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Boldog ujesztendő
Irtai Dr Törköly József szenátor.
Várjuk, elég régen várjuk már; 

a boldog uj esztendőt. Úgy hisz- 
szük, hogy egyszer mégis csak 
megérkezik. És a boldogságában 
mindenkinek része lesz, aki nem 
vét emberi mivolta ellen.

És ha a most bekövetkezett uj 
esztendő lenne az a boldog ujesz- 
tendő? Oh akkor elfelejtenénk a 
régi szenvedésteli nehéz esztendő
ket és áldanánk az Isten jóságát, 
aki a szenvedések által előkészített 
és érdemesített minket, szegény 
küzködő embereket a boldogságra.

De nem zúgolódunk a nehéz na
pokért. Hisz éj szüli a piros haj
nalt, napot, hogy lángja az egész 
világot töltse be. Hiszünk és remé
lünk egy jobb jövőben, a boldog 
uj esztendőben. Hiszünk megingat
hatatlanul abban, hogy az emberek
IpItZhpn mpcrc'*iilotlk o johK Kg.
látás, hogy legelőször és mindenek 
felett egynek kell lenni minden em
bernek abban a törekvésben, hogy 
az emoeri é z és . z emberi szor
galmas munka egyszer mégis c-ak 
az emberis g szolgálatú a állítsa 
a természeti erők legyőzhető, de 
még le nem győzött részét és meg
szűnjék az emberiség legnagyobb; 
rabszolgatartóinak: az időjárás vi
szontagságainak és az Ínségnek az 
uralma. Es a feltalálók szellemi 
nagysága és a technika emberi 
csodatételei kezébe adják az embe
riségnek azt a lehetőséget, hogy a 
romboló természeti erők a jólét, aj 
megelégedés és béke soha nem I 
látott nagy boldogságát megteremtő j 
engedelmes eszközök lesznek és j 
megsemmisülnek általuk az emberi! 
rosszindulatok, a gyűlölet, az egy
más leigázását szolgáló törekvések.! 
S ekkor nem lesz többé földi po
kol s a kicsiny pacsirta felszálló 
énekében Örök tavaszt fog hirdetni. 
Oh mert ekkor mindenki részére 
adva lesz az a körülmény, hogy a 
mindennapi k en y erét becsületes 
munkával megszerezhesse, akkor 
az élet szépsége és jósága bizto
sítva lesz és a győzelemre jutó 
emberi jóság nem engedi többé, 
hogy szenvedést jelentő válaszfalak 
em -ltessenek és azokon belül és 
kivül az erőszak, a gyűlölet és az

önzés ellenségekké tegyenek, vagy 
ellenséges törekvésben tartsanak 
embereket, testvéreket, családokat, 
fajokat, népeket, nemzeteket, orszá
gokat, államokat és világrészeket. 
Az anyagi boldogulás azt fogja 
ekkor jelenteni, hogy az emberiség 
bizton halad a szellemi és erkölcsi 
tökéletesbedés felé és Isten országa 
megvalósul a földön.

Gond Íjon mindenki az uj év 
küszöbén arra, hogy a villám rom
boló hatását az em b eri é sz  és 
munka már úgyszólván megfosz
totta a szerencsétlenségeket előidéző 
képességétől és a villamosságot az 
emberiség hasznos házi állatává 
tette, amely világosságot, meleget 
teremtő és termelő erőt adott az 
anyagi boldogulás, a szellemi és 
erkölcsi kivánatos fejlődés szolgá
latára. Gondoljon mindenki a tech
nika csodáira, a földnek és levegő
nek távolságot leküzdő találmányai
ra, az eredményes termelést szol-
gánS tudoí'liarijrOB Cl c ű u lc l ly c k ic .  C,S j
gondoljon arra, hogy ha az emberi 
ész uralma mellett az az energia, 
amit a gyűlölet és az ellenséges 
indulat je len t, az élet jóvá és széppé 
tételére fordittatnék, mily hamar 
létrejönne az igazi béke.

És ne hugy azt gondolja valaki, 
hogy hiába minden, mert ennek a 
képzelt boldog ujesztendőnek a 
boldogságából is kitagadnának min
ket, szegény, szenvedő magyaro
kat. Nem, ez lehetetlen. Mert hi
szen a mi népünk már a múltjával 
megmutatta, hogy képes a máso
kat megváltó szenvedésre s a jelen 
nehéz szenvedései közepette is úgy 
gondolkozik, hogy az ő nemzeti 
munkája előmozdítója minden em
ber boldogságának. Oh, ne féljetek 
testvéreim, mi éppen azért, mert 
magyarok vagyunk, nem marad
hatunk ki egy eljövendő ujesztendő 
boldogságából. Mert megbünhödte 
már e nép a múltat s jövendőt.

Adja a nagy Isten, hogy a most 
reánk virradt ujesztendő már bol
dog ujesztendő legyen.

Földműves iskola Szabadkán.
Eddig Kurincon volt a földműves 

iskola és ott készítettek mintagaz
daságot. Most felmerült az a terv, 
hogy a földmives iskolát helyezzék

át Szabadka-pusztára és a városi; 
képviselőtestület evvel a kérdéssel 
foglalkozva, a maga részéről el
fogadta ezt a tervet.

A kurinci-pusztán évtizedek óta; 
fenn áll a földműves iskola és m in-! 
fagazdaság. Éppen, mivel az a terü
let sovány földön fekszik, a város 
atyái avval a reménnyel adták 
bérbe az államnak, hogy a föld
műves iskola meg fogja mutatni: 
mit lehet elérni tudással és jó mű
veléssel silányabb földön is?

A remények valóra váltak: a ku- 
rinci földműves iskola mintagazda
sága sovány földön is szép tér-! 
méseredményeket produkált és pél- i 
dát mutatott a vidék kisebb gaz
dáinak a helyes művelésre és a, 
trrmelésre. E mellett a földműves! 
ií kóla jó ispánokat, és kisgazdákat 
képezett ki, úgy, hogy igazán hé-; 
zigpótló szerepet töltött be itt a; 
dpmbos-völgyes vidéken. Az iskola í 
éfc a gazdaság kiváló emberek ve-
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emelkedett és Rimaszombat város! 
örömmel látta a szép fejlődést leg
soványabb földjén.

Most az iskolát és a mintagazda
ságot Szabadka-pusztára helyezik 
át. A szabadkai földek sem tar
toznak a városi terület elsőrendű 
földjei közé és mivel rég idő óta 
bérbeadta a város ezt a szép pusz
tát: a bérbeadás, mint rendesen, 
nem javította meg a talajt és nem 
igen vált annak hasznára. De mé
gis jobb talaj a szabadkai pusztáé 
természettől fogva, mint a kurinci 
pusztáé volt eredetileg.

Ha tehát áthozzák Szabadkára 
a fölműves iskolát, itt kettős föld
művelési célt érhetnek el vele. Egy
részt a szakszerű jó kezelés meg
javítja majd az elhanyagolt, kihasz
nált talajt. így a város pusztája 
termékenyebbé, produktívabbá vál
tozik majd. Másrészről a földmű
ves iskolának lesz alkalma meg
mutatni, hogy mit tud termelni és 
milyen eredményt tud elérni olyan 
földön, amelyet a természet jobb
nak alkotott.

Nem kételkedhetünk abban, hogy 
a földmives iskola produktív, bel
terjes gazdálkodást fog létrehozni 
a szabadkai pusztán és több ága
zatra kiterjedő mintagazdaságot fog 
létesíteni.

De az iskolával és a mintagaz

dasággal szemben nekünk észre
vételeink vannak.

A csehszlovák állam átvette ezt 
a földműves iskolát. Eddig rendben 
van. De nemcsak átvette, hanem 
teljesen csehszlovákká formálta át 
a mi tiszta magyar vidékünkön. 
Ezt már kifogásoljuk.

A föld szakszerű művelésére a 
magyarságnak is szüksége van, 
nemcsak a cseh vagy szlovák la
kosságának és éppen azért ha 
már a vezetőség csehországi, az 
iskolát lehetett volna legalább félig 
magyarnak hagyni, párhuzamosan 
magyar osztályokat felállítani és igy 
annak hasznát, előnyét a magyar 
ifjak is látták volna.

Maga az iskola és a mintagaz
daság is jobban érvényesülhet és 
több tudást terjeszthet a mi ma
gyar vidékünkön, ha a föld népé
vel tud érintkezni és tudja azt jó 
szóval is tanítani, amint el is vár
hatnék ezt tőle.

De akkor ne az legyén a kitű
zött cél, hogy csak a csehszlovák 
kultúrát terjessze csehszlovák nyel
ven, hanem juttasson a kultúrából 
a magyaroknak is. o

Egy félbeszakadt színi- 
szezon.

Földes Dezső kamaratdrsulatdnak rövid 
szereplése.

Vasárnap, december 25-ikén kezdte 
Földes Dezső szinidirektor tizenöt tagú 
kamaratársulata előadásait a „Tátra" 
szálló nagytermében. Itt tartózkodását 
nyolc napra tervezte, azzal a titkolt 
reménnyel, hogy sikeres fogadtatás ese
tén még néhány nappal meghosszab
bítja vendégszereplését a társulat. Szép 
erkölcsi s kevesebb anyagi sikerrel, 
állandó háromnegyed ház mellett ját
szottak is négy napon keresztül, ám a 
csütörtök estére hirdetett vígjáték helyett 
zárt ajtóra talált a közönség, Földes 
Dezső társulata abbahagyta a játszást. 
A rövid sziniévad váratlan befejezésé
nek oka az, hogy Iván Sándor szintár- 
sulata kiván e hó végén Rimaszombatba 
jönni, s igy táviratilag érvénytelenittette 
Földesnek ittjátszási engedélyét, hivat
kozván egymással kötött megállapodá
sukra, aminek folytán Földes az Iván 
rayonjába nem léphet át. Földes Dezső 
Tornaijára távozott társulatával. A vá
ratlan távozás a közönség körében nagy 
meglepetést keltett és számos téves 
kombinációra adott alkalmat, az igazság 
a szinikoncessziók körüli véleménykü- 
lömbségben rejlik. Sajnáljuk a színé
szeket, hogy derék igyekezetük dacára

A K ereskedelm i Testület nagyszabású

műsoros Szilveszter-estje december hó 31-én
este fétkilenc órai kebelei. —  Proliig: Bródy Lil'y. „Chopin szerelme": Keller Imre (Kassa) és Wtmann Bőske.

Hamar dalok i Machold Manci (Besderczetiénya) és Baráth Laci. Ujavi köszöntő i Szoyka Marcsuka.r C 3üi: leit. 1
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ily váratlanul kellett elhagyniok ben
nünket, éppen akkor, mikor a nehezen 
melegedő közönség jobban kezdte volna 
pártfogolni a társulatot.

*

Szereplésüket vasárnap délutáni elő
adással kezdték : Csathő Kálmán „Te 
csak pipálj, Ladányi" cimü vigjátékát 
adták. Este, nem a legszerencsésebb 
választással Dünning és Abbotti társ
szerzők angol-amerikai színmüvét játsz- 
ták nagy igyekezettel, de sok küzdéssel 
a darab szcenikai és tebnikai megol
dása körül.

Szűk színpadunkon nehezen tudták 
érzékeltetni a „Broadway" filmszerű lük
tetését, gyorsan változó képeit. A színé
szek munkája azonban nagy d’cséretet 
érdemlő volt, nem tehettek róla, ha a 
darab kiállításának hiányával a látnivaló, 
a fényes máz lekopott a darabról s 
csupán a szövegre magára utalva, a 
megjátszás külső, tehnikai akadályával 
úgy ez este, mint a következő előadá
son sokban rászorultak a közönség 
sokatpótló illúziójára. A Broadway a 
newyorki alkoholcsempészek társaságát 
mutatja be néhány frissen változó kép
ben, detektivromantikával, revolverrel, 
west-endbeli hangulattal, sőt van benne 
még lelki történés is, amely azonban a 
nők privilégiuma e darabban.

Hétfőn délután Herczeg Ferenc ked
ves bohózata, a mindig friss „Gyurko- 
vics leányok" került színre, mig este a 
„Csókról-csókra" cimü operett perszif- 
lázs ment. A szinlapon helytelenül fel
tüntetett Wain operettszerző helyes ne
vét Yvain-X érdemes lesz pedig megje
gyezni a jövőben, mert ő egyik leg
pompásabb képviselője a telivér párisi 
operettnek, annak a dalműnek, amely 
ellentéte a bécsi sablonnak, a berlini 
revűszinpadnak s különösebb főhősök 
nélkül, egyenjogúságot biztosítva min
den szereplőnek a librettóban, (egy 
Bardeu nevű ur irta, de Írhatta volna 
más is, nem fontos) csipkefinom mu
zsikár, lehellet-sanzonokat, talpig-tangó- 
kat ad meglepetésül a hallgatónak. — 
Yvain operettje, a „Csókról-csókra" az 
operett finom, kedves paródiája, nem 
kíván sükaT Tiem~aü~5uk5 ,.u  e az.;ií.a 
munka mégis. Nincs különösebb törté
nete : egy urrói van szó, itt, akinek ér
dekes elvi meggyőződése van a nő sze
relméről s olyan nőt vesz el, akinek 
egyben ő az első férfija is. Hogyan 
csalatkozik fikciójában s hogyan ta
lál ez elvált asszonyban is jó felesé
get : ez viláslik ki a darabból, sok mó
kán keresztül, kifejezett szubrett, pri
madonna, komikus és bonviván mellő
zésével.

Kedden este a nagy angol irónikus 
irő társadalmi darabját adták : „Az ezüst 
kazettá“-t. Az ezüstkazetta csupán ürügy 
Galsworthynak arra, hogy az angol tár
sadalmi félszegségeket, a hipokrizist, az 
osztálykülönbséget persziflálja s a mes
terien vezetett darab majdnem mind
végig jól is siklik, mig az utolsó jele
netben aztán erőszakosan kell hamis 
vágányon tartani a darabot, hogy az iró 
a sajátmaga igazságát bebizonyítsa. Az 
ezüstkazettát véletlenül eltolvajló vén 
naplopót végeredményben elitéli a bí
róság, nem hagyja szóhoz jutni az egy
szerű embert, holott a tulajdonképeni 
bűnöst, a parlamenti képviselő vásott 
fiát kellene elitélni, de a társadalmi 
fonákság még oly erős, hogy csak a 
szegény ember veszthet. Kicsit erőlte
tett igazság, megírva azonban nagysze
rűen van. Mivel a darab nem szokvá
nyos szerelmi história s a harmadik 
felvonás nem jegyespárral, nászuttal 
végződik, a közönség tévedésben volt 
a mű végét illetőleg s kitartóan várt 
valami frappánsabb, vigabb megoldást 
a darab befejezte után is türelemmel. 
Ezzel az elégedetlen várakozással, a 
befejezetlenség érzésével befejeződött a 
sziniévad, mert a szerdára hirdetett 
„Az ügyvéd és a férje" cimü Berr Ver í 
neuil vígjátékot már nem adták elő.

*
Tizenöt jó színész, néhány megálla- ] 

podott s néhány fejlődő tehetség. Nagy j 
igyekezettel, hittel játszottak, a részvét- j 
lenség hideg terrperaturájában is, jobban 
megérdemelték volna a támogatást. Föl
des Dezső jó rendezőnek bizonyult, aki j

az adott keretekhez igyekezett mérni a —iDzHrányf László főszerkesztő (Prága).
darabjai előadását, volt pár ügyes ötlete, í*eFrenyó Lajos tanár.
dacára annak, hogy az állandó egyugyan- [ e—Győry Dezső iró.
azon diszletet csak három függöny vál-! ‘'“Horváth Zoltán tanár.
toztatásával tudta illúziót keltőbbé tenni. "*Dr. Kosiner Dezső orvos.
A Broadway-ban volt játéka a legkifeje- t?Makovit&-Jeaő-Jestőmüvész.
zöbb, ott nagyon szinpatikussá tudta —Márkus László főszerkesztő.
tenni magát. Igen helyes volt továbbá, „^JLoysch -Ödön tanár.
hogy az Yvain operettben szintén alkal- $Póhl Károly bányamérnök (Rozsnyó).
mazta a Hawaii-dalbetétet, mely bár «*>»Ple_ntzner - Frigyes eidőmérnök.
nem Yvain-mű, de hatásos és pompás*—»Ifj. fkt Rárós&y.Gyula ügyvéd.
U »■« nAM/t m nlii/tl _ Cím D 1 £ I m t \hangú zene, melyet bensőségesen duru
zsolt el zománc müfogsora segítségével, 
amivel egyúttal az amerikai beszéd 
karakterét is megadta. Színtelenebb volt 
a Galsworthy darabban. Úgy látszott, 
mintha szerepét olvasná. Túlzottan bü 
rokratikus volt, egykedvű és indokolat-

Simándy -PáPiró (Losoncz).
—Szombathy Viktor iró.
CTelek A. Sándor tró. 
í>Dr. Törköly József szenátor.
<>Dr. Vécsey Zoltán ujságiré-iPrága). 

-JDr.; Wetnbetger -Rezgő, .ügyvéd.
A részletes programmot a „Gömör"

tanul száraz. Mihályi Lici behizelgően jövő számában ismertetjük. Már most 
kedves, legszimpatikusabb női játékos.: felhívjuk a nagy közönséget, hogy a 
Kidolgozott mozdulata, rutinos játéka i maga érdekében cselekszik mindenki, 
volt mindvégig, kellemes hangja, jó moz- j aki a kulturelőadások látogatásával tu- 
gása. Operettben finoman megállotta dását, ismereteit feleleveníti, bővíti és 
helyét, de legjobban sikerült alakítása gyarapítja. Az előadások mind népszerű
a Galsworthy darab takarítónője volt. 
Szomorú, de hálás és kiaknázható sze
repében benne élt. Faludi Kálmánnak 
művészi munkára csak egyszer volt al
kalma, az „Ezüstkazetta" csavargója sze
repében. Hittel tudta karakteressé tenni 
figuráját, elérte azt, hogy nem Faludit 
láttuk benne, hanem a csavargót. Meg
rázván játszik ez a művész. A Broadway- 
beli szerep hálás, de színtelen s nem 
lehet belőle kihozni semmit. Markovics 
Margit komikának kiváló. Talán tulten- 
peramentumos a játéka, izgékony, de 
kedves és mulatságos. Orth Vilcsi érté
kes szubrettszinésznő, hatásos figurá
kat ád, Reményi János a komolyabb 
szerepekben mutatta kifejező drámai 
erejét, tehetséges, szimpatikus színész. 
Boronkai Ili, Újhelyi Edit, Szentiványi 
István, őszinte igyekezetü színészek, jó 
játékosok, sajnos, a tulrövidre fogott 
ittartózkodás alatt nem volt alkalma né
hány művésznek tehetsége teljét adni, 
de reméljük, hogy egyszer újra látjuz 
őket, hosszabb időre.

Általában prózára jobban berendezett 
a társulat, mint operettre. Zenés dara
bot nem birt sem kellő hanganyaggal 
sem megfelelő zenekisérettel. A hánxn 
esten vetetlenül egymás ííitüé keiu.. 
angolvonatkozásu darabok angol szava'- 
nak kiejtése körül is voltak állandóan 
zavarok. Végül is azonban azt hisszük, 
a továbbiakban is becsületes, szép mun
kát teljesítettek volna, őszinte igyekeze
tükkel s igy távozásuk számunkra vesz
teség.

modorban lesznek tartva, hogy minden 
előképzettség nélkül megérthetők le
gyenek.

Szabad-egyetem
Rimaszombatban*

Januárban kezdődik a nagy ku!túr-cik!us.
Rimaszombat város kulturéletéhen 

nagyjelentőségű kultúrmozgalom indult 
meg egy nagyszabású kultúr-ciklus meg
tartására. A mozgalom teljes sikerre ve
zetett s Márkus László főszerkesztő ve
zetése alatt az újságíró gárda jónevü 
tagjainak, Benkovits Gyulának, Győry 
Dezsőnek és Szombathy Viktornak, a 
mozgalom vezetőinek sikerült az egész 
ciklusra a legjobb előadókat megnyerni 
nemcsak városunkból, hanem az egész 
országból is.

A kulturciklus heti egy előadásból fog 
állni. Az előadások szabadegyetemi jel
legűek s a céljuk tisztán csak az is
meretterjesztés és a kultúra szolgálata. 
Minden előadáson más és más előadó 
beszél a legkülönbözőbb témakörökből, 
melyek a modern tudományok és mű 
vészetek minden ágát felölelik. Lesz 
történelmi, jogi, földrajzi, fizikai, irodal
mi, zenei stb. stb. előadás.

Az előadások minden csütörtökön 
este 8 órá'ól (pontos kezdet az egyete
mi időszámítás szerint 8' 15 p.) ponto 
san 9 óráig tartanak felváltva a Polg. 
Olvasókör, a Keresk. Testület és Kath 
Olvasóegylet nagytermében. — Belépő 
díj nincs, hogy az előadásokat mindenki 
látogathassa. A látogatók azonban tet
szőleges adományokkal járulhatnak hoz
zá a ciklus sikeréhez.

Előadókul eddig betűrendben a kö
vetkezőket kérték fel:

Dr. Bálint Géza, ügyvédjelölt.
£?Darkó István iró, (Kassa).

Dckmann Dezső kereskedő.

Ne k érd ezzétek :
miért szomorodik könnyezésre a szemem, 
ha sírásba fúlva élitek a Mát?

miért keresem barátság asztalánál kris
tály csillogásban bút temető mámorok borát 

miért szeretem a tiszta szépet s az 
életet élni csókos szájjal miért sietek?

miért vivők harcot sátán sereggel s 
őszbe villant fejjel tavaszt mért lesek?

miért félem az Urat, iömjénillatos öreg 
templomokba imádkozni miért járok?

miért keresek csillagot beborult égen, 
viharbömbölésben csodát miért várok?

miért öklözöm a sorsot s miért hirdet 
malasztos igéket mosolyogva a szám?

miért ifjú hitünkben a szivem s a csüg- 
gedés telének hava miért nem húll rám?

miért hordozom tűrve, bízva a szenvedés 
ránK raKOtt súlyos keresztjei?

miért nem esem kétségbe kinebek jöttén s 
miért várom be, hogy mind ránk eresszék?

miért kívánok harsonás szóval újév 
jöttével Jóságot, Szeretetet, Békét?

miért Boldogságot magyar testvérimnek, 
akik mindezt régen úgyis megszenvedték?...

...így rendeltetett! Vagyok! Szenvedek, 
hiszek, élek!

Hogy miért hát? Testvérek soh’se kér 
dezzétek...
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UJ fejléccel jelenik meg lapunk az 
uj év első számával. Vthardulásos hét 
esztendő alatt az idő anyagmarása nem 
kímélte lapunk öreg fejlécét sem, a régit 
ujjal kellett fölcserélnünk. Makovits Jenő 
festőművész barátunk, lapunk munka
társa s Művészet rovatunk avatott tollú 
vezetőjének rajza után készült az uj 
fejléc, amelyet azon hiszemben indí
tunk útnak, hogy kedves olvasóink tet
szésével találkozik s rendíthetetlen hí
veink lelkes tábora szeretettel fogadja. 
Lapunk fejléce uj, iránya a régi: a ma
gyar kultúra szolgálata s a szlovenszkói 
magyarság érdekvédelme minden vonalon, 
tiszta tollal, törhetetlen hittel s megrette
nést nem ismerő bátorsággal, törvényes 
jogainkért s az igazságért!

Eljegyzés. Ambrózy Géza nyíregyhá
zai ev. leánygimnáziumi tanár és Ma- 
tolcsy Klárika december hó 24-én jegyet 
váltottak.

Eljegyzés. Noga László (Rimaszom
bat) eljegyezte Krizsdn Aranka posta
kezelőnőt (Gácsról). M. k. é. h.

Esküvő. Kovács Böske és Mondschein 
János december hó 21-én Rimaszombat
ban házasságot kötöttek.

Dr Sóldos Béla Aggtelek díszpol
gára. Aggtelek község nagyszabású 
ünnepség keretében leplezte le a hősi 
halottai emlékére állított emlékoszlopot 
s ugyanakkor felszentelték az aggteleki 
uj református lelkészlakot és az uj tem
plomharangot is. A lélekemelő ünne
pélyen Borsod—Gömör képviseletében 
dr Sóldos Béla főispán is megjelent, 
akinek ez alkalommal Aggtelek község 
képviselőtestülete díszpolgári oklevelet 
nyújtott át az aggteleki cseppköbarlang 
kiépítése körül szerzett elévülhetetlen 
érdemei elismeréséül. A népszerű főispán 
meghatóban vette át a diszpolgárságról 
szóló iratot.

Pénzügyi kinevezések. A kormány 
a pénzügyi hivatalnokok sorában a ne
gyedik osztályba pénzügyi tanácsosi 
címmel: Sebestyén Kálmánt, S nger Ná
thán dr-t a helybeli pénzügyi kirendelt
ség főnökét, az öiödik fizetési osztályba 
pénzügyi főbiztosi címmel: Kontra Jó
zsefet és Zborovszky Aladárt, a helybeli 
pénzügyi kirendeltség volt főnökeit, ki
nevezte, illetve előléptette.

Köszönetnyilvánítás. A Gömörmegyei 
Hitelbank népjóléti alapja a városi nép
konyha javára 200 koronát adományo
zott, amiért ezúton mond köszönetét

a városi tanács.
Hálás köszönetét mondunk, a meg

ajándékozottak nevében is, mindazon 
jótevőknek, akik kegyes adományaikkal 
a szegények számára felállított kará
csonyfánkat gazdagították s ezzel örö
met szerezni segítettek azok részére, 
akiknek az örömből kevés jutott.

Az Ev. Leánykör.
Az Irodalmi Társaság ülését folyó 

évi január 2-án, hétfőn délután 5 órakor 
tartja meg a Polgári Olvasókör nagy
termében, melyre a tagok ezúton is meg
hivatnak.

Halálozások, özv. Jaczkö Pálné szül. 
Raáb Aranka, néhai Jaczkó Pál, váro
sunk kedves emlékezetű mérnökének 
özvegye, hosszas szenvedés után dec. hó 
26-án 77 éves korában Soroksáron meg
halt. Az elhalt úrasszony a régi Rima
szombat társadalmi életében egykor 
áldásos tevékenységet fejtett ki s általá
nos szeretetben és tiszteletben állott. 
Halála gyermekeit: Jaczkó Pál dr volt 
magyar országgyűlési képviselőt, buda
pesti ügyvédet, Löcherer Gyuláné szül. 
Jaczkó Juliskát, unokáit és kiterjedt ro
konságát döntötte gyászba.

Komlóssy Andrásné szül. Simkó Bor
bála, váró unk egyik tisztes polgárasz- 
szonya 75 tves korában dec. tr 28 án 
meghalt. Nagy részvéttel dec. 30-án He
lyezték örök nyugvó helyére. Halála fér
jét, gyermekeit és unokáit döntötte 
gyászba.

Szabó István polgártársunk életének 
80-ik évében december hó 27-én meg
halt. Az elhalt idős polgárban Szabó 
Andor helybeli asztalosiparos cdes aty
ját gyászolja.

Markó János dr volt rozsnyói közjegy
ző, ottani ügyvéd 47 éves korában dec. 
25-én elhunyt. Elhalálozásával pótolha
tatlan nagy veszteség érte Rozsnyó vá
ros magyar társadalmát, de az egész 
szlovenszkói magyarságot is, mert Markó 
János dr mint a Rozsnyói Művelődési 
Egyesület volt elnöke s a közélet terén 
vezető pozíciókat betöltő funkcionárus, 
kulturális, egyházi és társadalmi mun
kásságával ércnél maradandóbb emléket 
állított nevének s egyike volt azon iga
zaknak, kik magyarságukat mindig bát
ran valljá', hitükben megrendithetetle- 
nek és a magyarság érdekvédelmében 
önzetlenül, lankadatlan kitartással dol
goznak, nemcsak, de ha kell magyar
ságukért szenvednek is. Mint volt ma
gyar kir. közjegyző az államfordulat után 
elsajátította az államnyelvet, a szüksé
ges nyelvi vizsgát is letette, de mert 
magyar volt, a személye iránt megnyil
vánuló közszeretet és becsülés s az egész 
jogkereső közönség kifejezésre juttatott 
bizalma dacára megfosztották hivatalától. 
Ez a jogsérelem, ez a ,;agy igazságtalan
ság felőrölte idegzetét, lassan ölő kór
ként sorvasztotta szervezetét s bár jó 
forgalmú, keresett ügyvédi irodájának 
jövedelméből a megélhetés gondjait

Rádio-akkumuiator töltés, villamos felszerelés és berendezés, csillárok, egok a legjutanyosabb erőn 
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egyensúlyozhatta, az elszenvedett sére- ' 
lem fölötti elkeseredés szúja ott rágó-! 
dott nemes lelkén és a sírba döntöíte 
öt. Halálát neje, két kicsi gyermeke s : 
széleskörű rokonsága siratja, szomorú 
elmúlása általános nagy részvétet keltett 
városunkban is, ahol, mmt ügyvédjelölt 
hosszabb ideig tartózkodott s a kedves 
„Johanu-1 a társaságban mindenki igazán 
szerette, őszintén becsülte.

Részvétköszönet.
Mindazok, kik felejthetetlen jó fivérem, 

Geduty Géza elhunyta alkalmából részvét- 
nyilatkozatokkal íeíkeremi s a temetésén meg
jelenni szívesek voitak, fogadják őszinte kö 
szünetemet.

Rimaszombat, 1927 december 26-án.
Dr Geduly Árpád.

Kulturelőadások a Keresk Testü
letben. Január folyamán Györy Dezső 
és Szombaihy Viktor egy-egy előadást 
tartanak a Keresk. Testület nagytermé
ben, mi iránt nagy az érdeklődés a vá
rosban. január második hetében Szom 
baihy Viktor tartja meg előadását a 
modern filmről s a színpad művészi vál
ságáról, reákövetkező héten Györy De
zső tartja előadását a sokatemlegetett 
irodalmi titoktartásról. Az előadások ide
jét pontosan közölni fogjuk. Mindkét 
előadásra felhívjuk az érdeklődők fi
gyelmét.

Az YMCA szervezkedése. A helybeli 
YMCA fiók megszervezése érdekében de
cember hónapban városunkban járt az 
YMCA országos elnöke dr Radl Emil 
prágai egyetemi tanát, Megyessy Sándor 
losonci titkár kíséretében és látogatást 
tettek Faiuba János realgimnáziumi igaz
gatónál a diákoknak a szervezkedésbe 
való bekapcsolása ügyében. A gimnázium 
igazgatója készséggel adta meg az en
gedélyt, hogy az intézet növendékei be
léphessenek az YMCA. helybeli szerve
zetébe. Az YMCA elnöke ezután több 
látogatást tett még a városban, minde
nütt hangoztatva a ifjúság szervezkedé
sének fontosságát és a meglátogatott 
vezetőcsaládokat anyagi és erkölcsi tá
mogatásra kérte fel. A helybeli YMCA 
fiók a legrövidebb időn belül megkezdi 
működését.

Járási bizottsági ülés. A rimaszom
bati járási bizottság szerdán délelőtt tar
totta meg ezévben utolsó ülését Hanesz 
Emil járásfőnök elnökiésével. Három 
apró segélyügy letárgyalása után a já
rási tisztviselők 1927 második felére 
járó jutalmát szavazták meg 2400 kor. 
összegben s ezzel Kapc ólaiban tudo
másul vették a belügyminiszter leiratát, 
mellyel 1928-tól kezdje vég egesen be 
szünteti a tis tvist Iők i yen formában 
való jutalmazását, Megszavaztak ezután 
1000 korona segélyt az országos és 
ugyanannyit a járási tüzoltószövetségnek. 
Vita nélkül elfogadták Fazekaszsaluzsány, 
Varbócz, Klenócz, Gyubákó, Soltészka, 
Rimakokova, Szilistye, Lipócz, Sztrízs 
és Poltár községek 1928. évi költségve
tését, ezután pedig tárgyalták a rima- 
szombati kommunista városatyák feleb- 
bezését a város jövő évi köitségvetése 
ellen s rövid vita után úgy határoztak, 
hogy miután a módosított költségvetés 
tervezetet az újonnan megalakított pénz
ügyi bizottság nem tárgyalta le szabály
szerűen, azt visszaküldik letárgyalás 
végett. Végül a rimakokovai Sokol-egy
letnek 150 korona segélyt szavaztak 
meg.

Píng-pong verseny. A RPOS ping
pong versenye nagy érdeklődés mellett 
folyt le. Az egyes számokban első lett 
Szabó Károly, második Szabó Juliska. A 
vegyespárosban szintén a Szabó-pár 
került az első helyre.

Értesítés. A Munkások Orsz. Nyug
díjintézete és Rokkantsegélyző Egylete 
helybeli 37. számú fiókjának vezetősége 
ez utón értesíti a fiók kötelékébe tartozó 
helybeli és vidéki tagjait, hogy a január 
havi befizetés, kivételesen az ujev ün
nepe miatt, nem az eLő vasárnapon, 
hanem a másodikon, azaz január hó 8-án 
lesz megtartva a fiók hivatalos helyisé 
gében (állami fiúiskola) dálelöt- 10 tői

délután 1 óráig. Uj tagok felvétele, va
lamint a felvétel iránti tudnivalók is 
ugyanott tudhatók meg, a befizetés ideje 
alatt.

Tudomásvétel végett a Tátrabank 
itteni fiókjának igazgatósága az alábbiak 
közzétételére kért fel bennünket: „Az 
utóbbi időben a napisajtóban látott nap
világot az a hir, hogy a Tátrabank 
fuzionálni készül a Szlovenszká banká
val. Miután tudjuk, hogy úgy a Tátra
bank közreműködő tagjainak, valamint 
régi és hűen kitartó üzletfeleinek érde
kében áll a legnagyobb és legszolidabb 
pénzintézet teijes önállóságának meg
őrzése, megnyugtatásul közölhetjük, hogy 
ezen állítólagos fúzióról forgalomba ho
zott hírek teljesen alaptalanok és csak 
bizonyos börzespekulációk céljait szol
gálják.

A Kereskedelmi Testület Szilveszter
estélye. A Kereskedelmi Testület Szil
veszter estélyére a rendező bizottság 
Jelűnek Henrik háznagy agilis és gon
dos vezetése mellett mindent elkövet, 
hogy az estélyen megjelenő nagy és 
előkelő közönség kellemesen és jól 
érezze magát. Á műsor minden tekintet
ben szerencsésen van összeállítva, ko
moly kulturális értékkel bir, a szereplők 
neve pedig biztos garancia a legtelje
sebb siker érdekében. A műsort regge
lig tartó táncmulatság követi, mely ös- 
merve a testületben rendezendő mulat
ságok barátságos és kedélyes hangulatát, 
bizonyára jól fog sikerülni.

Slávia Barban nagy januári műsor: 
Fellépnek Windisch Éva, Magyar Nelli, 
Szilay Bébi táncosnők. Külön szenzáció, 
Szász Károly a hires zongorahumorista.

A Kath. Olvasóegylet karácsonyi 
estélye Pásztor Pál rendezésében jól 
sikerült karácsonyi kabarét játszottak 
meg a Katholikus Olvasóegylet műked
velői az ünnep másodnapján, zsúfolt ház 
előtt. A műsoron négy kabarétréfa sze
repelt s azonkívül Lenkey László kupiéi 
és a Durda-pár nagyszerű énekes tánc
duettje is nagymértékben hozzájárultak 
a sikerhez A kabarétréfák kacagtató 
szerepeiben Tokár Anna, Filo Ica, Krisko 
Ica, Kiss Rózsi, Viczián Ica, Mács Bözsi, 
Molnár Bözsi, Borzy Ica, Tokár Juliska, 
Borzy Ilonka, Hokky Pipi, Páricska Béla, 
Sipula Béla, Durda Elemér és Drobka 
Géza dicséretreméltó műkedvelő-rutint 
árultak el. Előadás után természetesen 
reggelig tartó tánc volt.

A Munkás Egyetértés Szilveszter 
estélye. Az idei szilveszteresték sorában 
nagyszabású mulatságnak készül a Ri
maszombati Munkás Egyetértés sport 
egyesület táncvigalommal egybekötött 
műsoros estélye. Az estélyt a RME mű
kedvelői a „Tatra" szálló emeleti nagy
termében rendezik december 31-én, este 
8 órai kezdettel és azon Kersék János 
három egyfelvonásosa, Sch. Ferr Eliz 
kis bohózata és több katarészám kerül 
színre. Jegyek elővételben a „Tátra" 
szálló főportásánál és este a pénztárnál 
kaphatók.

A Roykó-féle világhírű
T iszaujlak i bajuszpedrő

mindenütt kapható!

Későnjárás meg a csikorgó füg
göny. Két apró dolog. Nem nagy jelen
tőségű, talán már felemlíteni sem érde
mes, de mindakettő bántó és kellemet
len. Aktualitást hozzá az itt tartózkodott 
színtársulat ád. Egyik a hagyományos 
későnjövés. Sajnos, ma már nyilvános 
előadásokra, amelyeket pontos kezdettel 
jelölnek, semmiképpen nem előkelő későn 
jönni. Bosszantó és udvariatlan dolog. 
Bosszantó azokra nézve, akik a pontos
ság kedvéért kisebb kényelmüket fel
áldozzák, udvariatlan mindenkivel szem
ben, akik a pontosságot, nagyon elő
kelőnek tartják. Mert hisz az az úri, 
az az előkelő; a pontosság, ha már 
egyáltalában lehet a dolgok elbírálásá
nál szempont az előkelőség. A szini 
előadás kezdete ne legyen fikció. Na
gyon üdvös lenne hatóságilag rendsza
bályozni a dolgot s aki nyilvános elő
adásra kiván jönni, áldozza fel magát

a köznek, legyen pontos. Az idők fo
lyamán sok mindent ráfogtunk az an
golokra, ha saját magunk kényelmét 
takargathattuk véle. Pedig az angol 
sohasem pontatlan s ez alkalommal 
sem lehet angol pontosságot stilizálni a 
későnjövésbői. — Másik megemlítésre 
méltó dolog a színpad csikorgó függö
nye. Zenekaros, cintányéros operettekben 
még csak el-elcsuszik az a szerencsét
len függöny, öt-tiz szakaszban rángat- 
tatva félre, de prózai darabok legna
gyobb gyötrelme az a kinnai rángatózó, 
csörömpölő, fülfájdiíó lebernyeg, amikor 
taktusban rángatja valaki a kulisszák 
mögött. Elrontja a legjobb felvonáskez
dést kínlódásává!, tönkreteszi a leghatá
sosabb felvonásvéget. Jó, hogy még a 
régimódi kortina nincs a színpadon, ami j 
a legfinomabb bevégzéseknél hangosan 
puffan a színpad deszkáira. A függöny 
különben is rossz, mert félméteres ha-1 
sadékán a legintimebb rendezési jelene
teket látjuk, de meg zajos is azokkal a 
csörgő karikákkal, fülsértő és illúzió- j 
rontó. Kétoldalt lehulló, hirtelen össze
csapódó függönyt kérünk, hogy az 
egyébként is túiszegényes színpadnak 
legalább ez az egy rendes felszerelése 
legyen.

Alszik a tűzoltóegyesület. Már a leg
utolsó faluban is évek óta működnek a 
tűzoltóegyesületek, ez a nagyfontosságu 
intézmény városunk falai között csak 
sehogysem akar gyökeret verni. A ta- 
vaszszal végrehajtott szervezési munka, 
vezetőségválasztás, taggyüjtés után nagy 
nehezen megkezdődtek a gyakorlatok is, 
október óta azonban újra sztrájkbalépett 
a vezetőség is, a legénység is. A szüne
telés okául a vezetőség azt hozza fel, 
hogy a felterjesztett alapszabályok még 
nem hagyattak jóvá, tehát az egyesület 
nem működhet. Ez a túlkényelrnes állás
pont megállja helyét az alapszabályok 
beterjesztésétől számított 30 napon ke
resztül, de nem tovább, mertha ezen idő 
alatt a felettes hatóság el nem utasítja 
az alapszabályokat, az egyesület minden 
további nélkül megkezdheti működését. 
Érthetetlennek tartjuk a vezetők skrupu- 
lusait, közel két hónapos működés után, 
’-íiely idő alatt ilyen ijedelemre ok egy
általában nem merült fel. A tűzoltó 
egyesület politikamentes, emberbaráti 
intézmény, amelynek megteremtését min
den illetékes tényezőnek elő kell segí
tenie, nem pedig elgáncsolni. Az alap
szabályok összeállítása, jóváhagyása csu
pán formalitás és a tűzoltó egyesület 
alapszabályai nem lehetnek olyan rosz- 
szul megalkotva, hogy a felettes hatósá
gok az esetleges korrekciók elvégzése 
helyett a derék tűzoltók munkáját egy 
pillanatra is megakadályozhatnák, pláne 
fent említett 30 napon túl. Ilyen felelő
séget hatóságok a világteremtése óta 
még egyetlen egy esetben sem mertek 
magukra venni. A város érdekében kö
veteljük a tűzoltóegyesület munkájának 
folytatását. — A minisztérium e héten 
érkezett leiratában arról értesitetfe a 
járási hivatalt, hogy a rimaszombati 
tüzoltóegyesület részére ötvenezer koro
nát utal ki motorfecskendő beszerzésére 
oly feltétellel, hogy az egyesület a fecs
kendőt záros határidő alatt megrendelni, 
azzal 50 kilométer körzetben, tűzvéde
lemre kivonulni s az orsz. tűzoltó szö
vetségbe belépni tartozik.

A hősök emlékoszlopa. Több mint 
tizenhárom éve, hogy a hősöket gyártó 
világháborút az első puskalövés elindí
totta aratókörutjára és kilenc éve, hogy 
a fegyverek zaja elült a frontokon, de 
hősi halottaink emlékét még ma sem 
őrzi márványoszlop Rimaszombatban. A 
hivatalba lépett uj polgármester örök
ségként kapta a hősök emlékbizottságá
nak félbenhagyott munkáját. A világ
háború hősei megérdemelnék végre, 
hogy az évek óta az Íróasztalok mélyén 
vajúdó emlékakták újból előkerüljenek. 
A legeldugottabb falu is lefőzött már 
bennünket a hősök iránti kegyelet le- 
lerovásában, Rimaszombat város uj pol
gármesterének nem szabad engednie, 
hogy ez a kérdés tovább is a feledés 
homályába merülve aludjék.

Kinő APOLLO mázná
Szombaton, december 31-én kettős műsor.

Frigó a generális (Buster Keaton) 
A házasság receptje (Ossi Oswalda)

Kezdete este 9 órakor.

Vasárnap, január 1-én érdekfeszitö kalandordrám*
A z e llop ott terh ek

Főszerepben Carlo Aldini, híre* óriás.

Hétfőn, január 2-án I-rész, kedden, január 3-án 
Il-rész. Monumentális filmraű. Repriz

B ib lia
Főazerepben híres művészek.

Szerdán, január 4-én szenzációs film J. 0 . Curovod 
regénye nyomán

Az őserdő lán gok b an
Pénteken, Január 6-án gyönyörű nagyszabású film

ő fe ls é g e  a bartáncos

A Polgári Olvasókör Szilveszter-estje meg
lepő pompás műsorral fél 9 órakor kezdődik. 
Tánc! Buffet!

Újabb bányaszerencsétlenség Kor
láton. A karácsonyi ünnepek előtt újabb 
szerencsétlenség történt a korláti bazalt
kőbányában. Ádám Lajos 49 éves bánya
munkás tolatás közben véletlenül a csillék 
közé esett s súlyos sérüléseket szenvedett.

Hamis 500 koronások vannak for
galomban. A csehszlovák 500 koroná
sok boldog tulajdonosai az utóbbi idő
ben mindgyakrabban tapasztalhatták, 
hogy a postához vagy bankokhoz került 
ötszázasaikat a huszas—huszonegyes 
évekre emlékeztető detektív szemekkel 
mustrálják újra a pénztárosok. Az 500 
koronások körében nagy a riadalom, 
mert a kincstár által nyomott bankók
nak konkurrensük támadt, hamis ötszáz 
koronások képében. A pénzügyminiszté
rium által kiadott hivatalos közlemény 
szerint a hamis 500 koronások 1923 
október 6-iki dátummal vannak meg
szerkesztve színük és kivitelük megté
vesztésig egyezik a valódi 500, koronás 
bankjegyekével. A kincstár képviselőjé
nek ez a kedvező szakértői véleménye 
bár becsületsértés számba megy az 
államnyomdával szemben, a közönségre 
nézve is lesújtó, mert ezek után ki fog 
tudni úgy válogatni az ötszázasokban, 
hogy rá ne fizessen a boltra? A pénz
ügyminiszter kommünikéje szerint a ha
mis ötszáz koronás kék alapszinezése 
és barna felülnyomása gyengébb az ere
deti bankjegyek tónusánál, de a különb
ségek legfőképpen az oroszlán fejénél, 
sörényénél, valamint a gyermek testénél 
és a tájkép hátterénél szembeötlők. A 
középső érem rajzánál vannak azonban 
mégis a legnagyobb gixerek és eltéré
sek, a fej plasztikája teljesen rossz és 
a haj erezésének életlensége árulja el 
legjobban, hogy közönséges hamisít
ványról van szó. E sorok Írója, sajnos, 
egyáltalában nem látott még sem valód) 
sem hamis ötszáz koronást, igy nc.n 
tehet mást, mint a pénzügyminiszter köz
érdekű figyelmeztetését fenntartás nélkül 
konferálja nagyérdemű közönségének. 
Sajnos, úgy nézünk ki, hogy az ötszáz 
koronások már régóta ritkaságszámba 
mennek jámbor körünkben s az ilyen 
közleményeknek napról-napra fogy az 
olvasótáboruk is.
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Meghűlésnél, rheumánál, torok- és 
fogfájásnál, mindennemű fáradság
tól eredő idegbántalmaknál e lső  

segítség a házban. 3-8  
Mindenütt kapható.
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Kapható kis és nagy üvegben. Szétküldés! hely: Igniárdi keserűviz forrásvállalat Komárom. Árjegyzék ismételadóknak kívánatra bérmentve.
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Ipartársulati közlemény. Az Ipar
társulat elnöksége felhívja a rimaszom
bati asztalos, lakatos, üvegező és mázoló 
iparosokat, hogy január hó 3-án, szerdán 
este 6 órakor a városháza tanácstermé
ben feltétlen jelenjenek meg.

Tárgy: A rimaszombati építési szö
vetkezet által építendő lakházak, aszta- j 
los, lakatos, üvegező és mázoló munkái
nak vállalására pályázat.

A Rimaszécsi Iparoskör házavatása. 
Amint már múlt számunkban jeleztük, a 
Rimaszécsi Iparoskör újonnan épült ott
honát Ünnepélyes keretek között dec 
26 án avatta fel. A Seidner Bertalan ke
reskedő elnöklete alatt kiváló szak, — 
kulturális — és társadalmi tevékenysé
get kifejtő egyesület házavató ünnepélye 
Rimaszécs és vidéke magyar társadal-! 
mának óriási érdeklődése mellett folyt; 
le. A hivatalos átvételi aktus befejezté
vel este 7 órakor az uj otthon színpad
ját a hírneves rimaszécsi műkedvelők 
a „Repülj fecském* daljáték bemutatá
sával avatták fel. A hivatásos színészekre 
is nagy feladatot rovó pompás daljáté
kot Lóska Kálmán, Dulai Zoltánná, Bo
ros Béla, Komlós Zoltán, Széplaky István, 
Köböl Viktor, Malecz Ferencné, Dulai j 
Zoltán, Halászi István, Babják Lajos, 
Molnár József, Bodnár Juliska, Jánosdeák 
Dezső, Boros István, Dobos József, Hosz- 
szuréti Aladár, Lóska Irmuska, Kónya 
Juliska, Lalik Irmuska, Molnár Albinka, 
Szabó Juliska, Hogyák Irénke, Hegedűs 
Juliska, Tóth Ilonka, Hegyesy Qyuláné, 
Kovács Béla kitünően játszották meg s> 
az elismerő tapsokra méltán rászolgál 
tak. Előadás után kezdetét vette a tánc 
s zavartalan jókedvvel folyt a mulatság 
reggelig. Teljes elismerés illeti az Ipa-; 
roskört uj otthonának áldozatkészséges1 
megteremtéséért és Seidner Bertalan 
elnököt azért az önzetlen munkásságért, 
amelyet e körül éveken át kifejtett.

Hatósági közlemények. Figyelmeztet 
nek a lakosok, hogy házaik előtt a jár
dát minden nap reggel 9 óráig a hótól, 
jégtől és a felengedett sártól tisztítsák 
meg, sikamlós időjárás esetén pedig 
fürészporral, hamuval, stb. annyiszor 
szórják be, ahányszor az szükséges. A 
rendőrség szigor"an fogja ezen rendel- * 
kezes betartását ellenőrizni s ennek be 
nem tartása büntetést von maga után.

F;gyelmeztetnek a lakosok, hogy az 
1927. évre szóló forgalmi és fényüzési 
adó vallomási ivek 1928 évi január hó 
végéig, az 1927. évre szóló jövedelem-, 
általános kereseti- és járadékadó vallo
mási ivek 19’S évi február hó végéig s 
az 1927. évre szóló házbérvallomási ivek

a vendéglői és kimérési iparok gyakor
lásánál női munkaerők alkalmazását. Az 
ezen tilalom áthágói az ipartörvény alap
ján szigorúan fognak büntettetni.

Jövő évi január hó 1-ével életbe lépő 
a városi kártya-, dominó-, billiard, mah 
yong- és tekejáték utáni adó szedésére 
vonatkozó szabályrendelet, vagyis ezen 
nappal jelzett adó szedése megkezdődik. 
Az adó összege a következő: a) kártya
játéknál a játék után és a játék egy 
résztvevője után 2 korona; b) dominó
játéknál; c) mah-yong játéknál; d) bll- 
liárdjátéknál; e) teke (kugli) játéknál a 
játék után és a játék egy résztvevője 
után 50 fillér. Az adót az köteles fizetni, 
akinek helyiségeiben az említett játékok 
folynak. Jogában áll azonban ezen adót 
a játékosokra áthárítani. Az adózó köte
les vagy személyesen vagy megbízottja 
utján minden játékosnak a játék kez
dete előtt sorszámokkal és városi bé
lyegzővel ellátott blokkból ellenőrző 
szelvényt kiadni a fizetendő adóról. Ezen 
blokkok a városi adóügyosztálynál (vá
rosháza 12. sz. szoba) kaphatók. További 
felvilágosítás ugyanott nyerhető.

Nyugtázás. Az 1927. évi december hó 26-án 
tartott karácsonyi táncmulatságon felülfizettek a 
Rimatamásfalvi Olvasó Egylet részére. Jablonszki 
A. 10, Klamo Czelesztin 8, Szunyái Pál, id. Földi 
András, Hlonka András, Longaver I , Jankovics 
András 4—4 és Pásztor Pál 2 koronát.

Nyugtázás A felsövályi kulfurház avatási ün
nepélyen felülfizettek a kővetkezők, amit a ren- 
dezóbizott-ág köszönettel nyugtáz Tornaljay Zol
tán Tornaija 100, Nagy Sándor Rimaszombat 50, 
Bodon Gyula Tornaija 50, Gocsó Emil A-Vály 
50, Fükö József Zsip 20, Madarassy József Beje 
20, Tornaijai Hitelintézet Tornaija 25, Héthy 
István F.-Vály 10, Bodon László F.-Vály 20, 
Lojko József Kálosa 10, Takács Béla Kálosa 30, 
N. N. 10 és Czékus Pál Mihályfala 10 koronát.

A szerk esz tő  üzenetei.
Rimay Jenő. Egyszerű klapanciák 

csak a „tanács" s Így nem közölhetjük. 
Valami készség kicsillámlik mégis. Pró
bálkozzék, hátha lesz még jobb is.

„Heléna Fortuna". Nincs, kérem, 
egyáltalán nincs szerencséje, kedves 
Fortuna, Kalligrafikus irás még nem 
vers.

Tisztelt vevőimnek és jóbarátaimnak 
ezúton kivánok

boldog újévet
MÉR ÉSZ GYULA,

pékmester.

1928. évi január hó 15-ig adandók be 
a városi adóügyosztálynál (városháza, 12 
sz, szoba). A szükséges nyomtatványok 
az összes helybeli dohánytőzsdékben 
kaphatók. Az 1927. évre szóló házjegy-: 
zékek, lakásjegyzékek és lakók jegyzékei!
^28. évi január hó 15-ig adandók be 

ugyanott, az ehez szükséges nyomtatvá- i 
nyok azonban a városi adóügyosztálynál 
kaphatók. A kitűzött határidő elmuiasz- i 
tása szigorú büntetést von maga után. í 
Bővebb felvilágositás a városháza hir- j 
detőtábláin és a város főbb helyein ki- ; 
függesztett hirdetményekből tudható meg. i 

A járási hivatal mint 1-sőfoku ipar- j 
hatóság az ipartörvény alapján betiltotta I

\ Boldog újévet kivan I
► nagyrabecsült vevőinek és ismerő-
► seinek
► JÓZSA A. szabó-czég.
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] Mélyen tisztelt vevőinek, jóbarátainak és D 
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j boldog újévet §
] NAGY MIKLÓS, 0
] czipőfelsőrész-készitő. Q
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j  Boldog újévet kíván >
4  Tisztelt vevőinek, ismerőseinek és t 
4  jóbarátainak > 
j  DEREKAS JÁNOS. ,

H a  o lc só , p r a k t i k u s .  H a sz n o s

ú j é v i  a j á n d é k o t
akar venni, forduljon bizalommal

H E I M L I C H  Z S I G M O N D
üveg- és porcellánkereskedőhöz Rim. 
Sobota, Masaryk-tér. Nagy választék 
üveg , porcellán- és lámpaárukban, 
valamint servicékben. Épületüvegezés 
és modern képkeretezés fővárosi mód

szer szerint.
Alpaka evőeszközök gyári lerakata.
W ST  Mélyen leszállított áraki

o  <►
<; Boldog újévet kíván <►

nagyrabecsült megrendelőinek, 
ismerőseinek és jóbarátainak < >

; | SEBŐ JÁNOS, űri-czlpész. g

q Boldog újévet kíván §
Q nagybecsű rendelő közönségének D 
[] és ismerőseinek [j
D Ifj. REMENYIK SAMU Q
[] úri-szabó, Jánosi-utcza 26. Fj 
D n D a a a n a a a n a p q a o

J  é  m i n ő s é g ű  t e j
házhoz szállítva, literenként 1 K 60 fillér 
árban kapható a jánosii gazdaságban.

„P IA TN IK “ -jilekkártva
nagy választékban,

„MINIATŰR'’ és „KIYETŐ-KÁRTYA”
is kapható.

C S E F O  L . dohánytőzsdejében.

|  Rimaszombat város minden lakosának |

I  boldog ú j é v e t  1

|  SEIDNER  ̂ÁRPÁD, |

4  Boldog újévet t
4  ezúton kivánok minden üzletfelem- k 
4  nek, megrendelőimnek, ismerőseim- w 
j  nek és barátaimnak. f
i  SIPOSS JÓZSEF [^ bádogoime«ter és vízmű-vállalkozó. V 4  (Rimaszombat, Losonczi-utca 5.) k

É p í t t e t ő t  f i g y e l m ű b e !
Alóiirott rimaszombati asztalos mester 

ajánlkozik mindenféle egyszerű és diva
tos rajzok szerint ablakok és ajtók ké
szítésre ; továbbá mindenféle bútorok, 
Iroda-, üzlet- és konyha berendezé
sek jutányos árakon való előállítására.■ v v V ¥ ¥ f ^ V v ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ■ Ugyanott bútorjavítások, himző- és
feazitő-rámák a legmérsekeltebb árak 
mellett eszközöltetnek.

A nagyérdemű közönség szives párt
fogását tisztelettel kéri

K O V Á C S  I S T V Á N
épület és bútorasztalos mester 

Rimaszombat Széchy-uícza 9. szám.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Rábely Károly laptulajdonos.

U j  m a g y a r  b o r o k ! !
(Rizling, kadarka, ezerjó')

ízletes olcsó ételek (havi előfizetőknek 
és házhoz) kaphatók

KOMLÚSY ISTVÁN vendéglőjében.
Ugyanitt tiszta szállodai szobák. 

Rimaszombat Tompa-utcza 18. szám.
Szövetutazók, képviselők
akik magánvevőket látogatnak, férfi és 
női szöveteket, továbbá vászonárukból 
álló tavaszi mintakollekciómmal, tekin
télyes mellékjövedelemre tehet ek szert. 

Részletes ajánlatok ntezeadőx:
S ch u i íd t  F e r e n  - p o sz t  á r u h á z

Ja t-rnoorf 59. -z c re.

Szlovák érákat
nagyon jutányosán tart kisebb csopor 
toknak tanítónő. -  Érdeklődni lehet: 

Rábely könyvkereső désh^n.

K ép viselet é s  fő lerak at:

J  Délkárpáti Ásíányolajfinomitó és kér. r. t. Bratislava
r n P w r  F I S K  t i r e s  p n e u  ( 1 )
| |  | | f  vezérképviselet a XVIII. lupában.

H l i A  \ J  G öteberg, m inden m éretű csap ágyak . 
M  \ \ \  W  Fiat autó a lkatrészek . —  HÓLÁNCOK autókhoz.

G Á L T Ó L  T he B est Lubricating Oil Fór M oíor- 
rüSSSL. . cars And M otorcycles.

TMOEMARXRta.if.fcm.eff, Ö s s z e s  F O R D G Y Á R TM Á N Y OK  ü g y n ö k s é g e .

„LEFKOVITS" kereskedelmi és bizományi k. f. tár aság Rimaszombat.

„RIMASZOMBATI BANK"
előbb

„Rimaszombati Takarékpénztár"
alapittatott 1861-ben.

Elfogad b e t é t e k e t  takarékkönyvekre és folyószámlára előnyös kamatozás mellett s 
ezekből visszafizetéseket minden felmondás nélkül azonnal teljesít.

Nyújt k ö lc s ö n ö k e t  váltókra jelzáíogi bekebelezés mellett v így megfelelő jótállók 
aláírásával.

Bevált id e g e n  p é n z e k e t  é s  u t a lv á n y o k a t  és lebonyolít á t u t a lá s o k a t
a világ bármely piacára.

A b iz t o s í t á s  minden ágazatában is ügyfelei rendelkezésére áll.

Rimaszombat, 1928 Nyomatott R & b ely  K & r o lj  könyvnyomdájában.


