben van A vád, hogy én a választások alatt
k ed ő i nap k eretéb en
a városbirói hivatalban megjelent „Rimavölgye"
tudósítójának nem álloitam rendelkezésére, ön
azt kérdi, emlékszem-e rá ? Emlékszem, ö n járt
ott; és én a pártok jelölő listáját nem b o c s á 
tottam Önnek rendelkezésére. Nem pedig azért, melyre testületünk összes tagjait, vala
mert tanúval igazolom, még nem is futott be mint városunk egész iparos társadalmát,
mind, amit Önnek meg is mondtam, m ástészt a
jelölő listákat még a pártok időközben módosít úgyszintén az érdeklődő nagyközönsé
hatják és módosították is. De eltekintve ettől, get tisztelettel meghívja
én nem tudtam azt, hogy az Önök hite szerint
az Elnökség.
a városi birói hivatal „köteles" a „Rimavölgyé"- j
Tárgysorozat:
nek riportot adni. Hol van ez törvényben meg
írva, hogy ö n jogász létére erre mer apellálni?
1. Elnöki megnyitó.
Ez lehet szívesség, de nem birói kötelesség —
2. Dr Dienes Emil besztercebányai
Ezt a jövőre nézve tessék magának megjegyezni.
A második pontban azt róva fel nekem bűnül, kereskedelmi és iparkamarai főtitkár
hogy az én helyettes birói működésem alatt a előadása: Kereskedelmünk és iparunk
városi tanácsülés tárgyalási anyagai a „Gömör" fejlődésének akadályairól.
hasábjain több ízben jelentek meg, jó lehet,_a
3. Hozzászólások a főtitkár előadá
tanácsülések titkosak. Szegény jó fráter 1 Ha Ön
ilyen sejditett, általános üres vádakkal jön, kár sához.
volt a hátát odatartani azért a bujkáló űrért,
4. Elnöki zárszó.
akivel szolidaritást vállalt. Kijelentem Önnek (és
Rimaszombat, 1927 december 3.
erre tanúm a régi városi tanács), hogy éppen én
ismételten szóvá tettem a tanács titkosságát és
elitéltem azokat, akik ezt megszegik. Kijelentem,
hogy én egyetlen esetben sem szegtem m eg;
olyan formában éppen nem, amilyen formában j
Ön ezt nekem tulajdonítja. Ezt Önnek kötelessége j
elhinni, mert én mondom.
Most aztán lássuk az Ön tárgyilagosságát: Hölgyek! Csekély díjazásért bárkit meg
„Emberi méltóság", „tisztességgel párosult nyuga- j
tanítok selyem lámpaernyők készítésére.
lom", „tárgyilagos és józan itelőképesség", ami
Drótformák nagy választékban.
én bennem hiányzik. Ezért Ön visszautasítja azt,
hogy én a magam nyelvén számon kérem azt
P E C S Ő K L A J O S N É , Gömöri-utca.
az urat, aki belém kötött: Székely támad, székely :
bánja. Én öntől semmiféle iskolát nem fogadok ;
el Ön volt az ifjú munkások elnöke a kommun
a la tt; Önnek én aláírtam egy bizonyítványt arról,
hogy semmi szerepe nem volt a kéthetes vörös
N iíny Blh (Alsóbalog) község elöl
uralom alatt, csak azért, hogy Ön Pesten levizs
gázhasson. Nekem Ön ne adjon leckét, kedves járósága a volt úrbéresek tulajdonát
fráter Az én ítélőképességem józan és tiszta, de képező s mintegy 850 kát. hold terüle
Ön elhomályosult, amikor magáévá tette egy ten kihasználható
oiyan ember írását, aki egyszer elcsente az én
írásom at a „Gömör" szerkesztőségéből és a saját
nevével aláírva, beküldte a „Prágai Magyar Hír
la p in a k , mintha ő irta volna.
1927. évi december hó 30-án délelőtt
Amit a nvilttérben az ösmeretlen írónak cí 9 órakor a községházánál nyilvános ár
meztem, mivel Ön vele szolidaritást vállalt,
mivel azon kitételeket, amiket nekem szignálva verésen a legtöbbet Ígérőnek bérbeadja
írtak, bizonyítani nem tudják, most Önnek adresz- és pedig 1928 január 1-től kezdődőleg
szálom teljes egészében.
6 évi időtartamra.
Kijelentem, hogy a jövőben akármit fognak
Feltételek a VySn£ Blhi (felsőbalogi)
mondani vagy irni, komolyan nem veszem. — körjegyzői irodában megtekinthetők a
Kijelentem, hogy arra a bujkáló urra lesz majd
hivatalos órák alatt.
gondom.
Rimaszombat, 1927. decem ber 7.
K ö zség i tanács.
Telek A. Sándor.

A Rimaszombati Ke esked. Testillet

Kőműves és ácsmesteri vizsgára
előkészít, lakóházak, bérházak stb. terve
zései és építését elvállalja:
3 -4
Szécsi Kálmán építész,
Rimaszombat, Losonci-utca 44. sz. alatt.

Eladó asztal. £ “
díszközgyűlést tart, töigyfaaszíal
teljesen kijavítva és

áttisztitva, majdnem uj állapotban, eladó.
Cim megtudható a kiadóhivatalban.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy
Rimaszombatban

„ K U R Y R “
név alatt

k u tótaxi v á lla la to t nyitottam .
Kiváló soffőr által vezetett kényelmes
gépkocsim jutányos árak mellett minden
időben a t. közönség rendelkezésére áll.
12—x
Tisztelettel:

P it ta Rezső.

Selyem lámpaernyő

K R Á L IK

a legs ebb karácsonyi meg'epetes! autótaxi jutányosán visz.
C öm öri-utcza 16 sz.

Nagy karácsonyi vásár!

Hirdetmény.

Órák
és

ékszerek

vadászati jogát

Meghívó.

Az U. J. £s. 1. XXXIV. zsupájának
rima sajóvölgyi fiókegyesülete Dr.Lichtschein Adolf ur orvosi működésének 60
éves jubileuma alkalmából a Polgári
Olvasókör nagytermében 1927. évi decz.
hó 18- án délelőtt 11 órakor
nyilvános díszközgyűlést
tart, melyre a város közönségét tiszte
lettel meghívja
Az elnökség.
A díszközgyűlést délután 1 órakor a
Tátra szállóban közebéd követi, melyre
a Polgári Olvasókörben, a Keresk. Tes C sillárok, sely em ern y ék ,
tületben és a Kathoükus Olvasóegylet
gram ofonok, gram ofon
ben kitett iveken lehet jelentkezni. Egy
lem ezek , varrógépek
teríték ára 25 korona.
nagy választékban. — Részletfizetésre is
A szerkesztésért és kiadásért feieiős:
kaphatók ! — Készpénzfizetés esetén 10
R á b e ly K á ro ly laptulajdonos.
százalék árengedmény!
1—2
P E C S Ő K L A J O S műszaki üzlete.

mélyen

leszállí

tott árak mellett
beszerezhetők:

R em enyik István
órás- és ékszerésznél Rimaszombat,
Jánosi-utca 12.
2—x
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NYÍ LT TÉR.*)

Dr. Fráter György szerkesztő urnák
Tisztelt Szerkesztő ur!

Uj magyar borok!!

A „Gömör" legutóbbi számában közzétett nyílt
téri közleményemben sz-goruan körű határolva
azt az urat \ontam relelősség-e, aki személyem
mel az Ön lapjában olyan fo inában foglalkozott,
ami nagyon könnyen denunciálásnak is vehető.

ízletes olcsó ételek (havi előfizetőknek
és házhoz) kaphatók

*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget
a Szerkesztő.

Ugyanitt tiszta szállodai szobák.
Rimaszombat Tompa-utcza 18 szám. |

(Hizling, kadarka, ezerjó)

♦
♦

KOMLÓSY iSTVÁN vendsglcjében.

Képvisel-ti SEIDNER BERNAT es FIA Rimaszomb i.

Karácsony! . . . Meglepetés!..• A ján d ék !....
A legkedvesebb, legszebb ünnep a karácsony. A családok e gyönyörű ünnepén
mindenki csak örömet akar szerezni. Örömet mindenkinek, de különösen azoknak,
akiket szeretünk. — Felsorolunk itt egy csomó olyan ajándéktárgyat, amelyek
nemcsak kedvesek és szépek, de bátran mondhatjuk, hogy a leghasznosabbak i s :

K önyvek:
(K icsin y ek n ek és n agyoknak.)

Képes-, mese- és ifjúsági könyvek,
Szépirodalmi művek, Imakönyvek,
Bárd— Nádor— Rózsavölgyi albumok,
Emlékkönyvek stb. stb.

Társasj átékok:
Sakk, dominó, Ping-Pong, Mah-Jong
Epitő türelmi-játékok,
Levélpapírok,
Arany töltőtollak,
Iróasztalkészletek stb. stb.

Igen jutányos áron beszerezhetők:

RÁBELY MIKLÓS könyv- és papirkereskedésében
Rimaszombat, 1927. Nyomatott K a b ely K aroly könyvnyomdájában.

♦
♦

