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58. SZÁM

V A S Á R N A P O N K É N T  M E G J E L E N Ő  P O L I T I K A I  E S  T Á R S A D A L M I H E T I L A P
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

MASARYK-TÉR °.
Lapzárás csfitOrtököi esti. — Kéziratok vissza nem adatnak.

FŐSZERKESZTŐ

M Á R K U S  L Á S Z L Ó
ELŐFIZETÉSI DIJAK: Egy évre 48 K, félévre 24 K, 
negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára  1 korona.

Hirlapjegy engedélyezve a poataigazg. 57,433-111-21. sz. rendeletével.

Karácsonyi szeretet.
Irta: Györy Dezső.

Kissebbségi életünk tizedik eszten
dejében újult hittel hiszünk benned, 
karácsonyi Szeretet. Amikor meg
születtél, épp olyan zűrzavaros, ál
datlan világ szakadt az emberiségre, 
mint amilyen manapság teszi borússá 
az élő emberek egét. A végtelen 
különbség azonban a gyűlölet és 
gonoszság akkori és mosti világa 
között éppen Tebenned van: abban, 
hogy akkor nem volt vigasztalás, 
amihez bizó hittel menekülhettünk 
volna, mert nem voltál még Te. Ma 
már van vigasztalásunk, van csillag 
a komor ég fején: a Te szent neved 
és a Szeretet csillaga ott tündököl
nek a magasban.

A gyenge ember esendő, esendő 
hitben, halálban, szeretetben. Em
beri tulajdonságait nem tudja levet
kezni magáról, mert ez a sorsa. De 
ma már, ahányszor elfordul önző 
magától, apró kinjaitói és a hitet
lenség sötétjétől, mindannyiszor van 
hová fordulnia, van kiben hinnie, 
van valakije, aki erőt ad neki az 
életre és célt ad életének. Te vagy 
az, Szeretet: és atyád a szeretet 
Istene.

Mióta az első karácsonyon meg-: 
született a Gyermek, akkor lejött 
a földre az általa már a haláltól 
sem félő emberek megváltója, aki; 
a maga életével megmutatta nekik, 
ami után a vágy ott élt a lelkek- j 
ben, de amit nélküle talán sohse 
tudhattunk volna meg. És születé
sével bizonyságot tett amellett, hogy j 
Isten gyermekei vagyunk, aki leküldi 
hozzánk az ő egyszülött fiát. Halá
lával pedig bizonyságot tett amel
lett, hogy a mi földi életünk csak 
egy közbenső állomás az Isten ke
gyelméből a végtelen lét hatalmas 
utjain, melyben mi is élő részecs
kék vagyunk s ezért az Isten előtt 
nem annyi az élet, amennyit itt 
látunk és befutunk, de mérhetetle-; 
nül több s nincs miért félnünk a 
haláltól, ami nem a vég és nem a 
megsemmisülés.

Megszületésed napja azóta a világ 
legnagyobb ünnepe: a legnagyobb 
szimbólum ünnepe: a legszentebb 
emberi érzés ünnepe lett. Ezen a 
mostani karácsonyon újult, meg
próbált erővel hisszük a lelkünk 
mélyén, hogy nem hiába jöttél a 
világra, mert ha annyira lassan és j

nehezen is lép követendő nyomodba 
a halandó ember, a Szeretet pa
rancsa már élő valóság lehet, ha 
a szivünkben megujhodva akarjuk 
tanításodat valósággá tenni. Ó adj 
Uram erőt mindegyikünknek, min
den népnek és minden élőknek 
ahhoz, hogy ezzel az ünneppel is 
jobbakká lehessünk és jobban sze
ressük egymást: s akkor úgy lesz, 
ahogy Te akarod és nem úgy, 
ahogy mi akarjuk. Jöjjön el igy a 
Te országod.

Rimaszombat magyarságához!
A magyar kisebbség szomorú sorsá

ban és vigasztalan helyzetében állandó 
és gyökeres változás csak úgy és akkor 
következhetik, ha a magyarság minden 
egyes tagja átérzi, tudja és teljesiti a 
kötelességét a nemzettel szemben, ha 
valamennyien közös erővel, egyakarattal 
odafogunk törekedni, hogy helyzetünket 
türhetővé, sivár, szomorú sorsunkat pe
dig vigasztalóvá tegyük.

Azonban még a politikai elnyomatás
nál is nagyobb es kinzóbb íájdaimai 
okoz gazdasági helyzetünk sivársága és 
ennek következtében egzisztenciánk ro
hamos pusztulása. — Egész gazdasági 
létünket a pusztulás állandó veszedelme 
fenyegeti, amelynek hullámai össze
csapni készülnek felettünk. Közös gaz
dasági érdekeinknek megvédése, szá
munkra a közös védekezést teszi szük
ségessé, ennek pedig leghatásosabb 
módja az, hogy a magyarság minden 
tagja átérezze az egymással való szoli
daritás szükségességét.

Hogyan növeljük a szlovenszkói ma
gyarság erejét? Olyképen, ha minden 
egyes tagja belekapcsolódik a magyar 
célkitűzés szolgálatába. Ezen a téren 
nem lehet különbség magyar és magyar 
között, legyen az szegény vagy gazdag; 
úr vagy szolga, mindannyian egy közös 
családhoz, a nagy magyar családhoz 
tartozunk, ennélfogva tehát egymást 
kölcsönösen megkell becsülnünk. A ma
gyar polgárságnak tudatában kell lennie 
annak, hogy törekvését és küzdelmét 
siker csak úgy kisérheti, ha nem té
veszti szem elől, hogy a magyar czélok 
elérésére a magyar munkásság is bevo
nassák a küzdelembe. A magyar mun
kásságnak a nemzeti küzdelemtől való 
távolmaradása, a nemzeti ügy iránt való 
közömbössége, sőt ellenszenve, megne
hezítik a magyarság küzdelmét és azt is 
kimondhatjuk, hogy a magyarság célját 
a magyar munkásság nélkül nem, vagy 
csak hosszú időmultán és súlyos áldo
zatok árán érheti el. Természetesen a 
magyar célkitűzés csak olyan lehet, 
mely az egész nemzet érdekeit szolgálja 
és amely számára gyakorlati eredmé
nyeket képes elérni. Ezért mindent e l : 
kell követnünk, hogy a ma még nagyob- 
bára idegen, ellenséges pártokban levő 
magyar munkásságot a nemzeti gondo

lat számára megnyerjük. A magyar pol
gárságnak nem lehet közömbös az, hogy 
a nemzet egyik és értékes része idegen 
célokért lelkesüljön, mig idehaza a mi 
saját ügyünk szemünk láttára megy 
veszendőbe. A magyar polgárságnak te
hát mindent el kell követnie arra nézve, 
hogy a magyar munkásság a saját nem
zeti ügyének a szolgálatába álljon és 
azt hatékonyan előmozdítsa.

A magyar munkásság megszervezése 
terén a magyar nemzeti munkáspárt igen 
szép eredményeket tudott elérni, azon
ban a maga szűkös anyagi eszközeivel 
feladatát csak részben tudja teljesíteni. 
Ezen a téren tehát a rimaszombati ma
gyarságnak is a magyar nemzeti munkás
párt segítségére kell sietni; elsősorban 
azoknak, kik a magyar munkásokkal vala
milyen vonatkozásban vannak. Különö
sen a magyar iparosságtól vár a magyar 
munkáspárt erkölcsi támogatást, amely 
az általa foglalkoztatott magyar munká
sokkal állandó és szoros gazdasági kap
csolatban van. A magyar iparosság jog
gal elvárhatja munkásától, akivel őt 
szoros gazdasági kötelékek fűzik össze, 
hogy az a közös érdekekért támogatója 
legyen a nemzeti ügynek.

Nem szorul bővebb magyarázatra, 
hogy amilyen mértékben gyengül a szlo- 
v?nszkói magyarság gazdasági ereje, 
ugyanoly mértékben megnehezül a ma
gyar munkásság gazdasági elhelyezke
dése. Talán semmiben sincsen a ma
gyar polgárság és munkásság annyira 
egymásra utalva, mint gazdasági téren, 
a mindennapi kenyér megszerzésében. 
Mennyire előbbre volna ma már a ma
gyarság ügye, ha az előbb említett fon
tos körülményt a magyarság mindjárt 
a kezdetén figyelemre méltatta volna 
és eszerint cselekedett volna is. Amit 
azonban elmulasztottunk az elmúlt tiz- 
esztendő alatt, azt legalább részben kell 
mostan helyrepótolni, annál is inkább, 
mert hiszen helyzetünk ezen idő alatt 
nemhogy javult volna, hanem még in
kább rosszabodott.

A magyar nemzeti munkáspárt az 
elmúlt napokban Rimaszombatban is 
megalakította a maga szervezetét és 
igy megvan az alkalom arra, hogy ez a 
párt a rimaszombati magyarság erkölcsi 
támogatása mellett a maga körébe vonja 
a város magyar munkásságának nagyobb 
részét. Ezt a célt pedig legjobban úgy 
érhetjük el, ha a magyarság elsősorban 
azokat a magyar munkásokat részesíti 
munkaalkalomkor előnyben, amely mun
kás a magyar nemzeti alapra helyez
kedett és felmutatja a magyar nemzeti 
munkáspárt igazolványát. Elvégre a ri
maszombati magyarságnak meg kell 
már egyszer kezdenie a maga körében 
a tisztitó munkát, mert abszurdum volna 
az, ami eddig is ezen a téren történt, 
hogy a magyarság a saját emlőjén nö
vessze nagyra saját ellenségét.

A magyar nemzeti munkáspárt rima- 
szombati szervezetének helyisége Ko- 
háry-utca 29. szám alatt van.

Varecha József.
központi titkár.

Kirakatverseny
Rimaszombatban.

1928. december 16.
Borongás téli vasárnap délután. A kis 

város sártól szikkadt járdáin, az úttes
ten és a Piactéren sürü rajokban hul
lámzó embertömeg. Hangos, beszédes 
az utca. Az üzletek kirakatszeme fény
től csillog, a bejáratok díszbe öltözköd
tek. Állatfejes eleven reklámok cam
mognak végig a városon. Nyomukban 
vihogó, játékoskedvü gyereksereg. A 
városon áthaladó idegen autók nagy 
csodálkozásukban betartják a tiz km.-es 
tempót. Nem értik a szokatlan sokadal- 
mat s kimeredt tekintettel bámulva né
zik a nagyvárosi képet. Egy-egy keres
kedői üzletnek még csukott a szeme. A 
lehúzott redőnyök, papirlepedőkkel be
ragasztott kirakatok mögött titokzatos 
munka folyik. Izgalom lázától piroslanak 
az arcok s az embertömeg egyre nö
vekszik, a zaj zúgása folyton erősbödik.

Hahn pontosidős villanyórája 4 et mu
tat és ugyanannyit üt a vén toronyóra. 
Belépünk a kereskedelmi testület plakát 
kiállítássá avanzsált, kiszínesedett öreg 
kapuján A folyosón az átlatfejes reklá
mok újabb csapata körútra szerel. A 
nagy, otromba áiíatfejekei veszekedve 
kapkodják egymástól a különös jelmezt 
öltött füstösképü emberek. Benyitunk az 
ajtón. Dickmann Dezső, a kereskedelmi 
testület agilis elnöke, Jelűnek Harry, a 
higanymozgékonyságu figyelmes háznagy, 
Maros Miklós az előzékeny titkár és a 
vezetőség többi tagjai a nagy haditerv 
kivitelének módozatait beszélik meg. A 
Besprechungnak véget szakítanak. Szi
ves fogadtatás. Letelepszünk a kisterem 
kényelmes angol fűtőijeiben. Illatos czi- 
garettával kínálnak. Rágyújtunk s a ba
rátságos, meleg szobában, bodor füst
karikákat eregetve, a kisváros nagy ese
ményéről, a kirakatversenyről beszélget 
a társaság.

Félötre jár az idő. A kereskedelmi 
testület által a zsűribe felkért hölgy
bizottság tagjai: dr. Bartos Gyuláné, 
Dickmann Lászlóné, dr. Eszenyi Gyu
láné, Fülöp Béláné, Gyürky Anna, dr. 
Haas Andorné, Hlozek jánosné, Holéczy 
Miklósné, dr. Hruska Jánosné, jelűnek 
Henrikné, dr. Licskó Béláné, Löcherer 
Lilly, Málek Bohumilné, dr. Mráz Gal- 
luszné, özv. Pásztory Gyuláné, Rábely 
Károlyné, Seidner Mártonné, Sekyrka 
Zdenkóné, Sichert Károlyné, dr. Törköly 
Józsefné, dr. Veres Andorné megérkez
nek. Eleven társalgás indul, majd mun
kája végzésére útra kél az egész tár
saság.

A zsűrinek a kirakatokhoz jutását 
előkészítő rendőrség helyet csinál a 
kijáratnál s a bíráló bizottságban helyet 
foglaló lapszerkesztők vezetése s a ke
reskedelmi testület elnökségének irányí
tása mellett sorbanjárja a bizottság a 
versenyben résztvevő kereskedői üzle
teket, kirakatokat: Teleszniczky Ferenc, 
a Rimaszombati Konzervgyár városi üz
lete, Steffaniís Aladár, Lefkovits Ferenc, 
Miskolczy Lajos, Bafa, Nagy Jenő, Busi,

Családias Szilveszter-estély a Polgári Olvasókörben
Nivds kabarémüsor, kitűnő cigányzene, buffet. Magyar borok, Littke-pezsgő.

Kezdete este 9 órakor. Belépő-dij 10 korona. Meghívót nem bocsátunk ki. Mindenkit szívesen látunk.
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Hizsnyan Béla, Kemény és Weisz, Hahn 
B., Salczer áruház, Gláser Hugó, Rábely 
Miklós, Paál László, Fischer Berta, De- 
rekas János, Bottlik Sándor, Csintalan 
János, Pecsök Lajos, Temják Pál, Sándor 
József, Valaszkay Rezső, Koskó Lajos, 
Hoffmann Rezső, Józsa A., Grosinger 
Miksa, Kardos József, Herz Jenő, Klein 
M. Bokor Dezső, Neumann, Neményi 
Ármin, Halgas János, Müller és Társa, 
Bokor Manó, Havas Gyula, Klein Géza, 
Kovács István, Bródy, Lichtig, Róth 
László, Seidner Árpád, Heksch Bertalan, 
Neumann Olga, Benkó János, Szövetke
zet, Reinitz Péter, Jávorszky József, Ve
res Ignácz, Gémes Béla, Angyal Gyula, 
Braun Jenő, Reichmann, Kardos József 
csemegés, Wirtschafter Adolf, Hullay 
József, Lipthay László, Remenyik István, 
Szoyka Pál, Áltmann Sámuel, Dickmann 
Dezső, Weisz Manó, Róth Géza, Heim- 
iich Miksa mind-mind egy-egy stáció a 
szépséglátás gyönyörűséges utján. Mintha 
Meseország színes képeit látnók. Mintha 
Álomtündér ragyogó birodalmában jár
nánk. Egy-egy művészibb kiállítású, Ízléses 
megrendezésü kirakatnál hosszasabban 
időz a zsűri s nem egy helyen az elragadta
tás hangjai hallatszanak. Az utca mora
jába autósziréna búg. A Hlozek János 
cég ügyesen, ötletesen felszerelt rádió
reklámkocsija vonul végig a városon, 
tetején ki-kigyulladó, villanyszemti csil
lag-antennával. A Szoyka-cég hatalmas 
rádió reklámtáblája reflektor-fényben ott 
tündököl a piactér sarkán.

A látottak fölötti elismerés ki-kinyil- 
vánitása mellett tér vissza a bizottság 
a Kereskedelmi Testületbe. Beckék, a 
figyelmes Mamáka, Apáka siirögnek- 
forognak, párolgó teát, pazar uzsonnát 
szervíroznak, amelynek elköltése közben 
a zsűri megejti a titkos szavazást. A 
szavazásban a három lapszerkesztővel 
23-an vettek részt s az eredmény a 
következő:

Kardos József csemegés 23, Grosinger 
Miksa 20, Heksch Bertalan 12, Sándor 
József 9, Derekas János 8 szavazattal 
kitüntető oklevelet (I. dij) nyertek. — 
Elismerő oklevélre érdemesitíeítek : Kjein 
Géza 7, Valaszkay Rezső 7, Szoyka Pál 
6, Gláser Hugó 6, Hahn B. 5, Koskó 
Lajos 5, Angyal Gyula 2, Lefkovits Fe
renc 2, Pecsők Lajos 1, Weisz Manó 1 sza
vazattal. (Havas Gyula is nyert 1 szavaza
tot s szavazategyenlőség folytán közte és 
Weisz Manó között sorshúzás utján 
döntöttek). Megállapította és kimondotta 
a bizottság, hogy e kirakatversenyben 
résztvett többi kereskedőt is a legna
gyobb elismerés illeti, de csak 5 első 
dij és 10 elismerő oklevél adatván ki 
a Kereskedelmi Testület által, a zsűrinek 
a többi kereskedőt elismerő oklevélhez 
juttatnia nem állott módjában. A díj
nyertes kereskedők kirakat rendezőinek 
megfelelő jutalmazásáról a Kereskedelmi 
Testület gondoskodik.

A teáscsészék kiürültek, a hideg fel
vágott, zsardinettó és egyéb jó megfo
gyatkozott a tálakon. A figyelmességért, 
előzékenységért, szives vendéglátásért, 
illatot lehelő pompás szegfűért'a Keres
kedelmi Testület vezetőségének köszö
netét mondottunk, aminthogy ők is hálás 
köszöneíüket nyilvánították a bizottság 
tagjainak szives közremunkálkcdásukért.

Még egy két barátságos szó, meleg kéz- j 
szorítás és a rimaszombati nagysikerű 
és kereskedelmileg nagyjelentőségű ki
rakatverseny hivatalos része véget ért. 
Mindannyian a legkedvesebb emlékek
kel, gomblyukunkban virággal s azon 
meggyőződéssel távoztunk, hegy a ka
rácsonyi kereskedelmi forgalom élénkí
tése céljából oly nagy sikerrel megren
dezett kirakatversenyért a Dickmann 
Dezső nagyszerű vezetése alatt álló Ke
reskedelmi Testületet őszinte, igaz el
ismerés illeti.

Győry Dezső szerzői estje 
Pozsonyban,

Pozsony, december hó.
Hát végre mégis egyszer itt voltál 

közöttünk. Hát végre mégis egyszer fel
csattantak a pagonyban az igaz igék, 
az uj szemléletek hangjai. Hát végre 
mégis sírtak lelkűk mélyén az emberek 
s melegebb lett s biztatóbb annak a 
kétszáz magyarnak a tekintete, kik sza

vaid nyomán esőtől megsokasodott sze
mekkel iesték poezisod szent igazságait, 
megkönnyeztető bús valóságát, intő 
példaadását. Nem volt siker ez az est, 
elismerés volt s örömteli hozsanna, hogy 
végre egyszer felfedeztetett az igaz ut, 
az egyenes, a nyílt, hol az útkövek he
lyén bátorszivü uj fakadások sorakoz
nak, hogy erős karukkal felsegítsék a 
gyengét, hitet öntsenek a hitetlenkedők- 
be, biztos lépésre tanítsák a búsan tán
torgókat.

Mintegy kétszáz főnyi közönség gyűlt 
egybe december 15-én a Prímás-palota 
tükörtermében, hogy meghallgathassa 
Győry Dezsőt, az újarcu magyarság, a 
magyar ifjúság zászlóhordozójának szé
les magyarság körében elismert, örök- 
életet kívánó költészetének izmos gyü
mölcseit. A magyarság minden rétege, 
osztály és korkülönbség nélkül képvi
seltette magát az estélyen. Nagyobb 
százalékát a közönségnek mégis a fiatal, 
pirc-sarcu diákok, diáklányok alkották.

Az estét Balogh-Kessler Edgár nyi
totta meg, rövid, velős, hitet tevő sza
vakkal vázolta az ifjúság törekvéseit, s 
méltatta Győry Dezsőt, mint az ifjúság 
nagy pásztorát. — Utána Bolya Lajos 
szavalt Győry-verseket. Bolya szavaló
művészete a legmesszebbmenő követel
ményeket is túlhaladja. Finom, kiforrott 
orgánum, művészi, túlzástól mentes, 
egyszerűvé tompított előadás, indulat
részeken uralmi képessége oly prima 
recitátorrá teszik, hogy soha még nem 
szavalta Győry verseket ekkora ráter
mettséggel, átérzéssel, csillogó előadás
sal senki. Talán érthető is. Hisz ezek
ben a Győry-versekben az igaz élet igaz 
vázolása teremtődik formákba s vérünk
ből forr ki minden poezise s ez a fiatal 
fiú átérezte a mai ember, a mai idők, 
a mai fájdalmak könnyeztető s ökölbe 
duzzasztó meglátásait. Bólya hivatva 
van Győry-verseket előadni. —- Utána 
Győry maga lépett többször egymásután 
a közönség elé. Hatalmas, következetes
séggel felépített előadásában párhuzamot 
húzott az emberöltő és nemzetöltő fo
galmai között, alátámasztva érvelését 
történelmi adatokkal. — Bebizonyította, 
hogy igenis létezik az ezeréves nemzet
öltő, s a magyarság sem kivétel ezen 
irracionalisía szabályzat alól, melynek 
eredményeképpen a nemzetek vagy el
pusztulnak sajátságaikkal, kultúrájukkal 
vagy reinkarnálódnak. Előbbi bizonyí
tására hozza föl a görögöket, a rómaia
kat, Bizáncot, utóbbi bizonyítására a 
megujhodott németeket, az uj Török
országot stb. A magyarságnál is bekö
vetkezett az emberöltő s figyelmezteti 
a következményre s buzdítja művészi 
tökéllyel, Urai páthosszal, megható, le
bilincselő zárószavaival a magyarságot 
uj, nagy, élesztő kísérletének teljesíté
sére. Az előadás cime: „Az irodalom 
hivatása" volt. Győry az előbb felsorol
takhoz, minden adott esetben hozzáfűzte 
a kor- s a nemzetölíö (Demosthenes, 
Horácius stb.) költőjét, íróját, a kor jel
legzetes irodalmát s konklúzió gyanánt 
levonja, hogy az irodalom egyik hiva
tása a magyarság szempontjából, annak 
megmutatni az igaz utat, mely kivezet 
oda hol az emberek, az alkotások, azaz 
a tér és idő között megvan a szintézis. 
„A nyugdíjas családfőt szavalta utána 
s egy párat legújabb verseiből, igaz áí- 
érzéssel, megnyerő mély orgánumával s 
a közönség igaz lelkesedéstől áthatva, 
hosszú tapsokban s ujrákban köszönte 
meg Győry Dezsőnek művészetét.

Az est folyamán Brogyáni Kálmán 
keresetlen szavakkal, lendületes érzés- 
teliséggel köszönte meg Győry Dezső
nek ezt a felejthetetlen estét, mellyel 
megmutatta, hogy ő micsoda fárosz a 
magyar fiatalság életében, hogy Győry 
Dezsőt a szlovenszkói magyar fiatalság 
hű vezérének tekinti, most a maga köl
tészetén át mutatja az uj fiatalság uj-1 
arcuságát, hogy költészete nyomán ez a 
„láthatatlan gárda" széles vállu, izom- 
dús harcos gárdává izmosodik.

Volt ebben az estben valami szent, 
valami meghatottság, tiszteletteljes áhi-j 
tat, mintha nem is az u. n. közönség, 
de egy szelíd „felkinozott" magyar csa
lád tapsolta volna meg a könnyek, a 
fájdalmak, az uj iránytadás poétáját.

Előadás után a MÁK által rendezett 
táncesíélyre vonult Győryvel az egész

ifjúság s a rajongásig szeretett „Dodón- 
kat“ osztatlan, fiatalos rajongással ün
nepelték s a magyar nóta, a magyar 
csárdás vigan járta a sorát kivilágos 
kivirradtig. Dodó ! Örülünk, szivünkből 
örülünk, hogy itt voltál közöttünk, hogy 
megmutattad magad s általad magunkat 
— soha szebb karácsonyi ajándékunk 
nem lehetett volna.

Magyarády Zoltán.

Aratómunkások, gazdák 
és a betegsegélyző.

Az egész Gömörmegyét túlfűtött izga
lomban tartja a rimaszombati kerületi 
betegsegélyző aratómunkás-kampánya. 
Szeptember hónap elejétől kezdve falu- 
ról-falura aratómunkások után nyomoz
nak a betegsegélyző emberei és a tör
vényre hivatkozva, visszamenőleg bizto
sítási járulék fizetésére kötelezik azokat 
a gazdákat, akik aratómunkásokkal vé
geztették az idei aratást. Laikus ember 
előtt a betegsegélyző ezen eljárása nem 
is látszik szabálytalannak, mert hiszen 
a törvény értelmében tényleg minden 
gazdának be kellett volna jelentenie 
aratómunkását s ha ezt utólag bevasal
ják, az mindennek minősíthető, csak 
törvénytelennek nem. A kutya csak ott 
van eltemetve, hogy a gazdák soha éle
tükben nem fizettek biztosítási járulékot 
egy-két napos idénymunkás után s ha 
ezzel a szokással ellentétben most uj 
szabályt kalapáltak össze a íörvénygyár- 
tók, úgy a betegsegélyző pénztárnak ezt 
az uj szabályt az összes falukban köz
hírré kellett volna tennie az aratási 
szezon elején. Mert most az történt, hogy 
a betegsegélyző pénztár detektivjeinek 
jelentése alapján julius második felére 
(akkor volt az aratás) 14 napi dijjal 
terhelték meg a gazdákat és azóta, vigan 
kézbesítik nekik az augusztusi, szeptem
beri, novemberi és decemberi számlákat 
is, holott a legjobb gazdánál is legföl
jebb egy-két napot dolgozott az arató
munkás. A felek nap-nap mellett meg
töltik a betegsegélyző irodáit panaszaik
kal s ott azzal a kényelmes és bürokrata 
kibúvóval intézik el, hogy: „hja, meg kell 
fizetni a dijat, mert még ma sincs kije
lentve a maga aratója.*

Az igazság kedvéért meg kell még je
gyezni, hogy a néphit szerint minden 
betegségre egyformán aszpirint osztogató 
munkásbiztositó egy fillér orvosi vagy 
ápolási költséget nem fizetett a kam
pányba vett aratómunkások után, tehát 
teljesen ellenszolgáltatás nélkül jut ez
rekhez paragrafusforgatása révén. Jelen
tős összeget nyert a betegsegélyző már 
a tizennégynapra kivetett járulékok be
fizetéséből, ami például 2 napon át dol
gozó aratómunkás után 600% rebachot 
jelent. Jellemző a falusi nép türelmére 
és hiszékenységére, hogy ezt a kéthetes 
követelést a legtöbb gazda reklamáció 
nélkül kifizette, csakhogy szabaduljon a 
további zaklatásoktól. A felháborodás 
óriási a falvakban a betegsegélyző ellen 
s a járásihivatalnak, mint felügyeleti 
hatóságnak végre be kellene már avat
koznia ebbe a botrányos ügybe, annál 
is inkább, mert hir szerint ezt a kam
pányt most, a sikereken felbuzdulva, 3 
évre visszamenőleg akarják kiterjeszteni.

Szerintünk a tetegsegétyzőnek azokra 
a napokra, amikor az arató dolgozott, 
tényleg jár a biztosítási járulék, de en
nél hosszabb időre ilyesmit követelni 
tisztára törvénytelen.

Jó, olcsó 
rádiót

felszerel
SZOYKA- árúház

te c h n ik a i osztá lya .

J ó tá llá s , rész le tfize tés . 
V id é k i

m eg ren d e lések  azonnal.

Gyönyörű nyári ébredés.
SZOMBATHY VIKTOR

készülő regényének első fejezete.
1.

Valaki föiém hajolt. Éreztem, hogy 
figyelmesen néz, lélekzetét visszafojtja 
kissé, aztán megigazítja rajtam a takarót.

— Még alszik ! — súgta halkan.
Édesanyám ő. Huncutul szorítottam

össze szempilláimaí, mintha valóban 
aludnám még és az álmok birodalmá
ban bolyonganék. Aztán lassan elmoso
lyodtam, komolyság, álom, minden el
szállt pillanat alatt a szememből s a 
pilláim sarkából kipillantottam a fényes 
világra.

— Nem alszik ! — kiáltottam s két 
kezemmel átkulcsoltam a nyakát. — Jó 
reggelt!

— Jó reggelt, kis fiú ! — simogatta 
meg a hajamat, — ideje volna felkelni !

— Né, — álmélkodtam — talán már 
holnap van ?

; — Mindjárt holnapután lesz, ha igy
lustálkodol. — húzott ki az ágyból s 
feladta a reggeli kérdést: Mit álmodott 
az úrfi ?

— No, — biggyesztettem le a szájam- 
szélét, — nem jött vissza a Tündér
király, pedig már két nap óta vártam. 
Az nagyon szép álom volt és nem akar 
folytatódni sehogy,

— Az álomtündérek nem igen szok
ták betartani a szavukat, — ingatta fe
jét az Édes, — ezt már megtanulhattad 
volna, kis csacsi!

Méltatlankodva ráztam meg a fejem. 
Ha az Álomkirály megígérte, hogy visz- 
szajön, bizony megtehette volna. Bizto
san más fiukat is fel kell keresnie, sok 
a dolga szegénynek. Erre azián el is 
vetettem a Tündérkirály gondját a kö
vetkező elalvásig : a nap olyan szépen 
mosolygott odakünn, fecskék csivicsel- 
tek a friss nyári reggelen s az Álom
király országának határa mindig csak 
eddig a pillanatig tartott foglyul, a kö
vetkező percben már a való világ apró 
katonája penderüit ki belőlem. Sietve 
öltöztem fel. Nem sokáig tart nyáron 
egy ifjú ember, öltözködése, különösen, 
ha Édesanya is segít a piroscsikos tri
kóval való mindennapi küzdelemben s 
egyesült erővel keresgetjük azt a sok 

I bonyolult nyílást, amit egy ilyen trikóra 
j rászerkeszfett a gyáros. Hangosan ne

vettünk föl, a nyak számára szabott 
nyíláson bújik ki mind a két karom, 
aztán összekavarodik az egész a fejem 
fölött, mig végre nyak, fej, kar, minden 
a heiyén van, mindketten megelégedet
ten nevetünk, hogy ilyen kitünően si
kerűit a nevezetes művelet, aztán sietve 
felhörpintem a kávét, a vajaskenyérért 
majd visszajövök tiz óra felé és usgyi, 
ki a ragyogó reggelbe!

Ó, gyönyörű viiág!
Hatalmas lélekzéssel szittam be a reg

geli üdeséget, a levegőt, a fényt, min
dent! A tarka klemátisz, a jerikói lőne 
virágait enyhe szellő rezegteti házunk 
folyosóján s az egyik oszlop sarkában 
füsti fecske ütött tanyát s azok éktelen 
daliással dicsérik a Teremtőt. Az udva
ron, a virágágyak szélén apró kis ér 
csörgedez. A fönti kútból jön ez a kis 

I patakocska s vig gyöngyözéssel szalad 
ki az utcára. Egy formátlan kis malom
kerék most is ott lapátol a patakocs
kában. Tegnap szerkesztettük a bará
tommal. Azaz az egyik barátommal. 
Mert sok kitűnő jó barátom van ám.

Gyönyörű reggel ! A hegyoldalról friss 
fenjőiüatot cipel le a szellő. Hatalmas, 
zöld erdő terpeszkedik a hegygerincen 
végig: illatos fenyő és büszke bükk. A 
szántóföldek s a rétek nagy, kerek öb
löket hasítanak a fatengeibe. Mint két 
örök harcos : az erdő és a szántóföld. 
Küzdenek a helyért s az egyik oldalon 
a mező belefut mélyen az erdő testébe, 
enétb pedig az erdő lepózott le egé
szen a kertekig s kajánul incselkedik 
unokatestvéreivel, a gyümölcsfákkal. Ri
gók tilataóznak és a magasságban egy 
hamis kánya már reggeli szemlét tart. 
Az udvarokban ijedt kodácsolással, gá
gogással rohan össze a baromfinépség.

Kiállók a folyosónk lépcsőjére, zsebre 
teszem a kezem és farkasszemet nézek 
a világgal. Végiglátok a hosszú utcán, 
fel, egészen a doktorékig. Két szekér 
nyikorog a templom eiőtt, fuvarba in-

Rádió-akkumulátor töltés, villamos felszerelés és berendezés, csillárok, 
a Rimaszombati Városi Villamos Telepen szerezhetők be: Kispást-tér. —

a legjutánjosabb áron 
Te efon-szám: 30.
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Eljegyzés. Tokár Ancikát eljegyezte 
dr. Stromp László. (M. k. é. h.)

Orvosi hir. Dr. Komlós Gyula orvos 
tanulmányútra külföldre utazóit. Ren
delését 1929. január 3-án újból meg
kezdi.

Alapítvány. Néhai dr. Bieier Leó fő
orvos hálás páciensei a rimaszombati 
izr. nőegyletnél egy 3000 koronás ala
pítványt létesítettek. Ezen alapítvány 
kamatait minden évben, dr. Bieier halá
lának évfordulóján, egy szegény, beteg 
asszonynak fogják kiadni.

A Rimaszombati Református Leány- 
kör folyó hó 23-án délután 5 órai kéz 
deitel a Polgári Olvasókör nagytermé
ben négy képből álló k a rá c so n y i  
s z ín já té k o t  rendez, meiyre minden 
érdeklődőt szeretette! meghív. S ze rep 
lők: Törpe király: Csontos Árpád. — 
Törpék : Csontos Marcsu, Dobránszky 
ilónka, Paá! Muci, Stefanits Böske. — 
Elbeszélő : Lévay Piri. — Angyal : Ru- 
nyai Lenke. — Fenyő : Tankó Aranka. — 
Angyali kar: Csordás Ica, Csordás Eta, 
Csontos Julcsu, Csontos Ica, B ttnc-i 
Manci, Juhász Manci. — Pásztorok és 
bölcsek : Boros Ferenc, Csordás János, 
Nagy Andor, Takács László, Simon 
Misi. — Asszony: Letső Ida. — l ső 
leány Hullay Sári, 2-ik leány Vaskó 
Bözsike. — Bethlehemi csillag: Letső 
Aranka. — Csillagok: Bottiik Etelka, 
Halassy Rózsi, Juhász Böske, Kandia 
Éva, Koskó Lenke, Káposziás Sári, Sza
bó Sári, Zádory Ica. — Harmóniumon 
játszik : Szoyka Boriska. — Belépődíj 
nincs. Önkéntes adományokat a Leány
kör céljaira köszönettel fogadnak.

LENGYEL GYÖRGY. \ Fekete iobo-

melleit folyó hő 17-én helyezték örök 
nyugalomra, mikor is a koporsó fölött 
Simon Mihály ref. lelkész mondott az 
elhunyt emberi kiválóságát méltató, meg
ható gyászbeszédet.

Halálozás. Pergyik Márton városunk 
régi köztisztasági alkalmazottja 67 éves 
korában folyó hó 17-én meghalt.

KNOabGfXlrWXBK

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon baráiaink és jóismerőseink, 

kik szeretett édesatyám, illetve fivérem, 
Krausz Bernát gyászos elhunyta alkalmá
ból részint r szvétsoraikkal, részint rész
vétlátogatásaikkal bennünket felkerestek 
és a gyász szomorú óráiban ezáltal ne
künk vigasztalást Igyekeztek nyújtani, fo
gadják tőlünk ezúton leghálása’ob köszö- 
netünk nyilvánítását.

Rimaszombat, 1928 dec. 19.
Kóbor Arnold. 

áll. adóhiv. főtitkár.
.Maros Károlyné.

gót lengetett a téli szellő az Igazság 
templomainak oromzatán : az Igazság 
egyik hűséges munkása, megtántoritha- 
tatian bajnoka, Lengyel György nyug. já- 
rásbiró, áldásos életének 83-ik évében 
folyó hó 15-én örök álomra szenderült. 
Lengyel Györggyel a puritán jellemű, 
nagybecsületességü, lebiüncselően sze
rény, jóságos szivű, munkás életű fér
fiak, szerető, gondos családapák egyik 
ritka példányképe dilit ki az élők sorá
ból. A Rimaszombatnak számos jeles 
közéleti férfiút 3dó Lengyei családból 
származott megboldogult fia volt Len
gyel Sámuelnek, városunk első pénz
intézete, a Rimaszombati Takarékpénz
tár egyik alapítójának. Iskolai tanulmá
nyainak befejeztével az igazságügy szol
gálatába lépett s a helybeli törvény
széknél, majd mint vezető biró a rima- 
szécsi és rimaszombati járásbíróságnál 
működött. — Sok évtizedes birói mun
kásság után nyugalomba vonult. Mint 
biró pártatlan igazságossággal, belátás
sal, jóakaratu méltányossággal végezie 
nehéz hivatását. Mint ember, mint csa
ládapa eszményképül szolgálhatott min
den igazéletü embernek. Törvényszéki 
jegyző korában megnősült s nejével 
Török Ilonával a legbarmónikusabb há
zaséletet élve, Rimaszombat társadalmá
nak közbecsülésben és általános szere
tetheti álló famíliája lett a vendegszerető, 
tártkapus kuriáju, bensőségteljes családi 
életével fogalommá vált Lengyel család, 
amelynek körében annyian leltek ma
gyaros szivességü, barátságos, meleg 
otthonra. Vallásos, hitéhez hű ember, 
egyházának is buzgó munkása volt 
Lengyel György, akinek elmúlása nem
csak a gyászbaborult családnak, de Ri
maszombat egész társadalmának nagy 
vesztesége. A haláleset a megboldogult 
özvegyét szül. Török Ilonát, gyermekeit: 
Lengyel Iván városi polgármestert és 
nejét szül. Mészáros Malvint, özv. Oko- 
licsányi Jánosné szül. Lengyel Ilonát, 
unokáit : ifj. Lengyel Ivánt, dr. Mészáros 
Ferencné szül. Lengyel Malvint és fér
jét, Okolicsányi Edithet és kiterjedt ro
konságát döntötte mélységes gyászba. 
A gyászoló család előtt a biroság részé
ről Licskó Béla dr. törvényszéki elnök, 
a város részéről Kapczy Tamás városi 
titkár, a Rimaszombati Bank részé
ről Fényes Sándor igazgató fejezték 
ki, az általuk vezetett küldöttségek élén, 
őszinte részvétüket azokon kivül, akik 
bucsujárásban siettek részvétük kinyil
vánítására a megszomorodott szereitek
hez. A fajához és nemzetéhez mindhalá
lig hü, eltávozott igaz ember holttestét 
a részvét impozáns megnyilatkozása

A Kereskedelmi Testület köziemé 
nye. A tartományi hivatal 94.951/1928 
számú rendeiete értelmében az üzletek 
folyó hó 20-tól 24 ig és 31-én déli szü
net nélkül tarthatók nyitva. Emellett 
azonban szükséges a nyolcórai munka
időről szóió törvény pontos betartása.

A RIMASZOMBAT! BANK, előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár kedvező feltételek melleit 
elfogad betéteket, leszámítol váltókat és teljesít 
minden bankszakmába vágó megbízást.

Meghívás utján töltik be az evang, 
lelkészt állást. Kolbenheyer József kis- 
honti főesperes elnökiésével december 
hó 15-én tartotta meg ülését a rima
szombat— rimatamásfaiai evang. egyház 
tanácsa. Az ülés egyetlen tárgyát a Gyürky 
Pál lemondása folytán megüresedett lel- 
készi állás betöltésének kérdése képezte. 
Egyhangúlag határoztatok el, hogy a lel- 
készi tisztséget meghívás utján fogják 
betölteni és a meghívás határidejét már
cius hó I5-ében állapították meg. — A 
lelkészi teendők ellátásával a főesperes 
Barátit Károly várgedei missziós lelkészt 
bízta meg adminisztrátori minőségben. 
Elrendelték egyben a választók névjegy
zékének összeállítását s a dr Törköly 
József egyházfelügyelő által beterjesztett 
meghivási tervezetet Loysch Ödön mó
dosításával elfogadva, az egyházi köz
gyűlés elé terjesztették fel. — Az ülés 
folyamán Kolbenheyer József főesperes 
meghatott hangon vett búcsút a lelkészi 
székből távozó Gyürky Páltól és indít
ványára jegyzőkönyvi köszönetét sza
vaztak neki.

Az iskolai szünidő a karácsonyi ün 
nepek alkalmából városunk összes isko
láiban tegnap megkezdődött s a vidéki 
diákság elutazásával üresebb, csende
sebb lett a város.

Koszcrumegváltás cimén Veress 
Samu dr. a Lengyel György nyug. járás- 
biró elhalálozása alkalmából a helybeli 
ref. leánykör jótékonysági oltárára ötven 
koronát küldött be szerkesztőségünköz, 
amit rendeltetési helyére juttattunk.

L O S O N C Z I H I T E L B A N K  
a L E G IÓ B A N K

a f f i l i á l t  i n t é z e t e ,  
R i ma s z o mb a t i  f i ókj a.

M in d e n fé le  b a n k ü z le t e k e t  
leb on yolít.

Karácsonyfa ünnepély volt decem
ber 20-án 4 órakor az ev. Leánykör 
helyiségében. Hatalmas, diszes kará
csonyfa gyönyörködtette a jelenlevőket; 
az egybegyült kicsinyek boldog elragad
tatása örömkönnyet csalt a szemekbe. 
Óh áldott, gyönyört! karácsony, — mely 
szerétéiből fakadt, áldozatkészséggel 
gyűjtött ajándékaidat eljuttattad a leg
árvább, legszegényebb helyekre is ! Az 
ünnepi beszédet Baráih Károly lelkész 
tartotta, utána a kicsinyek szavalata, 
éneke és egy karácsonyi jelenet előadása 
következett. — Majd a szeretetajándé- 
kokat osztották ki mintegy 50 egyén
nek. — Ez alkalomból hálás köszönetéi 
mondunk minden nemesszivíi ember
társunknak, akik a karácsonyi vásáron 
tett beszerzéseikkel vagy önkéntes sze- 
retetadományaikkal lehetővé tették sze

gényeink karácsonyi felsegélyezését. A 
jó Isten áldása kisérje nemes cseleke
detükért ! Az ev. leánykör.

A Kariíasz jótékonysági egyesület 
vallásos esti előadását dec. 17-én hét
főn harmadszor is megismételték a Kath. 
Olvasóegylet helyiségében. Kétszer sze
repelt a ieányénekkar, Fuhrmann István 
vezetésével kedves dalokat adva elő. To 
kár Juliska Várady: „Eziistfátyol‘‘ ciraü 
darabját mély érzelemmel szavalta. Leg
nagyobb hatást váltott ki Kersék Já
nos karácsonyi szinjátéka : „Az édes 
anya" 2 részletben. A három árva sze
repét Gross Babsy, Urbányi Violka és 
Gábor Jancsi adták, az édes anyát To
kár Anna alakította, a nagynénit Zem- 
lényi Manci, a szomszédasszonyt Sö- 
vényházy Mariska. A kis angyalokat 
Katona Kicsi, Frenyó Zsóflka, Gémes 
Eüus, Hreblay Liliké, Mézes Ildiké cs 
Zawadszky Dórika jelenítették. Ezúttal 
is nagyszámú közönség gyönyörködött 
a szépen sikerült előadásban.

Karácsonyi ajándékok
dús választékban

B O K O R  MA K Ó
oki. gyógyszerész

d ro g ér iá já b a n
Rimaszombat Göraöri-utca 1.

Pipere-, toiiett-, foto-, beteg
ápolási cikkek, bőrdiszmtíárúk, 
fésű- és manicure-garniturák.
A magyar gimnazisták műkedvelő 

előadása. A pozsonyi iskolaügyi refe- 
rátus elkeseredést sziíó intézkedése da
cára is jőhangulaíu, hibátlanul pergő, 
mindvégig élvezetes előadásban hozták 
ki szombat este a magyar gimnazisták 
Zágon István „Darázsfészek1* cimü ko
médiáját, Frenyó Lajos tanárelnök ren
dezésében. — A hagyományos diákelő
adás, amelyet évről-évre fokozottabb 
mértékben vesz körül az érdeklődés, ez 
évben még inkább rászolgált a város 
magyar társadalmának érdeklődésére, 
olyan élvezetben részesítve a nagyérde
mű közönséget, ami a különben minden
kor nívós diákelőadások sorozatában is 
feltűnő. A főérdem ebben a betanítást 
és rendezést kifogástalanul ellátó Ko
rányi Zoltánon kivül a szereplőké, akik 
a hozzáértő, ügyes kezekben minden 
groteszkség nélkül formálódtak át diá
kokból színészekké és mind a négy fel
vonáson át abban az illúzióban tudták 
tartani a pub'ikumot, mintha hétpróbás 
öreg műkedvelők színpadával ülne szem
közt. — Bródy Lilly már negyedikes 
oszt. korában megszerezte azt a jogot, 
hogy nyilvános szerepléseiről a szín 
padra predestináltaknak kijáró komoly
sággal és tárgyilagossággal írjon az es- 
télyek krónikása. Női főszerepének ineg- 
játszásával a legjobb ajánlólevelei sze
rezte meg a szii iakadémiához. Partnere 
Páricska Zoltán, minden igyekezetével 
azon volt, hogy a maya nehéz szerepét 
ugyanarra a színvonalra emelje és az 
elismerő tapsok jelentékeny része bizo
nyosság arra, hogy ez az igyekezete 
nem volt hiába való. — SailyBoyd szere
pében Seidner Éva állandó derültségben 
tartotta a nézőteret és ügyes alakításá
val nemcsak viharos tapsokat aratott, 
hanem egy garmada virágcsokrot is az 
első felvonás végeztével. Szalvendy Pál 
a bátya szerepében kitünően állotta meg 
helyét és a két ikertestvér: Groszmann 
Béla és Gede István hasonlóan tőíé- 
nyezői voltak az előadás sikerének. — 
Braun Kató, Báthory Lilly, Kiámer Márta 
ügyes műkedvelőknek bizonyultak s az 
epizódszerepekben Lehoczky Mária és 
Ilonka, Szokolay Dóra, Faluba Márta, 
úgyszintén Mitske Gyula, Neumann De
zső és Kovács István jól egészítették ki 
az együttest. — A négy felvonás az ál
landó derültség jegyében pergett le 
programmszerüen. A kiderült arcok csak 
az utolsó felvonás után torzultak szo
morúvá, amikor a főigazgatói parancsra 
haza kellett ballagniok a diákoknak. A 
pedagógiai érzék egy szikrája elegendő 
leit volna, hogy az elkeseredés helyett

Kinn AP0LL9 mozgó
Szombaton és vasárnap, december í2-én és 23-án 

Ufa-sláger. Egy sikerült film

Mindenki benne van
Főszereplő Willy Fritsch, Olga C9echová.

Kedden, december hó 25-én gyönyörű film, mely 
örökké emlékezetünkben marad

Kísérteties végrendelet
(Uj Phantom). Főszereplő Laura La Plante.

Szerdán, december 2F-án a legjobb rendezésű és 
k állitásu nagyszabású film. Fox prod.

Az ördögiíestü nő
Főszereplő a világ leghíresebb filmcsillaga Do- 

lores Del Rio és több közreműködő.

Csütörtökön, december 47-én nagyszabású tör
ténelmi film

Csehszlovákia államért
Kísérő műsor .Svejk civilben*. Ezen filmet min

denkinek látnia kell.

a jókedv tüzét gyújtsa a nyolcéves ro
botban amúgy is túlontúl szárazzá és 
keserűvé nevelt diákszivekbe. — Nem 
észszerű és nem pedagógus eljárás a 
kellemetlen emlékek számát mestersé
gesen szaporítani és fokozni a fogékony 
es mindenre reagáló gimnazistalelkekbe.

A Roykó-féle világhírű
Tiszaujiaki bajuszpedrő

_____mindenütt kapható !_______

A rimaszombati Polgári Olvasókör 
védnöksége,, alatt álló temetkezési 
egyesület „Önsegélyző alap“-ja, mint 
értesültünk, most már véglegesen meg
alakult s Kovács József elnök fáradsá
got nem ismerő agilitása mellett meg
kezdette működéséi. — Az első két el
halálozott tag hozzátartozói az 500 ko
ronás járulékot s a temetkezési egye
sülettől kiutalt járulékkal együtt mint
egy 800 koronát már meg is kapták. — 
Olyan összeg ez, melyből a temetési 
költségek fedezése, szerényebb keretek 
között, már lehetővé van téve. Örömmel 
konstatáljuk, hogy az Önsegélyző-alap 
megalakulásával a temetkezési egyesület 
ís szilárdabb alapokra lett lefektetve s 
így intenzivebben fejtheti ki áldásos mű
ködését. — Tekintettel arra, hogy az 
„Önsegélyző-alap11 a legszegényebb em
ber áltat is elviselhető fizetési kötele
zettség mellett — tagjai részére arány
lag tetemes segélyt biztosit — ez utón 
is felhívjuk a város közönségét, hogy 
az abba való belépésével nyújtson tá
mogatást ezen igazán humánus intéz
ménynek. — Az „Önsegélyző-alap11 ügy
rendje a jövő hó első napjaiban már 
nyomtatásban is megtekinthető lesz a 
városházán (12. sz, irodában).

Legalkalmasabb és leg
kedvesebb karácsonyi és 
újévi ajándék a
TATRA BANK
BETÉTKÖNYVE.

Daljáték bemutató. Konyha Géza 
„Hóvir?g“ cimü három felvonásos dal
játékét karácsony másodnapján, decem
ber 25-án este 8 órai kezdettel mutatja 
be a helybeli műkedvelő gárda egyik 
csoportja, a Tátra-szálió emeleti nagy
termében.

A motoros vonatjáratot beszüntet
ték. A Rimaszombatból kiinduló moto
ros vonatjáratoí utashiány miatt f. hó 
16 tói további intézkedésig beszüntették.

A legk ellem eseb b
karácsonyi meglepetés

egy rádió-készülék,
Rádióberendezéseket legol- 
csőbbtól a legtökéletesebb 
kivitelig, kedvező feltételek 

mellett készit a
Városi Villanytelep Rádió-Osztálya. 
Koncessió-tulajdonos: Hlozek János.

SOÓS J Ó Z S E F  úriszabó Rimaszombat (Hunyadi) .Kiskút-u. 15.
Legújabb szabású múmia felöltők. Á ta la k ítá so k  a legifjabb d iv a t szer in t. Elegáns divat-öltönyök.
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Panasszal fordultak szerkesztőségünk
höz amiatt, hogy az uj városrészben, 
amely a házépítő szövetkezeti akció ut
ján létesült, a dobolás nem történik cél
jának megfelelőleg, aminek következté
ben az uj városrész lakói a hatóság 
közleményeiről értesülést egyáltalán nem, 
vagy csak a más utcabeliek utján köz
vetve s később nyernek. Sürgős intéz
kedést kérünk a panasz orvoslására.

Karácsonyi meglepetés — hamis 
ezresbankóval. Pribisica János 38 éves 
ratkó bányamunkás, aki már hónapok 
óta állás nélkül tengette életét nagyi't- 
számú családjával, regénybeillő fortélyt 
eszelt ki, hogy legalább a kis Jézus 
születésnapjára örömöt és boldogságot 
szerezhessen sokat szenvedett kis csa
ládjának. Heteken át tartó munkával 
egy darab ezresbankót pirgált össze 
színes krétákkal és vizfestékkel és mi
kor müvével elkészült, december 17-én 
beállított Dróth Miksa ratkói vegyes- 
kereskedő boltjába, ahol 260 koronás 
bevásárlást csinált s a ruhaneműkért, 
miket karácsonyi meglepetésül szánt a 
fenyőfácska alá apróságai részére, ter
mészetesen a saját gyártmányú ezres- 
bankóval fizetett. Dróth Miksa minden 
kifogásnélkül vette át a már fehérholló 
számba menő bankót s annak rendje- 
módja szerint adott vissza belőle 740 
koronát, amiből a pénzhamisító bányász 
még különféle helyeken élelmiszereket 
vásárolt. Az ezresbankó „plaszirozása" 
igy tehát fényesen sikerült volna, sze
rencsétlenségére azonban a kereskedő 
két nap múlva a ratkói postánál telje
sített befizetést s ott bizony könyörte
lenül megállapították, hogy közönséges 
durva hamisításról van szó. A ratkói 
csendőrség hoppon fogta a szerencsét
len Pribisica Jánost, aki igy könnyelmű 
és meggondolatlan tettével a lehető leg- 
szomcrubb karácsonyt hozta családja 
fejére. A bankóhamisitót behozták a 
rimaszombati államügyészség fogházába 
s onnan átkisérték Kassára, ahol ellene 
a bűnvádi eljárást megindították.

Rablótámadás Feleden. Közbizton
sági állapotaink megdöbbentő zűllött- 
ségéről tesz tanúságot az a hir, amit 
lapzárta előtt kaptunk Feledről. Jankó 
János feledi legionista trafikost, aki a 
közeli Gernyő pusztán lakik s napon
ként onnan jár be Feledre üzletébe, 
kedden este féltizenegy óra tájban a 
Dobrapusztai kapaszkodónál, amint bi
ciklijét maga előtt tolva igyekezett föl
felé a parton, két ismeretlen szlovák 
férfi megtámadta, földreteperte és kira
bolta. A trafikus Browningot rántott 
támadóira, szerencsétlenségére azonban 
a fegyver csütörtököt mondott s a két 
útonálló pillanatok alatt az eszméletlen
ségig összeverték Jankó Jánost, akit 
aztán kétezer koronájától, zsebórájától 
és Browningjától diszkréten megszaba
dítottak, ellenben kerékpárját emlékül 
az ájult ember mellett hagyták. A fején 
súlyosan sérült legionárista a támadás 
után körülbelül egy óra múlva tért csak 
magához és nagynehezen bevánszorgott 
Feledre, ahol fejsebét az orvosok be
várták. Támadóiról pontos személyleirást 
tudott adni. úgy hogy remény van a 
jeles firmák kézrekeritésére.

Hatósági közlemények. A kimérési 
helyiségek felülvizsgálata alkalmából a 
következő hiányok észlelteitek : 1. a leg
több helyen a pult alatt külömböző 
öreg, poros rongyok vannak felhalmozva, 
2. a nyilvános helyiségek nincsenek el
látva „A földre köpni tilos" feliratú táb
lákkal, 3. a köpőcsészék nincsenek na
ponta rendesen tisztítva és nincsenek 
megfelelő helyen elhelyezve, 4. nincsen 
minden kimérési helyiség mellett klo- 
zett és ahcl van is, nincs naponta ren
desen tisztítva és kellő időben kiürítve, 
5. az edények nincsenek naponta rende
sen kimosva s a korcsmárosoknak nem 
áil rendelkezésükre megfelelő üvegmosó 
készülék. Felhivatnak a kimérési helyi
ségek tulajdonosai, hogy a fenti észlelt 
hiányokat a lehető legrövidebb időn 
belül szüntessék meg s gondoskodjanak 
arról, hogy a közegészségügyi és köz- 
tisztasági előírásoknak mindenben meg
feleljenek, mert ellenesetben a legszi
gorúbb büntetésnek teszik ki magukat.

A házjegyzékek, lakásjegyzékek és la
kók jegyzékeinek beadására vonatkozó 
hirdetmények, melyek szerint ezen jegy
zékek 1929. jan. 15-ig okvetlenül bea- 
dandók, a városi hirdetőtáblákon ki

vannak függesztve. Ezen hirdetmények
ből minden érdekelt megtudhatja, az 
összes tudnivalókat a jegyzékek beadá
sára és kitöltésére vonatkozólag, úgy
szintén a városi adóügyosztály (12 sz. 
szoba) is szolgál felvilágosítással, ahol 
a szükséges nyomtatványok is kaphatók.

Kellemes és boldog
karácsonyi ünnepeket kíván

t. vendégelnek
JÓZSA IGNÁCZ

borbély- és fodrászmester.

Diák. írásában van valami biztató. Ez i 
még nem vált be.

M. K. Mi van magukkal? Miért e 
nagy hallgatás?

D. P. Az adóvallomást önnek is be 
kell nyújtania.

Kiváncsi. Eltalálta. De hiszen ez nem 
is volt oly nehéz az előzmények után.

L. O. Kedves fiatal barátom, sok „csak 
egy kislánnyal" találkozik még, amig 
rátalál a igazira.

Munkás. A felét tartozik csak Ön fi- ■ 
zetni.

Adóügyi felvilágositó
ingatlan, forgalmi, kereskedelmi ügynöki iroda
CÉGTULAJDONOS FLAMM
volt adóügyi biztos RIMAVSKÁ SOBOTA. 

A „PHÖNIX" Biztositó Társaság föügynöksége :
Mindennemű régi biztositások lik
vidálását, rendezését elvállalja.

HALGAS JÁNOS
férfik a lap ü zlete

M O Z I .

Mindenki benne van!
Leuchtenstein herczegség miniszterel

nöke csupa jószívűségből pártfogolja a 
korán özvegységre jutott Windegg bá
rónőt, ami az udvari körökben nemtet
széssel találkozik s ezért a bárónő ál
landó intrikának van kitéve. Hogy ennek 
végét vesse, cselhez folyamodik és el
híreszteli, hogy birtokában van az idő
közben elhunyt miniszterelnök emlék
iratainak, melyekben az összes udvari 
pletykák vannak feljegyezve. Ez termé
szetesen nagy konsternációt kelt s min
denki igyekszik a báróné kegyét el
nyerni, csakhogy hagyja ki az emlék
iratokból. A bárónő, sikereinek láttára, 
felfedi a hercegnek a nemlétező emlék
iratok meséjét, mi arra is szolgált, hogy 
a herceg lássa, mily kicsinyes emberek
ből áll a környezete s a tréfa egy esté
lyen ünnepies formák között ér véget.

Kisértet a várkastélyban.
(Rejtelmes végrendelet.)

Egy elhagyott várkastélyban húsz év 
múltán felolvassák az egész rokonság 
jelenlétében egy dúsgazdag különcnek 
a végrendeletét. Éjféli 12 és 1 óra közötti 
időben történik ez, amikor a várkastély 
borzalmas és rejtélyes események szín
helyévé válik. A közjegyző, aki a vég
rendeletet felolvassa, eltűnik a főörökös 
szeme láttára. A falon ugyanis egy tit
kos ajtó nyílik, melyen keresztül egy 
borzalmas kéz megragadja a közjegyzőt 
és eltünteti. Ez a kéz később többször 
is megjelenik, hogy újabb gaztetteket 
vigyen véghez. A rejtélyes és izgalmas 
jelenetek egymásután követik egymást 
és állandóan lekötik a néző figyelmét.

A sátáni lelkű nő.
Escamilló hires spanyol bikaviadort, 

jegyesének hűtlensége teljesen leveri és 
megzavart lelki állapotában áldozatául 
esik a bikaviadalnak. De hamarosan 
visszatér az ereje s újból az arénán 
működik. Itt a véletlen összehozza Car- 
mennel, egy szép czigánynővel, aki Es- 
camiliót megakarja hódítani. Carmen 
összeköttetésben áll egy csempésztársa
sággal, melynek tagjai közül Moráles 
üldözi Carment, mert társával, Jozéval, 
szerelmi viszonyt folytat. Carmen külön
féle kalandokba bocsátkozik és tragikus 
események okozója lesz. Jozé ugyanis 
Escamillóra is féltékenykedik, ki azon
ban az eddigi szerelmi csalódások miatt a 
nőinem iránt gyűlöletet táplál és többé 
semmi sem érdekli, csak a bikaviadal.

A kurtizánok fénye és nyomora.
Collínnak, a rendőrség rémének sike

rül megszöknie a fegyházból s miköz
ben a rendőrség üldözi, egy szerencsét
len véletlen révén fölveszi d’Herera dél
amerikai követ maszkját, melyben ba
rátjával Paccarddal együtt betolakodik 
a nagyvilági társaságba, hol szoros is
meretségbe és összeköttetésbe jut a 
kurtizánokkal, kiket fel akar használni 
további machinációira, miközben az iz
galmas jelenetek egész láncolata folyik 
le, melyekben nagy szerep jut az állam
ügyésznek és főleg Esther nevű kurti
zánnak, kire a szökött gályarabbal való 
viszonya végzetessé válik.

A szerkesztő üzenetei.
H. Tavaly óta adósunk kilétének fel

fedésével. Megfogja tehát érteni, ha e 
miatt mostani hangulatos Írásától meg- 
kellett tagadnunk a nyomdafestéket. Is
meretlenül nem lehet hírlapba .Írnia an
nak, akit maga a szerkesztő sem ismer.

Hétfő. Nagyobb elfoglaltság akadá
lyozott a levélírásban. Ünnepekre vi
szontlátunk s akkor majd szóval min
denről. Mindannyian üdvözlünk.

Thespis. Még mindig a január 3-iki 
dátum mellett vannak.

Gréte. Kellemes karácsonyt és min
den jót kívánunk mi is. Szives köszöntés.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
Rábely Károly laptulajdonos.

T a n n n f >  erőteljes, jó házból való, IdUUilüi vulkanizáló műhelybe 
felvétetik január 1-ére. Tokár Ferenc,

Komenského-u. 13.

Villammotor, 1—2 lóerős, 220 Voltos, 
egyenáramú, használt, 

megvételre kerestetik. — Tokár Ferenc 
Rim. Sobota, Komenského u. 13.

É r tesíté s .
Van szerencsém értesíteni a n. é. kö

zönséget, hogy úgy

tyukszemvágást mint körömbenövést
a legprecízebben távolitok el. Kívánatra 
bármikor házhoz is megyek.

Szives pártfogást kér
JÓZSA IGNÁCZ,

borbély- és fodrászmester.

É R T E S ÍT É S .
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

közönséget, hogy vendéglőmben Ízletes

polgári koszt
házhoz is szállítva és kitűnő hegyaljai 
s magyar borok is kaphatók.

Szives pártfogást kér: 
TOKÁR ISTVÁN, vendéglős.

A legszebb és legjobb karácso
nyi és újévi ajándék egy szép
P IA N IN O  v a g y  ZONGORA,
amit jutányosán vásárolhat JELÉINEK 
JÓZSEFNÉL (Kassa Kölcsey-u. 66.)

H a olcsó, p ra k tik u s, hasznos

karácsonyi 
és újévi ajándékot

akar venni, forduljon bizalommal

RIMASZOMBAT, Gömöri-utca 3. sz. 
(Baksay-féle ház.)

Raktáron tartom a legfinomabb férfi
kalapokat nagy választékban. — Régi 
kalapok tisztítását, javítását, valamint 
női kalapok javítását és tisztítását is 

azonnal eszközlöm.
Nagy választéki Jutányos árak!

Lichtig szűcs
műhelyét Masaryk-tér 
27. sz. alatt augusztus 
hó 1-étől megnyitotta,

hol szőrmeáruk nagy választékban 
kaphatók. — Szőrmebundát mérték 

szerint készítek.

Jó házból való fin tanulónak felvétetik.

tfV^Ribizlibor
kapható

Derekas János
fűszer- és csemegekereskedésében

RIMASZOMBAT.

Hat lónapos hím  farkaskutya
eladó. — Érdeklődni lehet 
Masaryk-tér 20. sz. alatt.

Megvételre keresek
Rimaszombat határában

8— 10 hold szántéíöldet és rétet,
esetleg külömböző dűlőkben. — Cím a 

kiadóhivatalban. 3—3.

t a n u l ó "
HEIMLICH ZSIGMOND
üveg- és porceilánkereskedőhöz Rim. 
Sobota, Masaryk-tér. Nagy választék 
üveg-, porcellán- és lámpaárúkban, 
valamint servicékben. Épületüvegezés.

M odern k ép k eretezés.
Valódi óarany bloudel keretek fest
mény- és gobelinekhez minden nagyság
ban, fővárosi módszer szerint készülnek 
HP**’ Mélyen leszállított árak. **VUI

vagy

fia ta l segéd
azonnal felvétetik.

Ajánlatok:

LEFKOVITS,
technikai cikkek, benzin és olajlerakat

R IM A S Z O M B A T .

Vigyázat az utánzattól!

BLUMENTHAL TESTVÉREK
fakereskedésében 

Rimaszombat, Vasut-utcza
b eszerezh e tő :

I  mindennemű fa- és épületáru

I Vigyázat az utánzattól!

Rimaszombat, 1928. Nyomatott R á b e ly  K á ro ly  könyvnyomdájában.


