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A nagy adósság.
Nem is olyan régen volt, még 

nagyon is közel van ahhoz, hogy 
a vérsarat, az emberit meg ne lás
suk rajtuk. De azért, vagy éppen 
azért, annál emberibben sir fel a 
lelkünk, amikor rájuk emlékezünk. 
Őreájuk, akik bokrétával a kalap
juk mellett, nótaszóval mentek el, 
hogy soha többé ne lássuk sokju
kat, akikről azt sem tudjuk, hogy 
hol szórja széjjel porukat a sz é l: 
az orosz pusztákon, a hercegóc he
gyeken, Itália kék ege alatt, vagy 
a verduni mezőn. . . .  Ki tudja? 
Talán egy csonka fűzfa sem őr
ködik az álmaik felett, s itthon 
pedig még egy keresztbe tett galy- 
fa sem hirdeti az emléküket. . . .

Egy kicsit bizony elmaradtunk 
a háborúban elesettek emlékművé
nek a felállításával. Már megelőzött 
minden kis falu. De talán igy van 
jól, mert már most jobban meg 
lehet fontolni, hogy milyen méretű 
mű méltó Rimaszombathoz, hogy 
a vidékhez mérten ne maradjon 
hátra. Bizony szépnek kell lenni 
ennek az emlékműnek ! De a szép
re sok pénz is kell, ami még ma 
sem áll az emlékmű-bizottságnak 
a rendelkezésére.

Nehéz időket élünk. A közönség 
ki van merülve: nem lehet rossz 
néven venni, ha elzárkózik. Mégis 
van rá mód, hogy a legkisebb 
megerőltetés nélkül adakozzunk a 
hősök szobrára. Például egy-egy 
halálesetnél a koszorúra szánt ősz- 
szeget, vagy annak egy részét erre 
a célra juttathatja minden kegye- 
ietes ember. Sőt már most meg
gondolás tárgyává kellene tenni, 
hogy ebben az évben a minden- 
szenteki gyertyák és koszorúk fele 
értékét a hősök emlékére adjuk.

A keresztény egyházak persely- 
gyűjtésének egy részét, az izraelita 
Chevra Kadisa a temetéseknél per- 
seiyezett összeg egy részét felajánl
hatnák erre a kegyeletes célra.

Azonkívül a keresztény egyhá
zak egyházi hangverseny keretében 
gyüjthetnének valamicskét. Hiszen 
ez olyan szép volna! A kegyelet 
ápolása különben is az egyházak 
tő-fő tisztsége. Ott vannak még a 
vallásos egyletek, leány és ifjúsági 
körök. Mindegyikben van valaki, 
akinek valakije oda van a még 
névtelen hősök között. Mind-mind 
hozzájárulhatnának a gyűjtéshez 
valami módon.

Milyen szép is volna, ha állana 
már a szobor vagy obeliszk s ez
zel a régen esedékes nagy adóssá
gunkat már leróttuk volna. Milyen 
jóleső volna látni már, hogy az 
özvegyek és árvák, anyák és Test
vérek, bármilyen idegenek is kü

lönben egymáshoz, egy gondolat
ban találkoznak halottak estéjén az 
emlékmű mellett és könnyel adóz
nak szeretteiknek. Aztán megszen
telt fájdalmukban megnyugodva, 
békével térnének haza otthonukba. 
Milyen szép is volna ! Tas.

Az mltseii m ú l  ni rendje.
Az iskolaügyi miniszter rendeletet 

adott ki, amelyben az érettségi vizsgák 
uj rendjét szabályozta.

A rendelet szerint az érettségi vizs
gák júniusban, vagy szeptemberben, 
vagy pedig februárban tartatnak. A vizs
gáztató bizottság március kezdetén meg
állapítja, hogy a jelölt melyik tárgyak
ból tesz szóbeli vizsgát. A jelölt abból 
a tárgyból, amelyből elégtelen Írásbeli 
munkát végzett, szóbeli vizsgát köteles 
tenni. Ezt a jelöltnek március harmadik 
hetében tudomására adják.

Az uj rendszer szerint is megmarad 
a szóbeli és Írásbeli érettségi két részre 
való osztása. — Az írásbeli feladatok az 
összes középiskolákban a tanítási nyel
ven végzendők, de ezenkívül a csehszlo
vák nyelvből is és a csehszlovák tan
nyelvű iskolákban a német nyelvből is, 
amennyiben az a legfelső osztályban 
kötelező tantárgy, készítendők írásbeli 
feladatok. írásbeli vizsgát kell tenni a 
gimnáziumokban a latin nyelvbő! és 
pedig fordítás latinból a tanítási nyelvre 
és fordítás görög nyelvből a tanítási 
nyelvre. A reál- és reformgimnáziumok
ban fordítás latinból és franciából vagy 
angolból a tanítási nyelvre. A reálisko
lákban franciából fordítanak a tanítási 
nyelvre, ezenfelül Írásbeli és rajzfeladat 
is lesz a geometriából. A tanitási nyel
ven végzendő és a geometria feladatra 
5 órai idő, a többiekre 3 órai idő van 
meghatározva.

A szóbeli vizsgák nagyobbrészt ugyan
azok maradtak, de teljesen uj az a ren
delkezés, hogy a jelöltet abból a tan
tárgyból vizsgáztatják, amelyből jobb 
osztályozása volt. Eddig éppen az ellen
kezője történt. Különös súlyt fognak 
fektetni az érettség megállapításánál a 
jelölt általános érettségére, önálló Ítélő
képességére, az általános intelligenciá
jára, önálló gondolkozására és cselek
vésére és a jelölt érettségének megál
lapításánál ezek fognak első sorban 
figyelembe jönni. A szóbeli érettségi a 
kollokvium jellegével bir, a melynél a 
jelöltnek megadják az alkalmat arra, 
hogy a föltett kérdésre beható feleletet 
adjon.

Ami az érettségi klasszifikációt illeti, 
a vizsgáztató bizottság a jelölt feleletei
ből megállapíthatja szavazattöbbséggel 
a jelöltnek egyszerűen érett, vagy pedig 
kitüntetéssel éretté való deklarálását. Az 
a tanuló, aki egy tantárgyból nem felelt 
meg, a legközelebbi határidőn megis
mételheti a vizsgát, ha azonban két 
tantárgyból nem felelt meg, úgy félév 
múlva vizsgázhat újra ezekből a tan
tárgyakból. A magántanulók érettségi 
vizsgáztatása éppen úgy történik, mint 
a rendes nyilvános tanulóknál.

A vizsgáló bizottság elnöke megen
gedheti, hogy a jelölt szülei vagy gyámja 
az érettségi vizsgán jelen lehessenek.

A rendelet 1931-ben, tehát már a fo
lyó évben lép életbe.

A  védnökségről.
Farsangi szezon van, az egyik mulat

ság a másikat követi és sokan öröm
mel állapítják meg, hogy az idei mulat
ságokon nagyon jól érezték magukat. 
Csak egy rétege van a lakosságnak, 
mely már akkor is fél, ha egy mulatság 
tervét hallja, amikor pedig már biztossá 
válik a bál megtartása, szomorúan gon
dol a pénztárcájára, mely ismét lapo
sabb lesz, anélkül, hogy valami ellen
szolgáltatást kapott volna a pénzéért. A 
védnökök, rétegére gondolunk, őket saj
náljuk tiszta szivünkből. Meg is érdem
lik ezt a sajnálatot, mert hiszen ők a 
farsangi szezonnak a legnagyobb áldo
zatai. Néhány év óta nem tartanak bált, 
műkedvelői előadást anélkül, hogy szá
mos embert fel ne kérjenek a rendezők 
védnöknek. És a szegény kiszemelt véd
nök különböző okoknál fogva nem tud 
ellent mondani és kénytelen fizetni a 
címért. Az nem volna baj, ha a külön
böző mulatságok rendezői más és más 
embereket kérnének fel, azonban amint 
végignézzük az utóbbi években szétkül
dött meghívókat, látjuk azt, hogy nehány 
kivétellel minden egyes alkalommal 
ugyanazok szerepelnek védnökökként.

Szép a cim, azonban ha túlzásba 
viszik a dolgokat, még a szép címet is 
meg lehet unni. így jártunk a védnök
séggel is. Azok, akik majdnem minden 
mulatságon védnökként szerepelnek, ma 
már nem találják nagyon kellemesnek 
azt, hogy minden mulatságkor megsar
colják őket, és már-már azon gondol
kodnak, hogy alakítanak egy védnökö
ket védő egyesületet, hogy a nagy ki
adással járó címtől megszabaduljanak.

Védnöki tisztségnek csak akkor van 
értelme, ha a mulatság, a melyet ren
deznek, kizáróan jótékony célra fordítja 
a jövedelmet, de minden egyéb más 
címen rendezett mulatság, vagy előadás 
rendezői más ötlettel kell, hogy bizto
sítsák a mulatság anyagi sikerét és 
mert minden csoda csak három napig 
tart, a mai elcsépelt ötletek nem bír
nak vonzó erővel senkire. (A Hét.)

A  Gömöri bál.
(Budapesti tudósítónktól.)

Szombaton, január hó 24-én tartotta 
a budapesti Gömör- és Kishont Vár
megyei Egyesület fényesen sikerűit far
sangi bálját, a Szent Gellért szálloda 
földszinti termeiben. A megjelent elő
kelőségek között ott láttuk az egyesület 
elnökeit : Putnoky Móricz országgyűlési 
képviselőt és Sóldos Béla dr. ny. főis
pánt családaikkal és ott volt nemcsak a 
régi Gömör- és Kishontvármegyének 
sok-sok előkelő családja, hanem a szom
szédos megyék előkelőségei közül is 
számosán, akiket a rendezőség élén 
Lukács Géza dr. fogadott.

A táncot Lukács Géza üdvözlő szavai 
után magas színvonalú, rövid műsor 
előzte meg, melynek szereplői Dr. Jelű
nek Adorjánné, Dr. Vevess Samu és 
Toronyi Gyula a m. kir. operaház mű
vésze voltak. Dr. Jellinekné nehány ked
ves énekszámot adott elő, nagy hatást 
és sok megérdemelt tapsot váltva ki, 
zongorán Veress Samu kisérte, a nála 
megszokott rutinnal és szaktudással, 
majd Toronyi Gyula két költeményt 
szavalt igaz művészettel. — A szereplők 
mindnyájan általános nagy sikert arattak.

A műsor után Pertisjenő cigányzene
kara rázendített az A panyiti halastóban 
kezdetű csárdásra, mellyel a táncot a 
következő párok nyitották meg:

Putnoky Móricné — Sóldos Béla dr. 
Sóldos Béláné— Pósch Dezső dr. 
MáriássyAndorné—Sóldos Kálmán 
Balogh Margit— Lukács Géza dr. 
Balogh Magda— Veress Samu dr. 
Andorkó Kató— Keszler László 
Veress Samuné— Gregorovic Elemér 
A megjelent hölgyek közül a követke

zők neveit sikerült feljegyeznünk : Asz- 
szonyok: Putnoky Móricné, Sóldos Bé
láné, Rege Károlyné, Bartha Bertalanné, 
Jelűnek Adorjánné, özv. Klekner Lász- 
lóné, Rónay Albertné, Andorkó Zoltánná, 
Veress Samuné, Zsilinszky Sándorné, 
Mikecz Miklósné, Dapsy Lászlóné, Má
riássy Andorné, Gál Istvánná, Baksay 
Dezsőné, Halden Elemérné, Hisnyay- 
Heinzelmann Béláné, Molnár Gyuláné, 
Korbuly Domokosné, Törs Tiborné. 
Lányok: Bartha Emmy, Balogh Margit, 
Balogh Magda, Klekner Kató, Horsetzky 
Ila, Horsetzky Lili, Rónay Sárika, Rónay 
Margit, Andorkó Kató, Greszingh Dolly, 
(U. S. A.) Fábry Magda, Gróf Csáky 
Rózsi, Glósz Ilonka, Gintner Mária, BartI 
Mimi, Hisnyay-Heinzelmann Rózsi, Ke- 
Iety Lily és még sokan.

A bálozók, híven a gömöri szokáshoz, 
sok csárdást táncoltak és a híres Pertis 
Jenő cigányzenekara a táncolókat szár
nyaló magas kedvre hangolta. Láttunk 
hosszú csárdásokat, keringőket — mint 
valamikor régen — s a fáradhatatlan 
fiatalság pihenni sem hagyta a cigányt.

Az éjjel 1 — 2 óráig tartó szünóra alatt 
kedélyes cigányozás alakult ki, majd a 
hosszú szupécsárdás és keringők után 
reggel hatkor kezdett a társaság haza
felé szállingózni azzal az érzéssel, hogy 
a sok régi ismerős között egy estére 
mindenki elfeledte a ma búját-baját. — 
A rendezőség sikeresen munkálkodott 
azon, hogy mindenki jól érezze magát 
s ez a törekvése teljes mértékben sike
rült i s : a régi jóidők báljainak fénye 
varázslódott nehány órára a bálozók elé.

Az ipartársulat közleményei.
1. Adótanácsnok. Az ipartársulat 

elöljárósága azon célból, hogy tagjainak 
mindenféle adóügye szakszerűen legyen 
intézhető, hogy ne kellessen a tagoknak, 
különösen az adóvaűomások mikénti 
kitöltésével stb. bajlódni, adótanácsosi 
állást rendszeresített, mely állásra Braun 
Samu nyug. adóigazgató lett megvá
lasztva. — Braun Samu adóigazgató 
személye kellő garancia arra, hogy az 
ipartársulat tagjainak mindenféle adó
ügyét szakszerűen elintézze s igy min
den tagnak saját érdeke, hogy az ő 
tanácsát és közreműködését kikérje. — 
Adótanácsnokunk hetenkint háromszor: 
hétfőn, szerdán és szombaton a hivata
los órák alatt áll rendelkezésére tag
jainknak, az ipartársulat hivatalos he
lyiségében. Mindenféle tanácsadás stb. 
teljesen díjtalan.

2. Gépbes2erzés. Hozzánk érkezett 
ama kérdésekre, hogy lehet-e a besz- 
terczebányai ipar- és kereskedelmi ka
mara mellett működő iparosok gépbe
szerző szövetkezeténél bármilyen gépet 
beszerezni, ezúton is tudatjuk tagjaink
kal, hogy nevezett szövetkezetnél bár
milyen gép beszerezhető részletfizetésre 
is. Információkkal ipartársulatunk, vagy 
közvetlen a szövetkezet szivesen szolgál.

3. Telepengedélyek. Minden olyan 
üzemnél, ahol annak folytatásához tűz
helyek gépek, vagy pedig egészségre 
ártalmas hatású anyagok {szükségesek, 
vagy pedig zajos voltuknál fogva a 
szomszédságot háborgatják vagy veszé
lyeztethetik a közbiztonságot, telep en-
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gedély kell és amig a telepengedély1 
meg nincs, ipartelep nem létesíthető. 
Ezt figyelmébe ajánljuk különösen azon 
tagjainknak, akik eddig is telepengedély 
nélkül hozták üzembe telepüket.

4. Szakkurzusok. A turóczszentmár- 
toni iparfejlesztő intézet férfiszabók, 
könyvkötők, szobafestők, női szabók, 
fényképészek, kelmefestők és nyomdá
szok részére szakkurzusokat tart az 
iparfejlesztő intézetben. — Egyidejűleg 
kirakatrendező tanfolyam is lesz. — Az 
érdeklődők forduljanak informáczióért 
az ipartársulathoz, esetleg közvetlen a 
fenti intézethez. Ezek a kurzusok hely
ben csak abban az esetben volnának 
megtarthatók, hogy ha minden egyes 
szakból legalább 15 jelentkező lenne.

5. Előljárósági ülés. A rimaszom
bati ipartársulat elöljárósága folyó évi | 
január hó 22-én ülést tartott melyen; 
Valaszkay Rezső elnökölt. Ez volt az 
első ülése az újonnan megválasztott elől 
járóságnak, úgy a vidéki, mint a hely
beli tagok élénk érdeklődése mellett.

Tárgyalás alá került az 1931. évi költ- | 
ségvetés, mely 117.973 korona szükség
lettel és ugyanannyi fedezettel elfogad
tatott. Takács Dániel uj alelnök indít
ványt terjeszt elő arra nézve, hogy a 
választmány tagjai az elnökséget támo- j 
gassák. Az elöljáróság az ipartársuiaí 
tagjai adóügyeinek intézésére adótanács- [ 
noki állást szervezett, melyre Braun 
Samu nyug. adóigazgató választatott meg. 
A losonci ipartársulat azon megkeresé
sére, hogy a mai helytelen adókivetési 
és behajtási rendszernek megváltozta- j 
tása céljából nagy gyűlés tartassék, úgy 
határozott az elöljáróság, hogy ezt a kér
dést bizottság utján tanulmányozás tár
gyává teszi és azután fog érdemben | 
határozni. Minács János alelnök a bizal
miak sürgős kinevezésére, Balázs Béla 
poltári asztalosmester a kontárok szi
gorú üldözésére és megbüntetésére, Dick- j 
mann Dezső aleinök a közszállilásból, 
való részesedés kieszközlésére tesz in-1 
ditványt. Ezeknek elintézése után az elől- ! 
járósági ülés véget ért.

Február ajtót nyitott,
a Tél házának küszöbéi uj jövevény 
iépte át. A lábak alatt csikorgó esti hí- j 
degben téli kép színe fehérlik. A zúzma
rától kivirágzóit, homályos ablakokon 
halvánnyá tompultan szűrődik ki a ka- 
nóczlalan lámpák izzó fénye. Az üzletek 
tágra nyílt kirakatszeme széles, kiváncsi 
tekintetei vet a fázósan siető járókelőkre. 
A kinyíló ajtókon a melegség lehelete 
párázik és fehérruhás jegecbábukká me- J
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rcvedik a párkányok és üres fecskefész
kes ereszek alján. Itt munkából jövő em
berek fáradt lépése kopog, nehézkesen, 
lassún. Amott egymáshoz simult párok 
ritmikus, könnyed járása muzsikál a fris
sen esett, ropogó hóban. Az utca lármá
jába autó tülkölése keveredik olykor s a 
száguldó gépkocsik bundás utasaiból 
csak a szőrmék boglyája látszik. Kor
csolya csörren a kezekben, fehér szvette- 
res, a hidegtől pirosra festett arcú asz- 
szcnyok, lányok, kézszoritdsos páros 
bögnizásra vágyó fiuk sietnek a jégre, 
hol a sportkedvet meleg érzések csihol
ják tüzesre s a téli hidegben illatos, zöl- 
delö, virágos, napsütésben ragyogó, fön- 
séges tavaszt fakasztanak a szivekben...

Az utcasarkon állok. És nézem a színes 
képet, amelyből szélesen ömlik ki a hó 
nagy, csodás fehérsége. A télikép hangu
latos alapszíne. És ebből a gyönyörű 
képbői mégis hiányzik valami. Az embe
rek megelégedettsége. A boldog ember. 
A gondtalanság s a lét derűje. Hiányzik. 
Amint hiányzik a nagy tülekedésben egy
mást taszigáló életünkben mindig Valaki, \ 
valami. Valaki, aki a lelkünk hegedűse, 
szépséges álmok varázslója, a Boldogság 
szczlakatu, rejtett tundérkasiélyának ti
tokzatos kulcsárja. Valaki, akitől a bol
dogságunk csillogó aranyát várjuk, Va- 
laki, aki szint hoz fakó életünkbe és akii 
álmotkergeiö fagyos téli éjszakák ködös 
sötétségében is virraszlva várunk. És 
hiányzik valami, ami a megnyugvás ál
mába ringatott lelkünk fájását meggyó 
gyitaná s hiányzik az útvesztőből kivezető 
fonalszál, melynek végén Reá találnánk...

Ügyvédi hsr. Tisztelettel tudatom, hogy 
ügyvédi irodámat Rimaszombatban, Gö- 
möri-utca 2. szám alatt megnyitottam.
J. U. Dr. Pavlik János.

Apostoli proíosiotáriussá nevezte ki 
a Pápa P á j e r  János putnoki esperes 
plébánost, a rozsnyói egyházmegye ma
gyarországi részének püspöki heiynökét. 
A kitüntetés számban menő kinevezést 
az egész egyházmegyében nagy öröm
mel fogadták.

Fölmentett lelkészek. Az 1928. évi
tartományi választások alkalmával a 
szlovák nemzeti párt választási röpcé
dulákkal árasztotta el a felsőgömöri fal
vakat. A röplap éies hangon a szlovák
ság sérelmeit tárta fel, amelynek ter
jesztését közvetlenül a választások előtt 
az országos hivatal betiltotta. Egyidejű
leg a rimaszombati államügyészség bün-
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vádi eljárást indított a röplap terjesztői 
Kuzmányi Jenő nagyszlabosi, Honéczy 
Pál ochtinaí és Korenko György rostári 
evangélikus lelkészek ellen rendför- 
vénybe ütköző közbéke háboritás miatt. 
A rimaszombati kerületi bíróság bűnös
nek mondotta ki a lelkészeket és el
itélte Kuzmányi Jenőt 500, Honéczy Pált 
és Korenko Györgyöt 300—300 korona 
pénzbüntetésre, a büntetés végrehajtá
sát azonban egy évi próbaidőre felfüg 
gesztette. — Felebbezés folytán a felső
bíróság elé került az ügy, amely meg
változtatta az elsőfokú Ítéletet s miután 
beigazolódott az, hogy a lelkészektől 
távol állt minden izgatási szándék és a 
kérdéses röplapot a hatóságok nem 
inkriminálták, igy mindhárom lelkészt 
felmentette a vád és következményei 
alul.

Halálozások. Ólmán Lajos kisgazda 
életének 45-ik évében január hó 26 án 
Várgedén meghalt. Az intelligens, egy 
időben verseléssel és szinmüirással is 
foglalkozó, jobbsorsra érdemes kisgazda 
holttestét nagy részvét mellett január 
28-án temették.

Özv. Nagy Józsefné szül. Síoicz Lidia 
86 éves korában január hó 26-án Zele- 
nén, ott lakó leánya házánál örök álomra 
szenderült. A városunkból származó pol
gárasszony holttestét Rimaszombatba 
szállították s január hó 27-én itt temet
ték el.

Özv. dr. Szabó Károlyné szül. Tóth 
liona életének 60-ik évében január hó
27-én, rövid szenvedés után városunk
ban meghalt. Holttestét széleskörben 
megnyilvánult részvét mellett január hó 
29 én helyezték örök pihenőre.

Az izraelita nőegylet közgyűlése.
A rimaszombati izraelita nőegylet évi 
rendes közgyűlését nagy érdeklődés 
mellett január hó 25 én tartotta meg a 
hitközség tanácstermében, mikor is a 
tárgysorozaton szereplő ügyek elintézése 
után megejtették a tisztikar és választ
mány megválasztását. Egyhangúlag meg- 
választattak ujabbi három évre elnökké: 
Dr. Bleier Leóné, alelnökké : Dr. Haas 
Andorné, ellenőrré: Braun Sándorné, 
pénztárnokká : Havas Gyuláné, titkárrá: 
Dr. Veres Andor, jegyzővé : Enyedi Ar
túr. Ugyancsak egyhangúlag megváiasz- 
tatott a 36 tagú választmány.

Bezárták az elemi iskolákat. A Ri
maszombatban főleg a gyermekek kö
zött elterjedt influenza-járványra való 
tekintettel, az összes elemi iskolákban 
a tanítást február hó 9 ig beszüntették. 
A polgári iskolában és a gimnáziumban 
ugyancsak sok a betegség miatt mu
lasztó diák, de itt az előadásokat egy
előre még nem szüntették be.

Áthelyezés. A magyar kir. Belügymi 
niszter a városunkból származó Dr. Pitta 
Lipót rendőrfőtanácsost Salgótarjánból 
a szolgálat érdekében Kiskunfélegyhá
zára helyezte át s az ottani rendőrkapi
tányság vezetésével is megbízta és egy
úttal nevezett rendőrfőtanácsosnak a 
salgótarjáni rendőrkapitányság élén ne
héz időkben és súlyos körülmények 
között odaadással és lelkiismeretes buz
galommal, eredményesen teljesített szol
gálataiért a magyar kir. Belügyminiszter 
elismerését és köszönetét fejezte ki. — 
Dr. Pitta Lipót helyére dr. Jánossy Ödön 
szolnoki rendőrkapitányt helyezték át 
Salgótarjánba.

A jégünnepéíyt és korcsoiyaver- 
senyf, kedvező idő esetén ma, február 
1-én (vasárnap) tartják meg. A n a g y 
szabásúnak ígérkező korcsolyaverseny 
iránt nagy az érdeklődés, kedvezőtlen 
idő esetén a versenyt egy hét múlva 
rendezik meg, feltéve, hogyha ezt az 
idő akkor is megengedi.

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

Műkedvelői előadás. A runyai ön
kéntes tűzoltó tesíület igen nagy siker
rel adta elő a jeles szerző, Nagy Dénes: 
„Katóka őrmesterné“ cirnii népszínmű
vét, amelynek fülbemászó, kedves zené
jét Dr. Mihalik Dezső rimaszombati 
ügyvéd, hírneves zeneszerző komponálta. 
A darab kitünően sikerűit, a szereplők 
mind, kivétel nélkül igen jól megállot
ták helyüket. A darabot Csiszár Árpád 
tűzoltó parancsnok tanította be. Előadás 
után táncmulatság következett, amelyen, 
mint bálanya megjelent runyai Sóldos 
Árpádné, kit megjelenésekor a tűzoltó
parancsnok meleg szavakkal üdvözölt 
és a tűzoltóság sorfala között az emel
vényre ment s azután 24 pirosruhás 
leánnyal kezdték meg a táncot, amely 
csak a hajnali órákban ért véget. — A 
tánccal kapcsolatban szépségverseny is 
volt, melynél az első dijat Vasas An- 
nuska, a másodikat Csiszár Bözsike és 
a harmadik dijat pedig Ragályi Mariska 
nyerték el.

A feledi országos vásár — az ünnep 
miatt — február hó 9-ére (hétfő) leit 
áthelyezve.

Kémet fogtak Feleden. A rimaszom
bati államügyészség intézkedésére a ri
maszombati rendőrbiztosság egyik detek- 
tivje a napokban letartóztatta és Rima
szombatba szállította Bobcso István volt 
községi jegyzőt, aki ellen kémkedés 
miatt adtak ki elfogató parancsot. A 
kémkedéssel gyanúsított volt jegyző előtt 
kihirdették az előzetes letartóztatásról 
szóló végzést. A vizsgálat folyik.

A sas.
Irta: Harsány! Zsolt.

A borbélyom igen szemfüles és élel
mes ember. Magából a borotválásból 
nyilván nem tudja megkeresni, ami kell 
neki, azért a legkülönbözőbb adásvételi 
üzletekhez folyamodik. Az még hagyján, 
hogy minduntalan valami szakmájába 
vágó cikket akar az ember nyakába 
sózni. Egyszer valami uj kölnivize van, 
soha nem látott üvegben, amelynek 
felbontása után penetráns terpentinszag 
önti el a könnyelmű vásárlót. Másszor 
egy bámulatos találmányt sóz az em
berre : borotválkozó krém helyett vala
mi mérges fehér port, ami szinte re
mekül puhítja a szakádat egyszerű, 
száraz behintéssel is, ehelyett azonban 
napokig tartó viszketeges kiütést kap 
az ember az arcára. De hát, mondom, 
ez rendben volna, ezek a holmik az ő 
külön fodrászvilágába tartoznak. Ő azon
ban nemcsak ezekkel cincárkodik, ha
nem egész váratlanul és meglepő áru
cikkekkel, úgymint bundabéléssel, ön
gyújtóval, képrámával, egyáltalán min
dennel, amit alkalomadtán olcsón meg 
lehet venni és lehetőleg hamarosan jó 
áron el lehet sütni.

Született kereskedő ez a derék fod
rász, valami izgalmas düh hajtja belül
ről, mikor valahol valamit meg lehet 
venni. És ugyanolyan lihegő szenvedély 
fogja el eladáskor. Már meg is szok
tam. Mikor beülök a székbe és hátra
támasztom a fejemet, már várom, mit 
fog kínálni eladásra.

A minap aztán felülmúlta önmagát. 
Ahogy végigmázolt a szappanos pa
maccsal, a következő ajánlattal fordult 
hozzám :

— Nagyságos uram, tessék venni egy 
sast.

— Mit vegyek ?
— Egy sast.
— Bolond maga? Minek nekem sas?
— Tessék elhinni, jő az a háznál. 

Nem árt a-z, ha van a háznál egy sas. 
És ez a sas, valami remek szép pél
dány. Az egyike kérem a legszebb sa
soknak, ami valaha létezett. És nevet
ségesen olcsó.

— Nem, nem veszek sast.
— De kérem, nagyságos uram...
— Ne is beszéljen, fiam, nem veszek 

sast. Inkább mondja ei, honnan az ör
dögből van magának sasa?

— Vettem. Spekulációra vettem ké
rem. Zárás után mentem haza és talál
koztam egy fiúval, aki vitt egy sast. 
Megkérdeztem, hova viszi. Mondta, 
eladni. Kérdeztem mennyi. Azt mondja, 
húsz pengő. Rögtön ígértem érte két 
pengő húszat. Sokáig alkudtunk, a vé
gén három hetvenért megvettem. A fe
leségem éppen nem volt Pesten, ven 
dégstgbe ment vidéki sógoromhoz, no, 
gondolom, fog őrülni a sasnak, ha ha
zajön. Otthon aztán eioldoztam a mad
zagokat, amikkel meg volt kötözve, hát 
kérem, az anyja ne költötte volna, csú
nyán megharapta a kezemet. Alig tud
tam a vérzést elállitani. Ja igaz, van 
egy szenzációs uj vércsiiiapitó, nem 
tetszik venni. Pedig nagyon olcsó. Szó
val nem tudtam hova helyezni a sast, 
mert féltem tőle, hát betettem a fürdő
szobába. Ott élt a sas. Csak egy kicsit 
mertem kinyitni az ajtót, mikor bead
tam neki az ételt. Mészárosnál vettem 
neki a májat, kérem. A nagyságos ur 
nem tudja elképzelni, mennyit tud enni 
egy ilyen dög. Tessék elhinni, bámula
tos. Mint egy mészároskutya, annyit

eszik. Komoiy pénzeket költöttem rá, 
a jó Isten akárhova tegye. Aztán meg 
valami fertelmes szaga is van egy ilyen 
sasnak. Mondhatom, sokat szenvedtem 
vele, a fürdőszobámat nem tudtam hasz
nálni, mert nem mertem bemenni, köl
csön jártam fürödni a szomszéd lakó
hoz. A végén a fivérem, aki forgalmi- 
adóellenőr és járt nálam vizitelni, azt 
tanácsolta, hogy csináljunk neki kaiie- 
kát és rakjuk ki a gangra. Egész nap 
ácsoltunk régi ferslógokat, estére kész 
lettünk. De akkor jött a b a j : be kellett 
volna tenni a sast. Hát kérem, 
a kezünkbe vettünk egy-egy botot, 
ugy mentünk be óvatosan a fürdőszo
bába, gondoltuk, majd fejbeütjük, ha 
nekünk jön, osztán elszédül. Én hozzá 
is sújtottam, de nem találtam és kérem 
a huncut féreg a karmával elkapta az 
egyik ujjamat és nem engedte. A fivé
rem elszaladt a harapófogóért, de azzal 
se tudta levenni. Azt mondja : te, lecsí
pem ennek a karmát, a teremtésit neki. 
Ne csípd le, mondom, mert csonka sasért 
nem lehet jó árat kérni. A végén veder 
vízzel öntöztük, mig eleresztette az uj
jamat, nagynehezen oszt begyömöszöl
tük a kalickába. Ki is tettük a gangra. 
Igen ám, de akkor a házmester, akivel 
valami malagaszőlő üzlet miatt feszült 
viselkedésben vagyunk kérem, feljelen
tette a sast a háziúrnak.

A háziúr üzent, hogy pusztuljon a 
házból a sas, mert felmondja a lakást. 
Akkor a szomszédom kitalálta, hogy el 
kéne adni az állatkertnek. Ki is vittem 
kérem, de még a kapun sem eresztet
tek be vele. Mondom : legalább a ka
pun eresszenek be, azt mondják : nem 
engednek bizony belül a kapun, mert 
még kitelik tőlem, hogy odaben szaba
don eresztem, már pedig van nekik

sasuk etetni való elég. No erről aztán 
az az ötletem támadt, hogy otthon az 
udvaron szabadon eresztem, ott üsse 
a kő azt a három pengő hetvenet, de 
én nem szenvedek tőle többet, nem is 
költők rá, a fürdőszobát is külön asz- 
szonnyal kellett kitakariítatni utána, de 
még most is facsarodik az ember orra. 
Egyszóval az udvaron szabadon bocsá
tottam. Tetszik tudni, hova repült? A 
lichthófon keresztül a fürdőszobába. 
Megszokta a kosztot. Tehetetlen vén 
sas már ez, kérem, jóformán repülni 
se tud, a fürdőszobában meg kapta a 
jó drága májat, a csuda essen a ha
sába. Hát most otíhon van a sas, nem 
lehet a házból elriasztani, a feleségem 
megjött, e! akar a sas miatt válni, tes
sék meghinni nagyságos uram, már ugy 
el vagyok keseredve a sas miatt, hogy 
se éjjelem, se nappalom, mert agyon
ütni mégis csak sajnálom, mondhatom, 
meg van annak mérgezve az élete, aki 
egy ilyen sast bevásárol magának, a jó 
Isten elvette az eszemet, mikor sast 
vettem, most már ott tartok, hogyha 
holnapig tűi nem adok rajta, felmond a 
háziúr. Van szerencsém, ásztos szgája.

Az utóbbi szavak azt jelentetlek, 
hogy borotválkozásom befejeződött. Ép
pen uj vendég érkezett a borbélyüzlet
be. Mialatt az inas rámadta a kabáto
mat, az én derék borbélyom már az uj 
vendéget kezdte szappanozni. És ahogy 
a pamaccsal nekiesett, roppant elevenül 
igy szólt hozzá:

— Nagyságos uram, tessék venni egy 
sast. Alkalmi vétel. Tessék elhinni, egy 
sas mindig jó a háznál. Különösen egy 
ilyen gyönyörű sas, nagyságos uram, ez 
egyike a legszebb sasoknak, ami valaha 
létezett...
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K edves bajtársam,
szegény, szerencsétlen pozsonyi iparos
testvérem , olvastam búdról-bánatodról, 
hogy hát hiába lakói itt huszonhat esz
tendő óta, hiába kilincselsz s koptatod 
a lábad térdig tizenkét esztendőtől fog
va, állampolgárságod mindeddig nem 
ism erték el és most legutóbb azt vitatja 
valam i hozzáérteni akaró, hogy hát ere
detiben ad be a sok-sok írást, ne pedig 
h ite lesített másolatban. Olvastam azt is, 
hogy itt katonai kötelezettségednek ál
lam polgársági bizonyítvány nélkül is 
eleget engedtek tenni, meg hogy az 
Emberi Jogok Ligájához is fordultál. 
S zeren csétlen  flótás barátom, kedves 
bajtársam , vigasztalódj, én már negyven 
eszten deje lakom itt, ahol születtem is, 
t izenkét esztendei kálváriajárás után 
még s in c s  meg az „Osvedceniém", 
--int hogy n in c s  meg ezer és ezer 

sor rostásunknak. Ebben Lexdérer vagy 
Direrlex, emberi jogok ligája, vagy köz- 
igazgatási  b író sá g  nem  segít, nem a 
herkópá te r  se, ha a referens ur meg
találja b icsa k ia n i magát s aszongya, 
hogy : nyet. írják, hogy most várakozol. 
Érdekes,  én is azt csinálom. Te, öreg, 
mondanék  valamit! Hm, nem gondolod, 
ne-e alakítsuk meg az Állampolgárságra 
Várakozók Unalmát Űző (Dalosegyletet 
ezzel a jeligével :

Várhatsz babám, elvárhatsz,
Míg csak bele nem fáradsz.

Gömöri iparos.
Megjelent a „Magyar Vasárnap", a 

SZV.KE népszerű folyóirata. Régen 
cr2ett hiányt pótol a Szlovenszkói Ma
gyar  Kuituregyesület kiadásában meg
jelent uj folyóirat, a „Magyar Vasárnap", 
melyet Alapy Gyula cir. szerkeszt s amely 
rövid időn belül minden család asztalán 
nélkülözhetetlen lesz. A „Magyar Vasár
nap" a tudományos haladást szolgálja 
könnyű, élvezetes stílusban megirt cik
keivel, felülemelkedik a napi harcokon, 
célja az, hogy a ma világát ismertesse 
szöveggel, képekben, megismertessen az 
újabb kutatások eredményeivel. Cikkei 
a tudomány minden ágából valók, le
gyen az természettudomány, gazdaság
tan, irodalomtudomány, földrajz, törté
nelem, kémia, f'zika, orvostudomány stb. 
Minden cikkét szakember Írja, illuszt
rálja s a lap a tudományok népszerű
sítését s a kultúra emelését szolgálva 
valóban  nagy elterjedtségnek fog örven
deni az egész Szlovenszkón, ahoi ma
gyar tudományos folyóirat mindmáig 
nincsen. Különösen hiányzik olyan új
ság, amely a tudományokat népszerű 
módon ismertetné. A most kikerült első 
szám tartalmából kiemeljük Alapy Gyula 
dr. beköszöntőjét, a szumir műveltség
ről és Ur városáról irt közleményt, a 
baktériumok boncolásának problémáit, 
egy cikket, a meiy a kálium fontossá
ga: tárgyalja az állatok táplálásában, 
szól az amerikaiak „ördögbabjárói", 
azonkívül számos apró hasznos tudni- 
a alót is közöl több képpel. A lap iro
dalmi mellékletet is hoz S z o m b a t h y  
Vi k t o r  szerkesztésében. Egy ízes no

h a  tőrök időkből, egy humoros tárca a 
mai katonagyerekek életéből s egy Mécs- 
ers teszi változatossá az ügyes formá

ján megjelent lapot, mely a komáromi 
Spiízer-nyomda terméke. — A „Magyar 
V asá rna p"  egyelőre havonta, majd két- 

mer.kint jelenik meg, a SZMKE tagjai 
tagdíj fejében kapjak. Előfizetése havi 
sgy számra évi 12 korona. Érdeklődők 

Szlovenszkói Magyar Kultur Egylet 
cárságához forduljanak, Komárno— 

Komárom, Kultúrpalota.
A facsúsztató borzalmas tragédiá

ja. Kiiik Pál, Kiiik János, Svonyavecz 
György és Sziman János kisrőczei la
kosok múlt év januárjában a P»akashegy 
Krivipotok nevű részében voltak alkal
mazva a fatermelésnél. A két Kiiik és 
Svonyavecz dolga az volt, hogy a ki- 
döntött fenyőszálakat a lejtő irányában 
-P tett facsusztatóra emeljék és a csusz- 
;ató közelében dolgozó munkásokat 
- ellő időben figyelmeztetve, útjára bo
csássák a 10—12 méteres faóriásokat. 
A csusztatóra helyezett fatörzs önsú
lyánál fogva őrült iramban rohant a 
völgy felé, a csúsztató egyik gerendá
jában azonban megakadt és hatalmas 
ívben kirepült a csúsztató vályújából és 
elütötte a közeiben fát vágó Szirr.an 
Jánost, aki gyanútlanul dolgozgatott 
posztján, mert a csúsztató munkások 
vészjelét nem hallotta. A borzalmas erő
vel kilendülő fatörzs mindkét lábát el
törte a szerencsétlen embernek s ütő

ereit is elmetszette, s a helyszínén 
pillanatok alatt elvérzett. A vizsgálat 
során megállapítást nyert, hogy az elő
irt vészjelet a csúsztatással megbízott 
munkások elmulasztották megadni, illet
ve már csak akkor jelezték, amikor 
a borzalmas halálesetet előidéző fatörzs 
már rohanásban volt lefelé. A felelős
ségre vont három famunkás azzal vé
dekezett, hogy a szerencsétlenség ide
jében erős szél volt s valószínű, hogy 
emiatt nem lehetett a vészjelet a völgy 
alsóbb régióiban meghallani. A kerületi 
bíróság igazoltnak találta a gondatlan
ságot, Kiiik Pált és Jánost 2—2 hónapi 
börtönre, Svonyavecz Györgyöt pedig 
három hónapi börtönre Ítélte, azonban 
az ítélet végrehajtását kettő, illetve há
rom évre felfüggesztette.

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

Meszelővel csapott anyósa arcába 
boszubc!. A kassai felsőbíróság most 
hozta meg az elsőfokú Ítéletet minden
ben megerősítő végzését Kubeska já- 
nosné 46 éves rédovai özvegyasszony 
bűnügyében, aki két évvel ezelőtt egy 
családi perpatvar fináléjaként meszelő
ve! csapott anyósa Sztrepko Zsuzsanna 
szemei közé, minek következtében a 
szerencsétlen asszony heteken keresztül 
kereset és munkaképteien lett s oly 
súlyos természetű szembajt kapott, hogy 
az orvosi szakvélemény szerint mindkét 
szemére rövidesen meg fog vakulni. A 
bíróság súlyos testi sértés bűntettében 
mondotta ki bűnösnek a bosszúálló asz- 
szonyt s azért egy hónapi börtönre 
Ítélte. Az ítélet jogerős.

Hatósági közlemények. A városunk
ban létesítendő 22 kW. provizórikus 
pillamos bekapcsolás és viüanyberen- 
dezés tárgyában a helyszíni vizsgálat 
folyó évi február hó 6-ári délután 4 óra
kor fog megtartatni a városháza tanács
termében, ilietve a helyszínen. — 
Felhivatnak mindazok, akiknek ezzel 
kapcsolatban valamelyes kérelmük vagy 
kifogásuk volna, hogy kérelmüket, vagy 
kifogásukat adják be Írásban a jelzett 
határidőig a kormánybiztosi hivatalnál, 
esetleg jelzett időben és helyen szemé
lyesen szóbelileg is előterjesztheti*. A 
vonatkozó tervek és telekösszeirás a 
városháza 1. számú szobájában jelzett 
napig közszemlére ki vannak téve.

Felhivaínak mindazok, akiknek birto
kában bármiféle motoros jármű, traktor, 
stb. van, hogy ezeket katonai célra tör
ténő összeírás céljából a járási hivatal 
katonaügyosztáiyánál folyó évi február
I—15-ig szigorú büntetés terhe alatt 
jelentsék be. Bővebb felvilágosítás a 
kifüggesztett hirdetményeken.

Folyó évi március hó 13 án reggel 8 
órakor Losonczon, — március hó 20-án 
reggel 8 órakor Rimaszombatban, — 
március 28 án reggel 8 órakor pedig 
Feleden tenyészbika vásár fog tartatni.

Erdei favágók fejszés párbaja. A 
két évvel ezelőtt a rimakokovai Háj- 
nevü erdőben lezajlott favágó párbaj 
ügyében most hirdették ki a legfelsőbb 
biróság Ítéletét, amely minden részleté
ben megerősítette a kassai bíróságon 
elhangzott másodfokú ítéletet. Bariák 
György 54 éves kokovai gazda két fia, 
a 26 éves János és a 24 éves Pál 1929. 
julius 8-án favágás közben összetalál
koztak az erdőben régi haragosukkal 
Vetrák József 33 éves rimakokovai lakos
sal, aki Bariák Jánost fejszével meg
ütötte. A megtámadott fiatalember vé
dekezésül szintén fejszét fogott harago
sára és a többiek is fejszével rontottak 
rá a támadóra, úgy hogy a borzalmas 
fejszéspárbaj hősei egytől egyig súlyos 
sérüléseket szenvedtek. A bajvivás köz
ben Vetrák Józsefet arcán is két fejsze
csapás érte, minek következtében arca 
teljesen eltorzult, emellett azonban két 
bordáját is bezúzták a Bariák fiuk éles 
fejszéi. A Bariák familia párbajozó három

tagja is súlyos sérülésekkel hagyta el 
a csata színhelyét s valamennyien hó
napokon át nyomták az ágyat a nem
mindennapi verekedés következtében. A 
verekedők természetesen egymást jelen
tették fel a biróságnál súlyos testi sér
tés cimén, ahol Bariak Györgyöt egy 
hónapra, Pált három hónapra, Jánost 
egy hónapra el is Ítélték. Vetrák Józse
fet ped g felmentették. Felebbezés foly
tán a kassai felsőbiróság is foglalkozóit 
a kokovai erdei párbaj ügyével s az 
elsőfokú biróság Ítéletét megváltoztatva 
Bariák György büntetését két hónapra, 
Pálét hét hónapra, Jánosét pedig hat 
hónapra emelte fei, miután a kerületi 
biróság által megállapított önvédelmet 
nem látta bizonyítottnak. Az elitéltek 
megfeiebbezték a felsőbiróság Ítéletét, 
ahoi azonban a másodfokon kimondott 
ítéletet minden részében megerősítették. 

Nincs étvágya? Ég a gyomra? 
Hallgasson a tanácsomra:
Baldócit igyéle éhomra!
Igyek délben, este reggel,
Mindennap csak egy ü veggel! 
így ha rendszeresen issza,
Egészségét szerzi v issza !

MOZI. Január hó 31. és február hó 
1-én a „Patrióta" cimü Paramont-film 
kerül a fehér falra. Ezen film I. Pál 
orosz cár rémuralmából meríti tárgyát. 
A cár főminisztere Pahlen kétszínű já
tékot üz s közben szerelmi viszonyt sző 
egy udvarhölggyel, kit intrikáinak esz
közéül használ fel, ami azonban nem 
menti őt a tragikus fordulatoktól. A 
cárt Emil Jannings személyesíti, kinek 
egyéni művészete biztosítja a sikert.

Febr. hó 2-án „A hitetlenség átka" c. 
Metro-füm kerül szinre, melyben Hans 
Stuwe játsza a főszerepet. Ezen film a 
világégés számtalan drámái közül kira
gad egy nem mindennapi regényt. Bessel 
milliomos gyáros félreértés áldozataként 
visszatér a frontra s a legkülönfélébb 
viszontagságok után térhet csak haza, 
hogy ismét megtalálja az elveszettnek 
hitt boldogságot.

Febr. 4-én „Rechenbach bankárja" c. 
film következik Evelyn Holt-tal a fő
szerepben. — Reichenbach bankár egy 
mindenre elszánt kalandor karmai közé 
kerül s a bankár leánya is belekerül a 
szövevényébe. Az izgalmas jelenetek 
egész sorában bonyolódnak le a drámai 
események.

Febr. 5-én Greta Garbó és Lars Hau- 
son páratlan játékában lesz alkalmunk 
gyönyörködni „Az isteni nő" c. Metro- 
fiimben, mely egy szegény lány fényes, 
de sok keserűséggel telt pályájának 
megrázó képeit tárja elénk. A főszereplő 
filmcsillag szereplése zálogát rejti a 
nagy sikernek.

legbiztosabban és 
legelőnyösebben a

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

helyezhetők el. — Betétek vissza
fizetése minden előzetes felmon

dás nélkül történik.

Beszüntették az eljárást a bénái 
rablótám adás ügyében. A múlt ősz 
elején történt, hogy Sipos József bénái 
bányamunkást, amint élelmiszerrel meg
rakott tarisznyájával a határon át mun
kahelyére igyekezett, ismeretlen tettes, 
az alkony szürkületét felhasználva, meg
támadta és agyonlövéssel fenyegetve, 
eiakarta rabolni elemózsiás tarisznyáját. 
A megtámadott munkás csak hosszabb 
dulakodás után tudott megszabadulni a 
rablótól, akiben felismerni vélte Paszek 
Pál nevű salgótarjáni munkást. Feljelen
tés folytán meg is indult a vizsgálat a 
rablótámadással gyanúsított egyén ellen, 
azonban az első szembesítésnél Sipos 
már nem volt egészen biztos benne, 
hogy támadója tényleg Paszek lett vol
na, igy az áüamíigyészség az eljárást 
beszüntetni volt kénytelen.

Halálra égett a cigányputriban. 
Borzalmas eset történt a Tornaija kö
zelében fekvő Szkáros községben. Hor
váth Margit cigányasszony, aki a cigány
sor egyik kalyibájában lakik, rőzsesze- 
dés idejére felügyelet nélkül a földre 
terített vánkuson hagyta hét éves leá
nyát s mikor fával rakottan a közeli 
erdőből hazatért, gyermekét borzalma
san összeégve, eszméletlen állapotban 
találta a putri nyitott tűzhelye mellett. 
A magára hagyott kis cigányleány vala
hogy egészen a tűzhelyig jutott el a ván
koson hevenyészett ágyával együtt és a

Kinő APOLLÖ mozgó
Szombaton é3 vasárnap, január 3i-én és febr. 1-én 
nagyszerű történelm i alkotás. Egy film, melyről 
a világ kritikája csak d icséretesen nyilatkozott. 

Film, mely m indenkit te ljesen  m eghódit:

P a tr ió ta
Főszereplők : Emil Janings, Florence Vidor, Lewis 

Stone, Vera Voronin, Niel Hamilton.

ffétfőn, febr. 2-án elsőrendű drám a a háborús 
frigyről Ludvik Wolf regénye nyomán Film, amely 

a „Sárga bárca“ c. filmet felülmúlja :

A  h it e t le n s é g  á tk a
Főszerepben : Ágnes Eszterházy, Angello Ferrari, 
Ágnes Petersen  Jacob T iedtke, Siegfried Arno.

Szerdán, febr. 4-én pompás dráma az előkelő tá r
saságból, a pénzfejedelm ek életéből és a  nagy 
rablásról. A. Landaberger hasonnevű regénye 

nyomán.

R e c h e n b a c h  b a n k h á za
Fősz. Evelin Holt. I. K. Samborskv. Th. P istek.

tűz belekapott az ágyneműbe. A szeren
csétlen gyermek mindkét iába súlyosan 
összeégett, úgy hogy a rimaszombati 
kórházban, hová orvosi intézkedésre be
szállították, pár napi kínlódás után ki
szenvedett. A gondatlan anya ellen meg
indult az eljárás.

A hősök emlékmű-bizottsága a múlt 
héten két ízben is ülést tartott, amikor 
is a pénztári jelentésből megállapitta- 
tott, hogy eddig összesen 39,375 kor. 
62 f. áll a bizottság rendelkezésére a 
Rimaszombatban felállitanó hősök em
lékművére s a város idei költségveté
sébe is e célra ötezer korona vétetett 
fel. Minthogy azonban egy a hősök em
lékéhez és Rimaszombat közönségéhez 
méltó emlékmű jóval nagyobb összegbe, 
mintegy százezer koronába kerül, az 
egyházak ifjúsági egyesületei vezetőinek 
bevonásával magát kiegészített bizottság 
a mai vezércikkünkben érintett akció 
keresztülvitelén kivüi elhatározta azt is, 
hogy még e farsangban egy nagysza
bású, igazi müvészestélyt rendez, amely
ről közelebb bővebben szólhatunk.

Diákbál. Ennek nevezték azt mindig, 
hirdetett legyen bár a meghívó táncz- 
mulatságot, műsoros estét vagy éppen 
kabarét. Diákbái. A diákság táncos vi
gadalma, amikor egy estére, ha nem is 
felfüggesztelek, de mindenesetre elné
zőbben enyhére szelídülnek a szigorú 
iskolai szabályok, a szorgalmas tanu
lásból a szórakozásba csap át a diák
iélek s a kellemes mulatozást a N u n c  
e s t  b i b e r d u m  jelszava is mértékle
tesen hangolja. Táncra kerekednek a 
diáklányok, diákfiuk, a komoly, de jó- 
leikü, jóakaratu tanárok, sőt ma már a 
tanárnők is táncraperdülnek és egy es
tére elfelejtődik a sokbajos élet minden 
szomorúsága. Egy-egy kislány ablaka 
alatt fölhangzik a beszédes, szordinós 
muzsika, mely annyi sok év óta most 
is azt mondja, hogy : Csak egy kis lány 
van a világon. S az egy kis lány fehér 
lelkében a boldogság arany fénycsóvája 
csillámuk, de boldog a diák is és felejt
hetetlen a diákbál ragyogóan színes sok 
szép emléke... A rimaszombati reál- 
gimnázium magyar diáksága műsoros 
diákbálját január 31-én (szombaton) este 
tartja meg a „Tátra" szálló nagytermé
ben s a nyilvánult érdeklődésből Ítélve, 
az ezúttal is fölötte sikeres lesz.

Katonák végleges elbocsójtása. A 
pilseni „Nová Dóba" megbízható for
rásból értesül, hogy illetékes katonai és 
pénzügyi körökben elhatározták volna, 
hogy a most szolgáló 1929-es évfolya
mot már korábban és pedig március 28-a 
helyett már március 7 én vagy 14-én 
elbocsájtják, ami által több millió koro
nát takarithatna meg az állam.

A „Délibáb" cimü budapesti szín
házi hetilap, valamint 

A „Rádióélet" cimü rádióujság 
számenkint is kapható:

Rábely M klós
könyv- és papirkereskedésében 

Rimaszombat.
A „Prágai Magyar Hírlap" rimaszom

bati elárusítója. — Ugyanott előfize
tések és hirdetések is átvétetnek.
Lopott ökröket adott el a mészá

rosnak. Még 1929. október 30 án éjjel 
történt, hogy ismeretlen tettesek betör
tek Vrábl János rimakokovai gazda be
zárt istállójában és onnan két hizott 
ökröt hajtottak el. A károsult gazda fel
jelentésére a csendőrség azonnal széles
körű nyomozást indított s az istállóból 
vezető pata és lábnyomokon elindulva 
megállapította, hogy a két ökröt a tol
vaj egyenesen Gyetvára hajtotta. A min-
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dent eláruló nyomok Sacher Árpád 
gyetvai portájánál értek véget s mikor 
a csendőrök vallatóra fogták a megle
pett mészárost, az bevallotta, hogy a 
két ökröt egy hrinyovai gazda hajtotta 
hozzá, akitől nyolc ezer koronáért meg- \ 
vásárolta. Az eladót Bisztriánszky Már
ton 30 éves hrinyovai gazdálkodó sze
mélyében rövidesen hopponfogták, ak: 
a bizonyítékok súlya alatt mindent tő 
redelmesen bevallott, ellenben a mészá
ros tiltakozott az orgazdaság gyanúja 
ellen s bár rábizonyult, hogy a teljesen 
idegen gazda őt késő éjjel zörgette fe! 
és minden passzus nélkül ajánlotta fel 
eladásra az állatokat, úgy hogy mint 
hivatásos kereskedőnek, tisztában kel
lett volna lennie az állatok lopott vol
tával, egészen a legfelsőbb bíróságig 
vitte fel az ügyet, azt állítva, hogy az 
üzlet lebonyolításánál a legteljesebb jó
hiszeműséggel járt el és őt a tolvaj ügyes 
fellépése annyira tévedésbe ejtette, hogy 
rá sem gondolt arra, hogy lopott álla
tokat akar a nyakára sózni. A kerületi 
bíróság lopásért egy évi és két hónapi 
fogházra Ítélte Bisztriánszkyt, Sacher 
mészárost pedig orgazdaság cimén 15 
napi elzárásra és 400 korona pénzbír
ságra. Az ítéletet úgy a kassai felső
bíróság, mint a brünni legfelsőbb bíró
ság jóváhagyta s igy az ennek követ
keztében jogerőssé vált.

Gyerekét tarto tta  a csendőrszurony 
elé. Az elmúlt napokban a csendőrség 
egyik őrjáratát hívták ki a közeli Hubó 
községbe, miután az ott tanyát vert 
cigánykaraván tagjai között véres vere
kedés tört ki s a civakodó oláhcigányo
kat lehetetlenség volt szép szerével 
megfékezni. A verekedők között Bakó 
Filo nevű 24 éves cigány vitte a fősze
repet, aki a csendőrök láttára nemhogy 
abbahagyta volna a vitát, hanem még 
annál inkább jobban szította a tüzet, 
úgy hogy végül is a csendőrök nem 
tudtak mást tenni, mint szuronyt sze
gezve vették körül a Dancso família 
tagjait, azzal az elhatározással, hogy a 
más vidékre való Bakó Filot leszerelik 
és eltoloncolják. A rabiátus oláhcigány 
ellentállott s mikor a csendőrgyürü 
már teljesen közelébe ért, hirtelen fel
kapta a közelében tartózkodó 4 éves 
kisfiát s azt tartotta a szuronyok elé, 
úgy hogy ha a csendőrök vissza nem 
ugranak, a szerencsétlen porontyot fel
nyársalják az éles szuronyok. A cigányt 
végül is nagy erőfeszítések árán sike
rült megkötözni és beszállítani a rima- 
szombati kerületi bíróság fogházába, 
ahol hatóság elleni erőszak cimén eljá
rást indítottak ellene.

Marólúggal öntötte le férjét. Súlyos 
testi sértés cimén két hónapi fogházra 
Ítélte a kerületi bíróság Válint Mária 
29 éves eperjesi illetőségű asszonyt, mert 
Pétermányon (Csetnek mellett), 1928 
február 8-án este, afeletti elkeseredésé
ben, hogy férjével hetek óta hadilábon 
állott s mert az ura legutóbb már el
válással fenyegetődzöít, marólúggal fo
gadta hazatérő férjét, aki bár a táma
dást hirtelen a szemei elé emelt karjá
val nagyrészben elhárította, mégis oly 
mértékben megsérült a szétömlő maró 
folyadéktői, hogy három hónapig nyomta 
az eset után az ágyat. A vádlottak pad
jára került s különben időközben férjé
től el is vált fiatal asszony azzal ma
gyarázta tettét, hogy elkeseredésében 
nem tudott mást csinálni, mint hogy 
élete megrontóját csúffá teszi. Férje 
pokollá tette életét s az utolsó napok
ban olyan kedélyállapotban volt már, 
hogy idegein nem volt képes uralkodni. 
Bevallotta, hogy a marólúggal férje 
szemei közé akart önteni. A kerületi 
bíróság az Ítélet végrehajtását az eny
hítő szakasz alkalmazásával két évi 
időtartamra felfüggesztette.

S P O R T .

Felhívás.
Felhívjuk mindazon sportkedvelőket, 

akik a RPOS felállítandó ping pong 
osztályába be óhajtanak lépni, hogy a 
Herczjenö és Remenyik István urak üz
leteiben elhelyezett iveken legkésőbb 
febr. 5-ig jelentkezni sziveskedjenek. Az 
alosztály helyisége a Tátra-szálló kis
terme lesz, ahol a jelentkező rendes ta
gok részére minimális tagdíj lefizetése 
ellenében kitűnő asztalok fognak ren
delkezésre állani.

Az RPOS elnöksége.

G ö m fir 1931. február hó 1.

Sportegyleteink 1930. évi teljesít
ménye.

II. R M E.
A RME footbalícsapata a múlt évben 

nagy haladásról tett tanúbizonyságot. A 
csapat általában véve fokozatos fejlő
déssel egyre egységesebbé vált, játékosai 
a küzdelmekben mindinkább megedzöd- 
tek, stílusa kiforrottabb, technikai fel- 
készültsége értékben emelkedettebb lett, 
önbizalma, amely azelőtt válságos pil
lanatokban gyakran elhagyta, megerő
södött s ha a múlt év számbeli ered
ményei még nem is voltak mindig ki- 
elégitőek, a csapat harckészségére, lel
kesedésére s fejlődésben levő technikai 
felkészültségére a jövőben is lehet ala
pítani.

A RME az 1929—30. évi bajnokság 
tavaszi fordulójában még csak másod- 
rangú szerepre volt kárhoztatva, a nyári 
barátságos és nemzetközi mérkőzések 
közül egyik-másik azonban már figye
lemreméltó teljesítmény volt.

A csapat az elmúlt évben nagy nem
zetközi mérkőzést abszolvált. A buda
pesti Vasassal szemben 6:0 arányban, 
a Diósgyőri VTK-val 4:1, az Ózdi VTK- 
val szemben 3:0 arányban vesztett, mig 
a ióképességü Miskolci VSC-t sikerült 
3:1 arányban legyőznie. A budapesti 
őszi amatőr bajnok BSZKRT elleni vá
rosi válogatottba öt embert adott, akik
nek szintén érdemük az 1:4 respektá- 
bilis eredmény elérése. A barátságos 
mérkőzésekből értékes a losonci Slavia 
elleni 3:2 arányú győzelme, s az eper
jesi Törekvéssel elért 5 5 arányú eldön
tetlen. Az őszi bajnoki fordulóban a 
csapat gyengébb ellenfeleivel szemben 
nagy gólarányu győzelmet aratott, a 
LAFC-al szemben csak heroikus küz
delem után 5:4 arányban maradt alul, 
az FTC-tő! és RPOS-tól kikapott. A 
RME jó gólaránnyal az FTC mögött a 
bajnoki tabella negyedik helyét fog
lalja el. mm.

Bajnoki sorsolás.
A bajnokságban 8 csapat vesz részt, 

mégpedig az őszi forduló lebonyolítása 
után a következő sorrendben : Losonci 
AFC, Rimaszombati POS, Füleki TC, 
Rimaszombati ME, Rozsnyói SC, Pel- 
söci SC, Apátfalusi SC, és Ragyolci TC. 
A bajnokság március 29-én veszi kez
detét, május 10 szabadnap. A sorsolás 
a következő:

I. március 29.
RSC — FTC, RTC-RM E, LAFC — 

PSC, RPOS — ASC.
II. április 12.

FTC— RTC, LAFC — RME, RPOS — 
RSC, PSC -A SC .

III. április 19.
LAFC — FTC, RME — RPOS, RSC -  

PSC, ASC — RTC.
IV. április 26.

RTC — RSC, RPOS-LAFC, FTC-  
PSC, ASC — RME.

V. május 3.
RPOS — RTC, RSC-LAFC, PSC — 

RME, A S C -F T C .
Május 10 szabadnap.

VI. május 17.
R P O S -F T C , RTC — LAFC, RSC — 

RME. ASC és PSC szabadnapos.
VII. május 31.

RME — FTC, PSC — RPOS, ASC — 
LAFC.

Junius 7.
RTC — PSC.
Az előlállók a pályaválasztók.

Nyilatkozat.
A városi villanytelep jövedelmezőségi 

kérdését a már előbb leközölt szakér
tői vélemények kiegészítéseképpen a 
Nyitrán megjelenő „Magyar Szó" folyó 
évi január 24-iki számában a könyv- 
szakértő adatai teljesen megvilágítják. 
Ezen cikkben, valamint az előbbi nyi
latkozataimban felhozott dekumentumok 
és adatok alapján mindenki önállóan 
ítéletet alkothat magának arról, hogy 
vájjon kárt okoztam-e a városnak és a 
lakosságnak akkor, amikor a kevés és 
bizonytalan jövedelemmel és magas áram
árakkal járó házikezelést beszüntettem 
vagy pedig a város és az összlakosság, 
tehát az u. n. „őslakosok" érdeke is pa- 
rancsolólag megkövetelte, hogy a házi
kezeléssel járó nagy rizikótól és a ma
gas villanyáraktól egyszer már mente
süljünk.

Egyébként is az újságírói polémiában 
egyetlen egy olyan tény vagy állítás sem 
hozatott elő, amely a leközölt szakértői 
véleményekkel nem lett volna megcá
folva. A szakértői vélemények döntő 
súlyát a „Prágai Magyar Hírlap" az ál 
tál ismeri el leginkább, hogy a neki a 
„Jogtalanságok sorozata" cikk előtt jóval 
hamarább beküldött szakértői vélemény 
kivonatait mind a mai napig nem merte 
leközölni.

Dr. Törköly József ur a villanytelepi 
ügyből kifolyólag sajtóper megkezdését 
javasolja. Részemről ezt fölöslegesnek 
tartom, mert eljárásomat többfoku fe
lettes hatóság fogja felülbírálni s az ügy
nek ily személyes térre való terelése 
csak haraggal volna indokolható, én pe
dig nem haragszom s ilyen haszonnál- 
kiili idő és munka pazarlásra, sajnála
tomra sem időm, sem kedvem nincs.

Kelt Rim. Sobota 1931. január 29-én.
Dr. Daxner Vladimír

kormánybiztos.

ü n t d D Í f  Imrece és tá rsa  mészá- 
Jul l ü w l l w ö .  ros és hentes üzleté
ben állandóan friss sertés és m arha
hús kapható Jánosi-utca 20. sz. alatt. 
(Hp** Ugyan itt egy tanuló felvétetik.

I Foto-cikkek, 
Illatszerek, 

Kötszerek
BOKOR-drogériában, B

Szabászat! tanfolyam!
Február 15 tői kezdődőleg 6 hetes 

szabászati tanfolyamot nyitok.
Elsajátítható perfekt szabászat model- 

lirozással.
Érdeklődőknek bármikor szívesen szol

gálok felvilágosítással.
SZABÓ MARGIT

1 - 3  Rózsa-utca 28.

E L A D Ó
1 szép, majdnem uj hálószoba  
bútor. Cím: a kiadóhivatalban.

6 magyar hold
jókarban levő sz á n tó fö ld , Rima

szombat határában, eladó. 
C z im : a kiadóban megtudható.

Keresek bérbe
hosszabb időre négy, 
esetleg  három szobás

konfortos lakást
május vagy augusztus hó 1-ére.

Eladókkal is tárgyalok. 
C z i m :  Megtudható a kiadóban.

s m

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
Rá b e i y  Ká r o l y  iaptulajdonos.

NYÍLT T É R .*)

Értesítés.
Tisztelettel hozom a t. közönség tudomására, 

hogy Ungár Géza ur balogi üzletét átvettem.
Mindazokat, akiknek ezen üzlettel kapcsolato

san valami követelésük volna, ezúton felhívom, 
hogy követelésüket nálam nyolc napon belül be
jelenteni sziveskedjenek, mert ellenkező esetben 
követelésükért semminemű szavatosságot nem 
vállalok, azt ki nem fizetem.

Balog, 1931. január 31.
______  Kovács Kálmán.

*)E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztő.

Alsópokorágyon
4 magyar holdból és belsőségből álló

birtok eladó.
Bővebb felvilágosítást nyújt a tulajdo
nos Alsópokorágyon vagy pedig Dr. 
Fráter György ügyvéd Rimaszombat 

Gömöri-utcza 19. sz.

Tűzifa kapható!
I. osztályú száraz bükk hasábos tűzifa 

méterenkint 60 korona, II. osztályú do
rong, méterenkint 50 korona.

Waggoniételekbe is kapható a napi 
áron.

Megrendelhető: a vasútállomáson vagy 
Stefanik-uíca 12. szám alatt 

1 - 3  LENNER EMILNÉL.

Eladó házak.
A jánosi-utca 15. szám alatt az ud
varban 2 lakóház 2—2 szobás, — eladó 
s mindkettő azonnal elfoglalható. Ér
tekezni dr. Kovács László ügyvéddel 
lehet. — Rimaszombatban Széchy-utcza 
29 szám. 1—2

__ Eladó házak.
Eladók Rimaszombatban, illetve 
Rimatamásfalván újonnan épült, 
25 évig adómentes

egy, kettő és három szobás
lakóházak, melléképülelekkel föl
szerelve, azonnal beköltözhetők. 
Bővebbet ífj, GECSE JÓZSEF-nél 
Rimaszombat, (Tamásfaívi utón.)

g: Kisebb házat ̂ 5
megvételre keresek a város 
központjának közelébe, le
hetőleg 2, esetleg 3 szobás. 

iW* Érdeklődők adják le címüket 
HOFFMANN RUDOLF 

bőrüzletében, a postával szemben.

Eladó ház.
Ujváros-utcza 13. szám ú ház,
mely két szoba, konyha, éléskamra 
és mellékhelyiségekből áll, szabad 

kézből eladó.
Értekezhetni lehet ugyanott.

Nagy választék
szőrmékben

18 koronától feljebb. 
Kovács-áruház

RIMASZOMBAT 
M a sa r y k -té r  5 . szá m .

Kiadd lakás
2, esetleg 3 szobás, konyha, kamra, 
előszoba, ^gyümölcsös kerttel azon- 
nalra. — Értekezni lehet Kálmán 
Károly mészáros és hentes üzle
tében, R im aszom bat Jánosi-utca.

Üzlet áthelyezés. a na8yér<i'mfi ki>Iön8í‘ 
szűcs és szőrmeáru üzletemet

a Masaryk-tér 25. sz. alól áthelyeztem a városháza uj épületének középső 
üzlethelyiségébe, ahol nagy választékban tartok külföldről importált SZŐRME- 
ÁRUKAT, azokat saját műhelyemben dolgozom fel s ezáltal abban a kellemes 
helyzetben vagyok, hogy a legfinomabb és legszebb minőségben lényegesen ol
csóbb árban tudom az igen tisztelt megrendelőimet kiszolgálni. — Férfi és női 
szőrmebélésekből dús választék. Tisztelettel: LICHT1G szücsmester.

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


