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!! Karácsonyra!!
legszebb, legolcsóbb 

a j á n d é k o k :
I l l a t s z e r e k ,  
Bőrdiszmüáruk, 
FŐ T O-gépek, 
Fésű-, manikűr 

kazetták
aGIiASER-nál._

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  É S  T Á R S A D A L M I  H E T I L A P
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

M ASARYK-TÉR 9.
Lapzárás csütörtökön este. —  Kéziratok vissza nem adatnak.

F Ő S Z E R K E S Z T Ő

M Á R K U S  L Á S Z L Ó
E L Ő F IZ E T É S !  D IJA K : Egy é v re  48 K, fé lé v re  24 K, 
n e g y e d é v re  12 k o ro n a . — E gyes szám  éra I korona.

Hirlapjegy engedélyezve a postaigazg. 57,433 111 2l. sz. rendeletével.

Áz ifjúság 
a kapuk előtt.
A fiatalságnak a közéletbe való 

bekapcsolódásáról sok szó esik 
mostanában a szlovenszkói ma
gyarság sajtójában épen úgy, mint 
egyéb fórumain.

A probléma valójában olyan 
h rderejü, hogy megérdemli a veie 
való komolyabb foglalkozást.

A lefolyt 15 év alatt 15 fiatal 
évfolyam hajtott ki a magyar kis- 
sebbségi élet fáján. Évente 15.000, 
a tizenöt év alatt körülbelül 180.000 
magyar lélek érte el nagykorúságát 
s ebből a horribilis számból a ki
képzett intelligencia, a magyar szel
lemiség utánpótlása mintegy tíz
ezerre tehető.

Egyik oldalon tehát a felnőtt if
júság dandárja áii és kér helyet a 
nap alatt exisztenciális, kulturális 
és társadalmi érvényesülése, léte 
érdekében.

Más oldalon a kész, szervezett 
társadalom, organizációk hadosz
lopa sorakozik, mely 15 esztendő 
alatt állandóan harcban állott és 
természetszerűleg összenergiáját ál
dozva vivta a küzdelmet.

Szinte feltolakszik a kérdés, miért 
van az, hogy az utánpótlás és az 
utánpótlást várók nem találnak egy
másra anélkül, hogy ez a kiegé
szülés és találkozás problémát ne 
jelentsen.

A felelet igen egyszerű: az uta
kat kell kiépíteni, innen is, onnan 
is, hogy az ifjúságnak a magyar 
élet mai létformáiba való bekap
csolódása simán menjen végbe.

Mert erre a bekapcsolódásra fel
tétlenül nagy szükség van. A fiatal 
lelkekben óriási energiaforrások 
mzognak föl s a magyarság veze

tőinek kell a figyelmüket reáirá- 
yitani arra, hogy ezek a források 

dús és bő energiakészletüket okta
lan és céltalan dolgokra fecsérlik-e, 
vagy pedig ezeket a közös boldo
gulás turbinájába öntik-e ?

A kisebbségi magyarság vitális 
érdeke kívánja, hogy ez az utóbbi 
lehetőség biztosittassék.

És minél nehezebb a mi hely
zetünk, annál jobban van megne
hezítve a mai fiatalság élete is: 
ezért kétszeres szeretettel és gond
dal kell nyúlni közös problémáink
hoz és azokat, akik az utánpótlás 
fontos kérdésével foglalkoznak és 
a magyar jövőért dolgoznak — fo
kozottabb erővel kell támogatnunk.

Csak egy szeretettel kezelt és 
okosan vezetett és törekvéseiben 
magyar segitőkezekre talált ifjúság 
lesz képes sikerrel folytatni a ma
gyar munkát, a mi munkánkat. A 
fiatal magyarságtól pedig elvárjuk 
azt, hogy egyetemlegesen tömörül
nek a kisebbségi magyarság zász

laja alá és minden erejükkel arra 
fognak törekedni, hogy annak ér
dekeit megóvják, mert ezáltal a 
saját létérdekeiket is védik.

Hiszen az elhelyezkedésnél a 
magyar ifjúság senkire másra nem 
számíthat, mint elsősorban az őt 
körülvevő testvéreire, ezért kell a 
bekapcsolódáshoz szükséges utakat 
kölcsönösen kiépíteni.

Mindkét tényezőnek össze kell 
fogni, hogy a mostani kaotikus 
időben megállhassuk a helyünket. 
Ha ez az összefogás meg lesz, ak
kor olyan erkölcsi erővel rendel
kezünk, amely képessé tesz majd 
arra, hogy a nemzetnek ellenálló 
erejét fokozatosan erősítsük és meg
növeljük. H.

Felhívás a gimnáziumi 
segitőegyesiilet tagjaihoz!

A karácsonyi segélyezési akciók 
munkájában, mint ismeretes a hely
beli állami magyar reálgimnázium 
segítő egyesülete is, tevékeny részt 
vesz az utóbbi időben, mert a köz
életi pályák felé törekvő ifjúság 
utjából kötelességének érzi az 
anyagi akadályoknak tehetségéhez 
mért elhárítását. A segitőegyesület 
tagjainak nemes áldozatkészségéből 
közel száz szegénysorsu diákot si
került ezévben is ingyen tanköny
vekkel ellátni s az elmúlt kará
csonykor 36 növendéket ruhase
gélyben részesíteni. A közelgő ka
rácsonyi ünnepek az ifjúság bará
tait fokozott munkára serkentik a 
segélyezés lehetőségének biztosítása 
terén, az anyagi eszközök számba
vételekor azonban megdöbbenéssel 
konstatálja a vezetőség, hogy a 
papiroson aktív egyesület vagyonát 
úgyszólván tisztán és egyedül a ta
gok be nem fizetett tagdijhátrálé- 
kai képezik. Nincs értelme e téren 
a szépitőszer használatának, kere
ken és nyíltan meg keli mondani, 
hogy e nagyjelentőségű szociális 
egyesület működését a tagdijhátrá- 
lékok ijesztő mértékben való fel- 
növekedése egyenesen lehetetlenné 
teszi. A segitőegyesületnek számos 
alapitó, rendes és pártoló tagja van, 
akik mondhatni kivétel nélkül szi
vük belső sugalatát követve jelent
keztek tagokul, úgyszólván kivétel 
nélkül olyan vagyoni helyzetben 
lévők, akik a jó szívvel vállalt tag
sági kötelezettségüknek minden ráz- 
kódtatás nélkül eleget tenni képesek, 
mégis garmadával fekszenek előt
tünk olyanoknak nevei, akik három
négy éves tagdijhátrálékban vannak 
s olyanok is, akik belépésük óta, 
dacára a felszólitó és sürgető leve
leknek, amelyek pedig rengeteg 
adminisztrációs munkát és pénz
kiadást jelentenek — s igy a diák

segélyezés eredményességét csök
kentik — egy f iiért sem törlesz
tettek tagságidij tartozásukra.

Az a véleményünk, hogy a se
gélyezések iiven formájára közéle
tünknek nincsen szüksége, mert 
semmi értelme annak, hogy egye- 
sületesdit játszunk papírformák ked
véért és tagokat tartsunk nyilván, 
akik talán egy feiiobbanás pillana
tában — prakszisból tudjuk — 
olvasatianui aláírják a tagsági gyüj- 
tőiveket, mikor azonban a tettek 
mezejére kellene lépni, áliig gom- 
bolkozva fogadják az aláirt össze
gért jelentkező postást s legtöbben, 
ugyancsak olvasatlanul papírko
sárba dobják a segitőegyesület fel
szólitó leveleit. Mondjuk meg nyíl
tan, hogy az egyesületnek áldozat
kész tagokra van szüksége, azon
ban olyan tagokra, akik nemcsak 
értékesnek tekintik saját aláírásu
kat, .hanem rábeszélés és ösztön
zés nélkül is át tudják érezni kö
telességüket a jövő generációval 
szemben és tettleg is támogatni 
készek azokat a ma már fehér hol
lóként mutogatható közéleti ténye
zőket, akik egy diákjóléti intézmény 
vezetését nem saját egyéni hiúsá
guk és ambíciójuk kielégítése ér
dekében hanem azok helyett vál
lalták, akik kényelemszeretetből és 
„társadalmi helyzetük" kényszerű
ségéből csak névleges szerepet 
szoktak viselni közéletünkben.

A napokban újból szétbocsájtja 
a segitőegyesiilet a tagdijhátrálé- 
kosokhoz a hátráléki kimutatásokat, 
melyeknek végösszege — nem mer
jük az újságban számszerint le
közölni — megdöbbentő képet ad 
vezető társadalmi osztályaink nem
törődömségéről. Nem a segitőegye
sület vezetőségének nevében, ha
nem a krisztusi irgalom nevében 
fordulunk tehát az áldozatos szi
vekhez meghallgattaíásért és kérve 
kérjük az ifjúság minden igaz ba
rátját, ne dobja el ez alkalommal 
a felszólitó leveleket, amelyeknek 
megírása rengeteg munkát, költsé
get jelent a külömben adminisztra
tív kiadások nélkül működő diák
jóléti intézménynek, a fütetlen szo
bák pislákoló gyertyalángjánál, a 
jobb jövőért tanuló tehetséges, 
szorgalmas és támogatásra minden 
tekintetben érdemes szegénysorsu 
gimnázisták nevében kérjük, küldje 
el minden hátráiékos tag obulusait 
a hozzá eljuttatott befizetőlapokon, 
megfogja őket és családjukat áldani 
jószívűségükért a minden jótettet 
megjutalmazó Örökkévaló Isten.

Amint meg fogja nekünk bocsáj- 
tani azt is, hogy kendőzetlen igaz
mondással tártuk föl helyzetünket 
a karácsony előtti utolsó pillanat
ban, amikor még nem késő a vál
lalt kötelezettségek teljesítése.

Közérdekből.
Irta : Koczor Gyula, 

a Komáromi járási Ipartársulat elnöke

A válságos időket minden társa
dalmi réteg megérzi. A földművest 
az alacsony terményárak daczára 
magas közterhek, a tisztviselőt fi
zetések leszállítása, a munkást a 
munkahiány kényszeríti, hogy be
vásárlásait a legszükösebbre szo
rítsa és mindenbői csak a legol
csóbbat vegye. A szükségleti cik
kek minőségének figyelembevétele 
teljesen háttérbe szorult, mellékes 
lett, csak az olcsóság, a látszóla
gos olcsóság az irányadó. Ez a 
szempont azután teljesen a nagy 
reklámmal dolgozó, legtöbbször 
csak látszólag olcsóbb gyári ipar 
fogyasztójává tette a közönséget. 
A vásárlók csak a nagy plakáto
kat és csalogató kirakatokat látják, 
ezeknek szuggesztiv hatása alatt 
vesznek és még csak nem is ér
deklődnek az iránt, hogy hasonló 
árut a kéziiparnál milyen áron ve
hetnének meg.

A rossz viszonyok folytán ter
mészetszerűleg is kevesebb munka- 
alkalmat találó kisiparost, aki kellő 
anyagiak híján a tőkeerős gyárak 
reklámhadjárataival nem tud lépést 
tartani, vevőközönségének ily mó
don való elpártolása teljesen a föld
höz verte. Társadalmunknak ezen 
értékes, bőségben a múltban sem 
duslakodó, de munkája után tisz
tességesen élő rétege, a legszomo- 
rubb helyzetbe jutott. Nincs egyet
len iparág sem, ahol a leküzdhe
tetlen anyagi gondok ne ütöttek 
volna tanyát, de sok olyan szak is 
van, melyeknél az iparosok 90%-a 
a szó szoros értelmében nyomorog 
és éhezik. Hiba volna ezt a hely
zetet teljesen a gazdasági válság 
terhére írni. Ennek feltétlenül nagy 
része van benne, de legalább 50%- 
ban a vevőközönségnek a kisipar
iól való elpártolása és a gyáripar
nak való fejlődése a kézműipar 
vesztének az oka.

A közönségnek ez a magatartá
sa teljesen indokolatlan és abban, 
az előbb is már említett téves fel
fogásban leli magyarázatát, hogy 
a gyárak lerakataiban olcsóbbat 
és jobbat kap.

Egy példát hozok csak föl. Ennek 
a felfogásnak a következménye az 
is, hogy ma alig akad ember, aki 
iparosnál cipőt rendelne és jófor
mán mindenki kész gyári czipöt 
vesz. A gyári czipő olcsósága, a 
hatalmas reklám folytán átment a 
köztudatba és az embereknek meg 
eszükbe sem jut próbát tenni a 
kézmüiparosnál. Pedig mennyire 
tévednek s ezzel önmagukat káro
sítják az emberek 1 Mostanában 
például többeket rábeszéltem, hogy
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maguknak vagy gyermeküknek ipa
rosnál rendeljenek cipőt.

Néhány embert sikerült meg
nyernem. Nemsokára újságolták: 
ilyen szép és jó cipőm már évek 
óta nem volt s emellett egy fillér
rel sem drágább, mint a kész cipő; 
életemben sem hagyom ott többé 
a kisiparost! Ugyanez a helyzet 
más iparoknál is.

A közönség azt hiszi, hogy az 
iparosnál drágábban vásárol, pedig 
ha egyszer próbát tesz, meggyőző
dik arról, hogy a kisiparosnál jobb, 
tartósabb, csinosabb árut kap, mint 
bárhol és azt egy fillérrel sem kell 
drágábban megfizetnie.

Mindenkinek érdeke, hogy ol
csón és jót vásároljon, amit hiány
talanul megtalál, ha kisiparosnál 
vásárol. Tegyen tehát próbát a 
közönség, keresse fel rendeléseivel 
a kisiparost.

Jó árunak, olcsó áron való vá
sárlási lehetősége kifejezetten köz
érdek, melynek előnyét mindenki 
közvetlenül élvezi. De ezen tulme- 
nőleg van egy magasabb szem
pont is, mely a nagyközönségnek 
a leghatározottabban — ismét csak 
saját érdekében — kötelességévé 
teszi a kisipar támogatását. És pe
dig az a nagy érdek, hogy a kis
iparosság, társadalmunk ezen ko
moly, szélsőségekre nem hajló, ér
tékes rétegének fönnmaradása a 
jövőre is biztosittassék. Ma olyan 
a kisiparosság helyzete, hogy ha 
sorsában rövidesen javulás nem 
következik be, úgy menthetetlenül 
beolvad a proletáriátusba. Ennek 
megtörténte társadalmunk amúgy is 
ingatag egyensúlyának teljes felbo
rulását jelentené, amit elkerülni 
mindenkinek érdeke.

Karoljuk fel tehát a kisipart, nem 
jelent ez áldozatot senkinek! Ami
kor valaki ezt teszi, minden tekin
tetben saját érdekét szolgálja ezzel.

Cserkészdslután.
A rimaszombati állami magyar reál- 

gimnázium cserkészei jólsikerült elő
adást rendeztek az elmúlt vasárnap dél
után a járási ipartársulat székházának 
szinültig megtelt nagytermében. A hat 
számból álló műsor minden egyes szá
mát nagy érdeklődéssel hallgatta a pub
likum s a jókedvű cserkészfiuk produk
cióit lelkes tapsokkal jutalmazta, egy
általában nem zúgolódva a műsor szá
mok közötti hosszú rendezési szüne
tekért, amelyeket Lali Sándor egyre ja
vuló cigányzenekarának muzsikája töl
tött ki szebbnél-szebb nótákkal.

A propaganda előadásnak is beillő 
cserkészdélutánt Urbán Károly rajpa
rancsnok helyettes felolvasása vezette 
be, aki a cserkészmozgalom történeti 
fejlődését és annak a gödöllői világ- 
jamboree-ig elért ifjuságnevelő eredmé
nyeit ismertette formás tanulmányában, 
nem mulasztva el természetesen az al
kalmat, hogy az egy begyült közönséget a 
cserkészet mellett való további lelkes 
kitartásra buzdítsa. Kövér Béla, Dusza 
Béla, Telek Attila, Szabó Dezső, Stu- 
bendek István, Fükőh Levente, Molnár 
Miháiy, Szőllőssy István, Kovács Ödön 
és Jávorszky Tibor ezután a „Cserkész, 
ahol tud segít" cimü egyfelvonásost ját
szották el feszült figyelem közben, tel
jes gőzzel igyekezve beilleszkedni az 
egyáltalában nem diákokra szabóit sze
repekbe. Mindenesetre a darab erkölcsi 
tendenciája nem tévesztette el a hatást.

Nagymértékben fokozta a kedves han
gulatú cserkész műsor érdekességét a 
nyolctagú zenekar közreműködése. Diák
előadásainknak elmaradhatatlan cseme
géje ezúttal is a specialitások izével 
hatott. Takács Dániel ügyesen dirigálta 
zenekarát, amelynek tagjai Boros Ele
mér, Reinprecht László, Kerekes István, 
Kövér László, Túrós Aladár, Szőllőssy 
István és Molnár Mihály kettőzött am
bícióval igyekeztek az egyes müsorszá-

mok minél tetszetősebb kidolgozásán. A 
hálás közönség zajos tapssal jutalmazta 
a derék cserkész-zenészek fáradozását.

A legderüsebb epizódja az előadásnak 
Halász Imre : Család szégyene c. diák
darabja volt, amely kedves párhuzamot 
vont a szekundákban bővelkedő, fiatal 
generáció s az öregek „szinjeles" múltja 
közt, amiről egy óvatlan pillanatban 
szintén kiderülnek a „tartalékolt" né
gyesek. A mai idők „zamatos" diáknyel
vén megirt kis darab általános derült
séget váltott ki, amelynek okozói a szer
zőn kívül Urbányi Viola és Szőnyei Béla 
(a két főszereplő) valamint az ugyan
csak jól működő két epizódista (Smál 
Éva és Sebő János) voitak. Zajos siker 
osztályrészese volt még a „Táborozni 
megyünk" c. jólismert cserkész-monológ 
előadója Telek Lehel is.

A hálás és megértő közönség jól mu
latott az egész előadás alatt és tetszé
sének sűrűn adott kifejezést, egyáltalá
ban nem fukarkodva a tapsokban. Az 
ovációk hangos kifejezésre juttatásában 
a diákhallgatóság vitte a főszerepet. A 
műsort záró tábortűzi jelenet kedvessé
gével, keresetlen, diákos őszinteségével 
egyik legmeghatóbb képe volt, a színes, 
értékes és hangulatos mozaikokból össze
tett cserkészdélulánnak. A függöny le- 
gördülése után fürge cserkészfiuk egy
kettőre bálteremmé varázsolták a szék
sorokkal benépesített nagytermet s per
cek múlva parázs táncmulatság kereke
dett, amelynek csak a cserkész fegyel
mezettség kipróbálása céljából este 10 
órában megszabott záróra vetett véget.

A kedves délután nagymértékben hoz
zájárult a cserkész mozgalom népsze
rűségéhez és a cserkészet rimaszombati 
híveinek szaporításához. A propaganda 
előadásnak is beillő cserkészdélután 
megrendezésének nagy munkájáért a 
cserkészekkel szeretettel foglalkozó Cser- 
venka Márton tanárparancsnoknak jár 
ki elsősorban a köszönet és elismerés, 
azonkívül Sebő János, Urbán Károly és 
Böszörményi Andor segédrendezőknek, 
akik kötelességüket körültekintéssel és 
ügyesen végezték el.

Rococcó. . .
Irta : Fülep Kálmánná.

Itt volt... Itt járt... A kis kabátját 
reá dobta a zongorára...
Kis keze futott a billentyűkön, 
a fény rá esett arany hajára...

Itt volt... Itt járt... Tündérfényesség 
gyűlt a zord legény tanyára...
Elment !... Elvitt minden fényt magával 
Ha nem jő vissza 
Meghalok utánna !

Gy úszik ám,
ugy-e nem haragszol, hogy még egy pil
lanatra visszavonom figyelmedet ide, 
ahonnan Magad vágytál el, de addig, 
amig a mi közömbös társadalmunk előtt 
is fájó a Te emléked, addig szeretnék 
még Hozzád nehány szót szólni. Az itt
maradt ifjúság nevében, a szenvedő if 
juság egyik eltávozott tagjához.

Ne félj Gyuszikám, hiszen sem ré
szemről, sem más részéről nem része
sülhetsz felelősségre vonásban. Halálod 
okát immáron megáilapitották s a pol
gári társadalom kódexei feleslegessé te
szik a további kutatást. Megfutamodtál 
az élet nehézségei elől.

Tudom, hogy azzal a furcsa, szomorú 
mosolyoddal tiltakozni akarsz, hogy sá
padt, nagyon kevés örömet kóstolt aj
kaid védekezésre nyíljanak fel. De ne 
tedd azt Gyuszikám. A lelkiismeret na
gyon relatív fogalom, hiszen erre Ne
ked is rá kellett jönnöd, mielőtt végze
tes tettedre rászántad volna Magadat. 
Az emberiség lelkiismeretére hiába 
apelláltál tetteddel, hiába igyekeznéd 
meggyőzni védekezéseddel. De azért 
vagyunk, akik tiltakozásod nélkül is tud
juk, hogy a Te két karod örömmel és 
az existencia teremtés szent akaratával 
ragaszkodott a munkához. Elhisszük 
Neked, hogy arról sem tehetsz, hogy a 
munkádat adó gépeket életveszélyesek
nek deklarálták és a munkalehetőséged 
feletti rendelkezés idegen kezekbe ment 
át. Úgy látszik Gyuszikám, Tereád többé 
nem volt szükség és a gépek csakugyan 
életveszélyesekké váltak, ...számodra.

Én tudom, hogy nagy gyermekhited
del nem tudtad determinálni az okozati 
összefüggést s lelkedben mégis rádöb

bentél, hogy áldozat vagy. Bosszút akar
tál állani az életen s ez a bosszuláng 
Téged emésztett meg.

Látod, mi tovább küzdünk nincste- 
lenségünkben, lelkünkre ráhull eltávo
zásod zord mementója. Előttünk lesz 
örökre, mint syntbolikus kép, ahogy 
félmeztelen átkarolod a vastraverzet, 
amit el kellett hagynod s ahová halálod 
pillanatában mégis visszatértél. Ha eb
ben a véneién, ádáz küzdelemben meg
csüggedünk, egy pillantás erre a képre 
megacélozza majd akaratunkat.

És ugy-e nem haragszol Gyuszikám, 
hogy mi nem követünk Téged ezen az 
utón, hanem megkíséreljük azt, amit Te 
lehetetlennek Ítéltél meg. S ha majd 
néha lepillantasz reánk, tárd szét Oda- 
fönn az Ur előtt munkáravágyott meg
égett két karodat és esdekeljél kegye
lemért a mi számunkra is.

Dr. Baráth László.

Tem plom i hangverseny.
A rimaszombati róm. kath. templom
ban 1933. dec. 10 én az orgona alap 
javára rendezeudő templomi hangverseny

műsora.
1. F. Dubois : Fantaisie.— Guilmaní: 

Tempó di Minuetto, orgonán előadja : 
Medgyesi János.

2. J. Rheinberger: Glória az a-dur 
miséből (op. 126 B) előadja a vegyes
kar. Vezényel : Hammerschmidt J. Orgo
nái : Lackner L.

3. J. S. Bach : Fuga. szóló hegedűre 
előadja : Dr. Werner Gyula.

4. Kontor E. : Prelúdium orgonán elő
adja : Lévay János.

5 Ch. Gounod : Ave Maria zongora, 
cello és orgona kísérettel előadja: Sustek 
Ferencné. (Zongora : Gregorovicz B., 
cello: Gregorovicz H., orgona: Lackner L.)

6. O. Dorn : Preghiera (cello, orgona 
kísérettel) előadja : Gregorovicz Henrik, 
orgonán kiséri : Lackner L.

7. G. F. Haendel, op. 4 : Orgonaver
seny g-moll. Larghetto e staccato-Ai- 
legro-Adagio-Andante. Zenekari kíséret
tel előadja : Lackner László. Vezényel : 
Hammerschmidt J.

A hangverseny 16 órakor kezdődik.

Meghívó.
A Rimasznmbati Önkéntes Tűzoltó- 

egylet alapiló, rendes, pártoló, működő 
és tiszteletbeli tagjait, valamint a város 
képviselőjét az 1933. évi december hó
12-ének délutáni >/« 8 órakor kezdődő 

közgyűlésére
a városháza tanácstermébe meghívom. 

Tárgysorozat:
Az egyleti alapszabályok 3 ik s eset

leg más § ainak a módosítása. 
Rimaszombat, 1933. december 6.

Dr. Kovács László, elnök.

Meghívó.
Az általános segélyző szövetség hely

beli 37. számú fiókja folyó hó 17-én 
délelőtt 11 órakor a városháza nagyter
mében

rendes közgyűlést
tart, melyre a fiók fizető tagjait tiszte
lettel meghívja az Elnökség.

Rimaszombat, 1933. december hó 6.

H Í R E K
Egy betegágy felé

küldjük ezt a pár sort, messzi ide
genből haza. A kék Duna, itt, mindlunk 
már „beálliu és fehér sirályok érkeztek 
az északi szigetekről. Egy ilyen fehér 
sirályt küldünk a kanyargós Rima part
jára, szives üzenettel. Talán nem véti el 
az utat a hóval futt Kisalföld és a méla 
gömöri hegyek fölött sem, ha már eddig 
eljuthatott. A s z í v  melegen dobog, a kéz 
őszintén szőrit: ezt tesszük kicsi tarsoly
ban a kicsiny fehér madár villámló szár 
nya alá s ezzel kopogtatunk az ismert 
ablakon.

Oly jó néha hazafelé gondolni, ha 
százszor elvetődtünk is idegenbe, ha száz
szor is csak vendégnek megyünk már 
haza a magunk portájára, mégis otthon 
az és az az igazi otthon: a hegyek alja, 
a Rima füzes partjai, mert az otthoni 
pipacsok szebbek és a búzavirágok ké
kebbek, a hó is szikrázóbb, fehérebb, az

emberek is közelebb vannak szivünkhöz 
s ha egy-egy emberünk arca lázrózsás, 
ha álma nyugtalanabb s párnája gyü- 
röttebb: magunk is jobban érezzük az 
otthoni fájdalmat, mini talán az ittenit, 
pedig jó emberek itt is vannak még, á 
sáros utak mentén.

Két, idegenbe vetődött lélek vagyunk 
mi is itten, — mint ahogy a sirály is 
csak ellátogatott hozzánk, — gondolatban 
mi is sokszor repkedünk az otthoni há
zak fölött s beszélünk szeretettel a régi 
barátokról, ezeken a hosszú téli estéken. 
A betegágy emberét is milyen sokszor 
emlegetjük, de úgy, mint az örök kedv, 
kifogyhatatlan kedély, eleven fiatalság 
kristálypoharát. Most ránkcáfolt egy ki
csit, és ezt nem szeretjük. Engedje meg 
nekünk, hogy ne kelljen nekünk lázas ál
mait emlegetnünk: tartson meg ő ben
nünket abban az illúzióban, hogy vannak 
örök fiatalok, hogy a mi öreg városunk 
emberei sem testben, sem lélekben meg 
nem változnak. Kell ez a megnyugtató, 
különben miért vágynánk vissza olykor 
a kanyargó Rima partjára...?

Illetéktelenek vagyunk ezen a helyen. 
A toll, amely különben ennek a helynek 
sorait róná, pihen.

Várjuk vissza a sirálymadarat, a jó 
hírrel. __ Kotor.

A szerkesztőség köréből. Márkus 
László, lapunk főszerkesztője jobboldali 
tüdőgyulladásban hirtelen megbetege
dett s ennek következtében a szerkesz
tőségi munkától távolmaradói kénysze 
rül. Betegágya fölött ott virraszt a 
munkatársak aggódó szeretete és bizva 
hisszük, hogy anagybeieg örökifjú kedé
lye, amely nagyobb problémákkal is játsz
va megbirkózott, edzett szervezetét ez al
kalommal is fel fogja vértezni a kórral 
szembeni ellenállásra s a biztos rév 
felé megingatlanul tovább rohanó kis 
hajónk parancsnoki hidján nemsokára 
töretlen egészségben ismét üdvözöl
hetjük.

Karácsonyi vásár. A Református 
Asszony- és Leánykor karácsonyi vá
sárját a mai napon, azaz december hó 
10-én, vasárnap d. e. 11 órától délután 
6 óráig tartja a Jánosi-utca 25. szám 
alatti ház tanácstermében. A büffével 
egybekötött vásár tiszta jövedelme a 
szegények karácsonyi felsegélyezését 
fogja szolgálni, miért is a rendezőség 
ezúton is kéri a közönség szives párt
fogását.

Az oltáregyesület tisztújító közgyű
lése. Folyó hó 3 án tartotta a helybeli 
rk. Oltáregyesület szokásos évi közgyű
lését. Dr. Bányai József hittanár meg
nyitó beszéde után felolvasta az uiolsó 
közgyűlés jegyzőkönyvét, majd ismer
tetve az egyesület eddigi tevékenységét, 
Dr. Sándor János kanonok-p'ebános ne
vében hálás köszönetét fejezte ki az 
elnökség tagjainak az egyesület érde
kében kifejteit önzetlen munkásságukért. 
Indítványára a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta, hogy a távozó elnökr.ő: ld. 
Dr. Ráróssy Gyulánét jegyzőkönyvi ki
vonatban értesíti a közgyűlés ezen ha
tározatáról. Szeretettel köszöntötte a 
Széman-Intézet tisztelendő nővéreit is, 
kik odaadó szolgálatukkal örömmel fog
ják majd az egyesület érdekeit szol
gálni. Ezután az uj vezetőség megvá
lasztása következett. A közgyűlés álta
lános helyeslés közepette egyhangúlag 
elfogadta a beterjesztett jelölő lisztát, 
mely szerint elnöknő: Dr. Zakács Ist
vánná ; alelnökök : Gémes Béláné, H zs- 
nyan Béláné, Zelina Jánosné ; igazgató : 
Pitkó József vezetőkáplán; titkárok Pó- 
czos Istvánná és Molnár Bálintné, — 
választmányi tagok : Ádám Jánosné,
Bulla Józsefné, Dr. Bartos Gyuláné, özv. 
Bérczy Kálmánná, Bognár Pálné, Bu- 
kovszky Györgyné, özv. Dániel Ferenc
né, Diczky Pálné, Dósa Józsefné, Dia- 
niska Pálné, Dr. Gyurkovics Jánosné, 
Fábián Vilmosné, Frastia Jánosné, Dr. 
Fóris Ferencné, Földy Andrásné, özv. 
Gabonás Jánosné, Gabonás Istvánná, 
Gregorovicz Henrikné, özv. Halász Ist
vánná, Harajovits Gyuláné, Dr. Katona 
Jánosné, özv. Kun Aladárné, Kontrato- 
vich Jolán, Kuhinka Zsigmondné. Kinka 
Mária, özv. Langhoffer Viktorné, Dr. Lics- 
kó Béláné, id. Lévay Jánosné, Misurák 
Andrásné, Nagy Miklósné, özv. Pásztor 
Mihályné, Rárósy Aranka, Rábely Etta, 
Rosenberg Lajosné, Sichert Károlyra, 
özv. Spéczián Dezsőné, Stolcz Jolán, 
Stolcz Sarolta, Sebő Jánosné, Síkú Mi- 
hályné, Szmrekács Istvánná, Szakai!
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Hajnalka, özv. Tuba Miklósné, Dr. Valló 
Tivadarné, özv. Vályi Ferenczné, özv. 
Varga Ferenczné, Zemlényi Gyuláné, 
Zmeskál Jőzsefné, — Tamásfaláról: Bar- 
czy Erzsébet, Hiauka Andrásné, Janko- 
vics Andrásné, Pergyik Jőzsefné, Stanga 
Jánosné, Szontagh Lászlóné lettek.

Smál Gyuszi tragédiája. A jó és 
balsors eseményeit robotosként regiszt
ráló krónikás kezében jégcsappá der
med a toll, amikor az életnek különö
sen mostanában csak töviseket termő 
úgynevezett virágoskertjéből párját rit
kító elszántsággal önként távozó sze
rencsétlen Smál Gyuszi gyászos elmu 
lását kell regisztrálnia. Ez a haláleset, 
vagy nevezzük nevén, öngyilkosság nem 
egyszerű és sivár napihir csupán, ami
lyeneket tucatjával gyárt a hirrovat, ez 
egy olyan tragédia, amely felénk tük
rözi a sorsára hagyott szlovenszkói fia
talság reménytelennek látszó egész arcu
latát. Smál Gyuszi édes apja tisztelt és 
megbecsült tagja volt a görnöri magyar 
társadalomnak, járásbiró volt és nor
mális viszonyok mellett fiából is társa
dalmi elhelyezkedésének megfelelő em
bert tudott volna faragni. A szlovensz
kói magyarság életében beállott sors
fordulat azonban tilosra állította Smál 
Gyuszi előre kitervelt pályájának szema
forját is, amihez ha elpusztulni nem 
akart, alkalmazkodnia kellett. Villany- 
szerelő lett s hogy foglalkozását, amely 
kenyérrel és ruhával ellátta, mennyire 
megszerette, azt csak azok igazolhatják, 
akik Smál Gyuszit munkaközben meg
figyelhették. Láttuk őt a Stredo távve
zetékeinek szerelési munkálatainál Bet- 
lér körül, de láttuk idehaza is, rima- 
szombati lakások villanyberendezéseinek 
készítése közben, társainak amerikázá- 
sával, fütyürészésével, időiopásával mit 
sem törődve, szinte stréberségig menő 
kötelességtudással dolgozott a munka
idő első percétől a harangozásig, a mikor 
a legutolsó kőmivesis leteszi a kanalat 
tudvalevőleg. Kötelességtudó, szerény, 
bár a sorscsapások következtében ma- 
gábazárkózó, meditáló lélek volt Smál 
Gyuszi, aki éppen a durva foglalkozás
sal járó megaláztatások ellensúlyozásául 
intenzív belső életet élt, társtalanul, kellő 
megértésre nem találva. Csak ez a kettős 
beállítottság eredményezhetett ebben az 
alapjában véve intelligens lélekben olyan 
végzetes meghasonlást, amely végül is 
a hétfő esti tragédiát eredményezte. El- 
bocsájtották állásából s a kenyértelen- 
ség borzalmasan idegőrlő heteit, hónap
jait, talán éveit vállalni nem tudta. Bi
zonyára megtalálta a magyarázatot is 
erre szivének legbelső rejtekében. Idegei 
nem voltak eléggé edzettek ahhoz, hogy 
szembenézni tudjon a sorssal és az első 
kísérletezések után, amelyek az uj ke
nyérnek még csak reményeit sem csillog
tatták meg, az útból való kitérés vég
leges elhatározása érlelődött meg benne. 
Stílusos halálnemet választott, a husza
dik század villannyal dolgozó technikusa, 
a villanyos szakember, a szakma 
szerelmeseként hajtotta bánattól terhes 
fejét a huszonkétezer voltos rézdrótok 
muzsikáló kottájára, ahol ha borzalma
san is, de egy szempillantás alatt, fáj
dalom nélkül túljuthatott még a sztra
toszférán is. Sírjánál riadt megdöbbe
néssel zárkózik fel végeláthatatlan so
rokban az egész szlovenszkói magyar 
fiatalság, saját sorsának tragédiáját is 
érezve Smál Gyuszi szomorú koporsója 
mögött, ami azonban nem a lemondás, a 
meghátrálás és beletörődés, hanem a 
mindennel szembenézés, a felhőkarcoló 
magasságú hullámokkal is megküzdeni 
tudó elszántság és a mindennek ellenére 
is élni akaró magyar hit és akarat el
határozásait edzi acéllá szivében.

*
Smál Gyula, néhai Smál Gyula járás

biró 22 éves fia, afeletti elkeseredésé
ben, hogy a Stredo a múlt hónapban 
elbocsájtotta kötelékéből, ahol mint vil
lanyszerelő működött, hétfőn este az 
Akasztóhegyi-magasfeszültségű távveze
ték egyik vasoszlopán öngyilkosságot 
követett el. Kabátjait levetve meztelen 
felsőtesttel felmászott a vastraverz te
tejére és fejét a 22 ezer voltos vezetékre 
fektetve, kivégezte magát. Borzalmasan 
összeégve, holtan zuhant le a 9 méteres 
oszlop tetejéről s holttestére kedden 
reggel egy iskolába igyekvő gimnázista 
talált rá. Temetése a gyász és részvét 
impozáns megynyiivánulása mellett ment 
végbe szerdán délután. A gyászbaborult 
család iránt általános részvét nyilvánul 
meg.

6 6 m i r

A Rimaszombati Korcsolyázó Egy
let teljesen újjá alakított jégpályáját a 
nagy közönség rendelkezésére bocsátja. 
Felkéri az egyesület a volt és újonnan 
belépő tagokat, hogy jegyeiket kellő 
időben váltsák ki, mert az egylet ügy
rendje értelmében csak kézben levő 
jeggyel lehet a jégpályát igénybe venni. 
Felépül ez évben a jégkorong pálya is, 
s minden rendes tag ebben a kezdő 
évben díjmentesen használhatja a jég
korong (hockey) pályát. A középiskolák 
minden osztályának egy jótanulója ez 
évben is kap ingyen tagsági jegyet, 
melyet az illető osztályfőnök fog neki 
kiadni. Felkéri az_ egyesület a működő 
tagjait, hogy a ko'rcsolyákkal ne lépje 
nek be az emeleti helyiségbe, mert a 
földszinten megfelelő melegedő helyiség 
rendelkezésre áll. Kéri az egyesület, 
hogy a fegyelem érdekében minden tag 
az egyesületi ügyrendet betartani szí
veskedjék. Az elnökség.

JÁTÉK, ski, ródli nagy választékban a
legolcsóbban_________ KERCSIKNÉL.

Leépítik a rimaszombati és komá
romi törvényszékeket? Losonczi lap
társunk a „Losonca Hírlap" hozza azt 
a hirt, hogy a kékkői és feledi járás
bíróságok tervbe vett megszüntetésével 
kapcsolatban sor kerül a rimaszombati 
és komáromi törvényszékek leépítésére 
is. Ezt a hihetetlennek látszó hirt meg
erősíti az a tény, hogy e két törvény
szék az 1934. évi költségvetésben már 
egyáltalában felvéve sincs. A kékkői 
járásbíróság területének egy része a 
tervek szerint Losonczhoz kerül, nehány 
községét pedig az ipolysági járásbíró
sághoz osztják be, viszont a feledi já
rásbíróság kompetenciájába eső közsé
gek Rimaszombat és Tornaija között 
lennének elosztva. Losonczi laptársunk 
ezen közlését, amely megfelelő meg 
erősítésre szorul, természetesen fenn
tartással közöljük.

A Rimaszombati Bank előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesit.

A kereskedők az adóváltó ellen. 
Jelentettük, hogy a pénzügyminisztérium 
tervbe vette a váltóval történő adófize
tést. Egy prágai jelentés szerint a ke
reskedelmi kamarák szövetsége ellenzi 
az adóhátrálókok váltó utján tervezett 
likvidálását, még pedig azzal a meg- 
okolással, hogy a kisebb adózó keres
kedők nem tudnák betartani a lejárati 
határidőt. A gyári lerakatok szaporodá 
sa, a szövetkezetek tevékenysége és a 
házaló kereskedelem terjedése követ
keztében a kiskereskedők és kisiparo
sok tengődnek. Minthogy a nagyüze
meknek milliós összegű adóhá'rálékokat 
írtak le, igazságos volna, ha a vagyon
talan kis adózók adóhátrálékát is leír
nák és a többieknek olyan részletfize
tést engedélyeznének, melyet létük ve
szélyeztetése nélkül betarthatnak.

Hónapos vásár Rimaszombatban. 
Rimaszombat városában az e havi hó
napos vásár szerdán, december 13 án 
lesz megtartva, amelyre mindenféle hasz
nos állat felhajtható.

Rádióvásárlók vigyázat!
Az összes világmárkás készülé
kek kaphatók kedvező részlet- 
fizetésre és

10°lo -al olcsóbban készpénzért 
TECHNIKA

Vámos sy  Béla  Masaryk-tér

Megszűnik a rozsnyói rendőrbiz
tosság. Rozsnyó város szisztematikus 
leépítése programszerűen továbbfolyik. 
Január 1 - ével sor kerül az államrendőr
ség régóta kísértő feloszlatására s a 
likvidálás keresziüivezetése céljából a 
kassai kerületi rendőiigazgatóság kikül
döttje a napokban már Rozsnyón is 
járt, a megszüntetésre Ítélt rozsnyói 
rendőrbiztosság tisztviselőinek és a le
génységnek kihallgatása végett, ameny- 
nyiben ezeknek kívánságait az elkerül
hetetlenül bekövetkező áthelyezésekre 
való tekintettel — s lehetőséghez képest 
— honorálni óhajtják. Mint értesülünk, 
a feloszlatásra kerülő rozsnyói rendőr
biztonság adminisztratív munkáját jan. 
1-ével a járási hivatal fogja ellátni, a 
biztossági szolgálatot pedig a csendőr
ség, amelyet ennek megfelelő mérték
ben megerősítenek. Hasonló sors ér

Szlovenszkón még több rendőrbiztos 
ságot,

A Losonczi Magyar Dalegylet hang
versenye. A hivatása magaslatán álló 
Losonczi Magyar Dalegylet Riszner Ede 
karnagy vezetésével Katalin-napján ren
dezte meg hangversenyét a losonczi 
városház emeleti nagytermében, telt ház 
előtt, magas színvonalú műsor kereté
ben, amelynek kiemelkedő számai vol
tak : Wagner (Tanhauser—Zarándokok 
kara), Radó : Zarathustra dala, Abt: Sze
renád, Erkel : (Bánk bán—mulató kar, 
bordal), Strausz: Kékduna-keringő. — A 
féifi és vegyes karon kívül a női kar 
külön is szerepeit egy Mendelsohn- 
opusszal (Harangvirág). A ritka művé
szi élvezetet nyújtó hangversenynek 
megérdemelt sikere volt.

A gyógyalap eddigi (régi) bélyegei
az orvosi utalványokra csak a folyó év 
végéig ragaszthatok. Az uj bélyegek már 
forgalomba kerültek. December 31-ig, 
az uj bélyegek mellett még a régiek is 
használhatók, azontúl a régieket uj bé
lyegekre lehet beváltani, de csak 1934 
január 31. bezárólag. Ezen határidő után 
a régi bélyegek érvénytelenné válnak.

Elcsipett zsebtolvajok. A legutóbbi 
szerdai hetivásáron ismeretlen tettesek 
a piacon ellopták Kohn Albertné Stefanik- 
utcai lakos pénztárcáját, melyben 100 
korona volt. Az államrendőrség azonnal 
megindította a nyomozást a zsebtolva
jok kézrekeritésére s rövid időn belül 
sikerült Bartakovits Gyula detektivfel- 
ügyelőnek a zsebtolvajokat Botos József 
jircsik és Nagy Frigyes seregi cigányok 
személyében elfognia, akiknél úgy a 
pénztárcát, valamint a 100 koronát meg
találták. Tettesek ellen a bűnvádi felje
lentést az ügyészségen folyamatba tették.

SZERENCSÉS osztálysorsjegyét
a TÁTRA BANKNÁL

R-im. S obo ta  vesz i  m eg.

Időprognózis az 1934 évre. A nép 
nagy érdeklődéssel várta Katalin napját 
(november 25.), mert azt tartja egy régi 
népi regula, hogy amilyen időjárás van 
Katalinkor, annak ellentétese lesz kará
csonykor. Hogyha ez beválik, akkor az 
idén Karácsony ragyogó derűs lesz, mert 
ugyancsak csúnya, lucskos őszi nap 
volt Katalin-napján. —. Íme egy másik 
népi regula az időjárásról : ez meg azt 
tartja, hogy Lucza-napjátó! (dec. 13.) 
karácsonyig minden egyes nap a kö
vetkező év hónapjai időjárásának felel 
meg. Ugyanis Lucza napjától karácso
nyig éppen 12 nap telik el, tehát annyi 
nap, ahány hónap van egy esztendőben, 
és Luczától Karácsonyig e 12 napnak 
időjárásából — a néphit szerint— meg
tudhatjuk, hogy a következő 12 hónap 
milyen lesz, esős-e vagy derűs. A me
teorológiai intézetek is elkészítették már 
a jövő évi prognózisukat, amelyet itt 
adunk. Tessék megfigyelni, hogy ugyan 
beválik-e? Az uj esztendő nagy hideg
gel indul, amely január 12-ig tart. Ja 
nuár 19 ig erős havazás lesz, utána 
szép idő, 23 tói 27-ig újból hóesés, va
lamint hideg és erős fagy, amely egész 
február közepéig tart. Február 17-től 
hóesés és viharok. Máicius eleje esős 
lesz, utánna azonban megjavul az idő
járás és a szép idő az első két héten 
tart. Március 11-től 21-ig kiadós hóesés, 
azután hét napig eső. A hónap utolsó 
napjain hideg és fagy. Április hónap 
első húsz napja c-apadékos lesz. 20 tói 
25-ig szép lesz az idő, utána május 
közepéig váltakozva hideg és esős. 
Május közepén eső és korai zivatarok. 
Pünkösdkor kezdődik a tavaszi szép 
időjárás, mely junius közepéig tart.
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Kína APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, dec. 9-én és 10-én 
1933. legnagyobb film esem énye: a monu
m entális Superfilni, am elynek előállítási 
költségei m eghaladják a 13,000.000 cseh

szlovák k o ro n á t:
Császári udvar

F.: Lilian Harwey, Conrad W eidt, Mady 
Christians.

Csülörtökön, dec. 14-én a szerelem , dal, 
szenvedély, m ám or egyedüli szimfóniája, 

a d iadalm as filmsiker reprize :
Cigányszimfönia

Brigitte Helm a szép grófnő szerepében, 
Rudolf Schildkraut a csalódott cigányfiut 

alakítja.

Junius közepén csapadékos, azután a 
hónap végéig szép idő zivatarokkal. 
Julius hava zivatarokkal teljes lesz. 
Azonban nehány esős nap kivételével 
(23. 27.) az egész hónapban meleg lesz 
az időjárás. Szép nyári idő lesz aug. 
első két hetében is, egészen 16 áig, 
azután zivataros és esős a hónap végéig. 
Szeptember első három hete szép és 
meleg, 22-től 27 ig esős. Október elején 
19 ig szép és meleg, utána 25-ig esős 
és hűvös. November első hetében szép 
az időjárás, utána esős, 17-től erős köd, 
csapadék, kezdődik a hideg és fagy, 
november 20-24-ike között hóesés, 
utána két ködös nap, majd szép idő. 
A december hónap erős faggyal kezdő
dik, mely hóesésbe megy át. A havas 
időjáráa december 9 tői 21-ig tart, ka
rácsony alatt szép és hideg, az év vé
gén újból havazik.j

Megkezdődött a szezonvégi kiárusítás í
!!! Mélyen leszállított árak  !!! 

Téli kabátok 650 Kő-ért. 
Öltönyök elsőrendű szö
vetből . . .500 Ké ért.

Használja ki ezt a ritka alkalmat! 
Győződjön meg vételkötelezettség nélkül

J Ó Z S A
férfi és női divatszalonjában. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦»♦♦♦♦»♦
Az állami alkalmazottak fizetésé

nek uj folyósításának rendje. A törvé
nyek és rendeletek tárában megjelent 
az állami alkalmazottak, nyugdíjasok, 
nép- és polgári iskolai tanítók, vala
mint ezek hátramaradottainak fizetésére 
és illetményeire vonatkozó uj kifizetési 
rendelet. A rendelet szerint az állami 
alkalmazottak fizetését 1933 december
től 1934. júniusig a következőkép folyó
sítják : december 4-én, január 5-én, 
február 5-én, március 7-én, április 7-én, 
május 8 án, junius 9-én. A nyugdíjasok 
és ellátásbeliek, valamint a kegydijasok 
minden hó 4 én kapják illetményeiket.

A szeszcsempészek vámpírjai. A 
gesztetei csendőrség párját ritkító bűn
cselekmény ügyében folytat napok óta 
nyomozást. Nem másról van szó, mint 
arról, hogy az életük koczkáztatásával 
csempészkedést űző határmenti lakosok 
fosztogatására formális szervezet alakult 
meg, amely éjszaka a jól ismert csem- 
pészutakat eláilva, feltartóztatja a borra! 
és pálinkával megrakodott csempésze
ket és azoktól az árut elkobozza s a 
hasznon elosztozkodik. A banda fából 
faragott manlicherekkel van felszerelve 
s tagjai úgy öltözködnek, hogy az éj
szaka leple alatt a gyanútlan csempé
szek valóban hivatalos vámőröknek né
zik az illegitim „vámközegeket", és 
örülnek, hogy áruik hátrahagyásával 
elmenekülhetnek karmaik közül. — A 
csempészeket fosztogató társaságból ed
dig Babik Rudolf Kökény László és 
Márton Sándor détéri lakosokat sikerült 
kézrekeriíeni, akik ellen az eljárás már 
meg is indult.

Dobsinára is bevonult a hangosfilm.
Krausz Károly, a dobsinai városi mozi 
bérlője, nagy anyagi áldozatok árán han 
gosfilmek vetítésére rendezte be üzemét 
s azóta a mozi minden előadása zsú
folt házak előtt megy végbe. A hangos
film dobsinai sikerét nagymértékben elő
segíti a változatos és gazdag műsor, amely
nek keretében eddig is a legújabb slágerek 
kerültek bemutatásra. A hangosfilm be
vonulásával a szórakozási lehetőségek
ben igen szegény dobsinai közönség 
régi vágya teljesült.
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Filmszínház. Folyó hó 9. és 10-én 
„A császári udvar" c. íilmoperett kerül 
előadásra márkás szereposztással. Fő
szereplők ugyanis Lilián Harwey és 
Conrad Veidt. Szerepelnek még Fritz 
Rühmann és Julius Falkenstein. A márki 
különös baleset folytán kórházba kerül 
s imádottját hivatja. Helyette az éppen 
oda érkező kis Juüette lép az ágyához 
és egy dalt énekel. A márki csak utó
lag értesül a cseréről, mi bájos fordu
latot ad az idillikus szerelmi regény
nek.

Folyó hó 14-én közkívánatra a „Ci
gány szimfónia" kerül lepergésre repriz- 
ként. A darab a cigányok életét viszi a 
fehér falra egy romantikus és fenséges 
szerelem keretében. Főszereplők Bri- 
giite Helm. E darabban eljátszák Liszt 
második rapszódiáját.

Adóvégrehajtó kalandja az ország
úti utonállóval. Dobala Ferc-ncz végre
hajtó a feledi adóhivatal megbízásából 
a napokban Csornára utazott ki egész 
sereg árverés és végrehajtás foganato
sítása céljából. Még alig pirkadt, mikor 
az ajnácskői vasúti állomást elhagyva a 
sőregi országúton gyalogszerrel iparko
dott Csorna községbe, amelynek köze
lében szembetalálkozott egy fekete rö
vidkabátos, bricsesszes férfivel, aki 
sportsapkát viselt. Az idegen megállí
totta a végrehajtót, majd tüzet kért tőle, 
pár lépést távozva azonban hirtelen 
visszafordult és az adóvégrehajtó akta
táskáját megragadva, menekülni igyeke
zett, bizonyára pénzt gyanítva a táská
ban. Dobola nem veszítette el lélek
jelenlétét, hanem botjával rásujtott az 
útonálló fejére, aki erre elengedte az 
aktatáskát és futva menekült a hely
színről. A megtámadott végrehajtó je
lentést tett kalandjáról a csendőrségen 
és feljelentése alapján most mindenfelé 
keresik a titokzatos uíonállót.

Lépfenés marhát fogyasztottak el 
a rimaszécsi cigányok. Murányi Lajos 
rimaszécsi gazdálkodó egyik ökre gya
nús körülmények között hirtelen elpusz
tult s mikor a károsult gazda a hús 
értékesítése céljából az állatorvoshoz 
fordult az lépfenét állapított meg az 
elhullás okául és egyidejűleg elrendelte 
a hulla azonnali elföldelését. Murányi 
Lajos nehány cigánnyal Ienyuzatta a 
súlyosan fertőzött állat bőrét, majd pe
dig megengedte, hogy a cigányok az 
ökör négy combját magukkal vigyék. A 
helyszínre érkező állatorvosnak azt 
mondották, hogy az állatot szőröstül- 
bőröstü! teljes egészében elföldelték. A 
cigányok nagy lakomát rendeztek a be
teg állat húsából, öten közülök azonban 
annyira rosszul lettek tőle, hogy be kel
let! őket szállítani a rimaszombati áll. 
kórházba, ahol egyikük Váradi Vilmos 
rettenetes kinok között ki is szenvedett. 
A lépfenés ökör lenyúzott bőrét Murá
nyi eladta Schirmann Lőrincz rimaszé
csi bőrkereskedőnek, aki lépfenés fer
tőzés tünetei között szintén megbetege
dett. A gyanús megbetegedésekkel kap
csolatban a csendőrség vizsgálatot in
dított s igy sikerült megállapítani, hogy 
a cigányok Murányi lépfenében elhullt 
ökrét fogyasztották el. Murányi ellen 
közegészség elleni kihágás és ember
élet elleni vétség cimén eljárás in
dult.

S Z Í N H Á Z .
A katasztrófa jegyében megindult szí

ni szezon második hete sem hozott 
semmi változást, a közöny nem tört 
meg és a hét drága napjai kongó néző
tér előtt peregtek le. Nem mutatkozik 
még csak egy halvány reménysugár sem, 
ami ezt a döbbenetes helyzetet megvál
toztatni tudná. Szózatunk : hogy szín
házba járni magyar kötelesség, pusztá
ban elhangzott szólam maradt s a szín
háztól távolmaradók unisono anyagi 
helyzetüket hozzák föl mentségül. Tud
juk, hogy az anyagiak, ma valóban nagy 
percentjét visszatartják a szinházbajáró 
közönségnek, mégis hihetetlennek tart
juk, hogy a szlovenszkói magyar ki
sebbség életében eddig példát mutató 
és nemzeti kötelességeit vezényszó nél
kül is mindenkor, pontosan és elismerést 
érdemlően teljesítő rimaszombati ma
gyarság a sirásó dicstelen mezét öltse 
magára és legkiváltképen az keserít el 
bennünket, hogy a színházba nem já
rással éppen az anyagilag jobban meg- j

alapozottak és azok tüntetnek, akiknek 
a társadalom vezető posztjain való el- 
helyezkedettségüknél fogva kétszeres 
lelkesedéssel, kötelességtudással és pél 
daadással kellene kivenni részüket a 
magyar színészet istápolásából.

A társulat emberfeletti erőfeszítéseket 
végez, hogy a széteséstől megmentse a 
szlovenszkói magyar színészetet. Bízunk 
benne, hogy a magyar lelkiismeret sza
va még idejekorán megszólal a sors
csapások által megkérgesedett rima- 
szombati szivekben s mindenki erejéhez 
mérten sietni fog a szezon hátralévő 
napjaiban kivenni részét a mentő mun
kából, ami egyet jelent nemcsak váro
sunk becsületének, hanem kultúránk 
egyik legfontosabb faktorának megmen
tésével is.

Iván Sándor kitünően összeválogatott, 
pompásan szervezett s hivatása magas
latán álló társulata az anyagi kudarcok 
ellenére is nívós előadásokkal öregbí
tette elismert hírnevét az elmúlt héten. 
Bár a prózai együttes bemutatkozójának 
szánt: Fodor Ékszerrablás a Váciutcá
ban cimü színmű előadását pénteken 
este az üres ház miatt megtartani nem 
lehetett s a szombat délutánra tervezett 
(Indig : Toroczkói menyasszony) fi 1 hely
áras előadás megtartására sem kerül
hetett ugyanezen oknál fogva sor, szom
baton estére a színészek mégis olyan 
forró estében részesítették a gyenge 
félháznyi közönséget, mintha a kassza 
körül minden a legnagyobb rendben 
volna.

Szombaton és vasárnap este a bécsi 
tavaszt és szerelmet kopirozó Béketfi- 
Szilégyi operett, a Kadétszerelem ment 
mindkét alkalommal gyenge félházak 
előtt. Az operett-tröszt e legújabb pro
duktuma a színházban olcsó és köny 
nyen emészthető szórakozást kereső és 
kisigényű publikum szájaizének meg 
felelően van bélelve tánczszámokkal, 
és vicczlapokból kivágott é cekkel és 
úgynevezett látványosságokkal, amely 
tényezők a romantika felhigitott mártá
sával lezúditva, nem kerülhetik el a 
hatást. Ki is használták a színészek a 
szerepnyujtotta összes lehetőségeket a 
közönség megnyerése érdekében és pe
dig teljes sikerrel. A nyiltszini tapsok 
és újrázások a legforróbb színházi sze
zonok hangulatát ültették a gyengén 
benépesült nézőtérre és a darabot szinte 
magukkal ragadó Havassy Mimi, Kiss 
Manyi és Várady Pál mindvégig az 
ovációk központjában állottak. Solthy 
György szólója a második felvonás ke
resztapa jelenetében kiemelendő ese
ménye volt az előadásnak.

Vasárnap délután a tavalyi szezon 
sikerült operettslágerét (Lajtai Békeffi : 
Amikor a kislányból nagylány lesz) me
legítette föl a társulat félházat alig meg
haladó érdeklődés mellett.

Hétfőn és kedden Balázs Sándor „Az 
öreg tekintetes" cimü vígjátékét adta a 
prózai együttes. A legmagyarabb nyelve
zetű Írónak, Gárdonyi Gézának regény 
remekéből Rózsahegyi Kálmán ré
szére készült színmű egyik este sem 
tudott negyedháznál nagyobb publiku
mot a színházba csalni, pedig az elő
adás kettős élményt jelentett: Gárdonyi 
izes magyar nye'vében és Vágó Arthur 
meggyőző és érdeklődést keltő játéká
ban egyszerre gyönyörködni kifejezet
ten gourmand-ok részére rezervált mű
élvezet volt. Kaszab Anna, a társulat 
drámai hősnője szimpatikusán mutatko
zott be rövid lélekzetü, azonban finom 
árnyalással és érett technikával alakí
tott szerepében. Solthy György a má
sodik felvonás kávéházi jelenetében, 
amikor ércesen csengő, meleg hangját 
nótákra fordította, forró tapsokat söpört 
be. Turóczy Gyula a kártya rabjává lett 
férj ellenszenves figuráját élettől duzza 
dóan játszotta meg, művészi öntudattal 
leegyszerűsítve érvényesülésének esz
közeit.

Szerdán alig valamivel több, mint 
negyedház előtt, Fényes Szabolcsnak : 
Manolita c. operettje került színre a 
múlt szezon lomtárából. A sekélyes hu
morú s a közönség Ízlését tulon-tul 
lebecsülő, vérszegény operett a művé
szek és a zenekar minden igyekezete 
ellenére sem tudott kedvező kalkulust 
kisajtolni a közönségből. Havassy Mimi 
pompás toiletfjeivel és magával ragadó 
temperamentumos játékával mindent 
megtett a siker kedvéért, sőt Solthy 
György is mérlegbe dobta a szerepadta 
összes lehetőségeket, amint Kiss Manyi,

Várady Pál, Vágó Arthur és Szigethy 
Irén is önfeláldozásig mentek Harmath 
Imre és Fényes Szabolcs repatációja 
érdekében, a darab és muzsikája még
sem tudott rokonszenvet ébreszteni, 
amiben ismételjük, nem a színészek vol
tak a hibásak.

Csütörtökön Meller Rózsi : írja had
nagy c. tizenháromképből álló szenzá
ciós színmüvét játszották. A karrikatura 
groteszkségével ható, merész és elmés 
darab témájánál és a rendezés újszerű 
ségénél fogva megragadta a közönséget. 
Bercsényinek a Bárdos rendezést pon 
tosan követő, azonban erősen egyéni 
izü pompás díszletei a szenzáció erejé
vel hatottak. A papirosembereket te
remtő szent bürokráciát kicsufoló 
színmű könyvlapszerüen pergő képei a 
cárizmus keresztül-kasul hazug voltát 
markánsan illusztrálták. Turóczy Gyula 
a cár, Solthy György írja hadnagy, Né- 
methy Zoltán a kamarás, Kiss Manyi 
az epekedő udvarhölgy, Vágó Arthur 
az epikureista fogházigazgató, Varga 
Béla pedig a szolgalelkii tintanyaló, 
Farkas Pál és Várady Pál, mint orvos
tanárok voltak erősségei a színészi és 
rendezői szempontból egyaránt elsőrendű 
előadásnak.

Pénteken délután Gárdonyi : Öreg te
kintetesét játszották, este pedig az „Éj 
féli tangót" ismételte meg a társulat, 
szombaton és vasárnap estére a „Zsák
bamacska" c. operettsláger van műsorra 
téve, délutáni előadásnak viszont a 
Kadétszerelmet adják.

A színházi iroda hírei:
Szombaton és vasárnap este az operett 

együttes az utóbbi évek legnagyobb cpe- 
rettslágerét, a „Zsákbamacska" slágert 
mutatja be. Az elmúlt budapesti szezón- 
ban 200 előadást ért meg a kitűnő ope
rett, Prágában az ősszel mutatták be s 
azóta állandóan zsúfolt házak előtt ját
szók. A Zsákbamacska sikerének titka 
a remek, csupa humor szövegkönyv és 
a nagyszerű sláger zene, amik százszá
zalékban biztosítják a darab sikerét. Az 
operettegyüttes remek előadásban hozza 
színre a darabot, ami a szezon egyik 
legszebb előadása lesz. A címszereplő 
Kiss Manyi ebben a szerepében végleg 
befog futni s a közönség kedvence lesz, 
mint minden városban.

Vasárnap áélután mérsékelt helyárak
kal a szezón nagy sikerű operettje a 
„Kadettszerelem" van műsoron a teljes 
esti szereposztásban.

„Ember a hiá alatt“, Indig Ottó, a 
Toroczkói menyasszony szerzőjének lég 
újabb müve, a budapesti Vígszínház 
ezidei szezónjának nagy sikere a társu
lat hé t f ő  es t i  bemutató előadása. Az 
Ember a hid alatt a ma élete. Élet és 
valóság a mai időkből, ahol a szomorú 
valóság és a líra találkoznak egymással 
s a csillogó könnyeken áttöiő mosoiy 
festi aranyossá a szenzációs darabot. A 
prózai együttes tökéletes előadásban 
mutatja be a kitűnő darabot, melynek 
vezető szerepeiben a társulat legjobbjai 
lépnek fel.

Kedden este a társulat Rimaszombat
ban nem tart előadást. Az operett együt
tes Tornaiján játszik.

Timosa, a Cár katonája. S z e r d á n  
e s t e  mutatja be a nagy érdeklődéssel 
várt Timosát a színtársulat prózai együt
tese, olyan tökéletes előadásban, ami a 
legelső fővárosi színpadok díszére vál- 
hatik. A Timosa az utóbbi évek legna
gyobb sikere. Budapesten 350 előadást 
ért meg, külföldön most megy minde
nütt a legnagyobb sikerrel. Kivételes és 
páratlanul álló sikerének titka, hogy 
gyönyörű meséjével olyan közel tud 
férkőzni a nézők szivéhez, mint egy 
darab sem. Az oroszországi zsidóság 
életének egy darabja, ezer és ezer szép
séggel tele, könnyezve nevető szivet lel
ket gyönyörködtető remekmű. A szerep
lők : Kiss Mannyi, Kaszab Anna és 
Szigethy Irén, Vágó, Farkas, Turóczy, 
Várady, Némethy és Elekes. A Timosa

három este : szerda, csütörtök és pén
teken van műsoron.

Ez az a darab, amit mindenkinek 
látnia kell.

A szerk esz tésé rt és  k iad ásé rt fe le lő s :
Róbely  Károly  laptuiajdonos.

„Gömör szálloda6'
kávéház, illetve bár, étterem , nyári sörcsarnok, 
vendégszobák, kocsm a Rim aszom batban Masa- 
ryk-téren 1934. januártó l szabad  kézből bérbe
adó. — A jánlatok Angyal László tulajdonúhoz 

Rim aszom bat, M asaryk-tér 13. intézendők.

A magas építészeiben előforduló szak
munkák kisebb-nagyobb kivitelezését, 
tervezését, ellenőrzését és statikai szá
mítások végzését, a mai haladott igé
nyeknek kielégítően, készséggel vállalom. 
A n. é. építtető közönség, valamint az 
egyes építési vállalkozók részére.

A kömives, ács és kőfaragó mesteri 
vizsgára pedig több éves gyakorlat
tal, sikeresen előkészít

Dusek Ágoston
építész, építőmester.

Rim. Sobota, (Rimaszombat) Sodorna u. 1.

Üzlet áthelyezés.
Tisztelettel értesítem Rimaszombat és 

vidéke n. é. közönségét, hogy

borbély és fodrász üzletemet
Masaryk-tér 23. sz. alá (a volt pénz
ügyigazgatósági épületbe) helyeztem át. 
A n. é. közönség szives pártfogását 
kérve vagyok tisztelettel :

NOGA SÁNDOR 
borbély és fodrász.

nagy  választékban

Kovács-Áruházban.

kezdve készít
H A N K  A N D O R
uriszabó, Rimaszombat Szijjártó-u. 75. sz. 
Elfogadok javításokat, fordításokat és 

minden e szakmába vágó munkát.

Uj bútorüzlet  
Xiosonczon.

Előkelő teljes lakásberendezések, 
kellemes fizetési feltételekkel.

V A J D A  G Y U L A
Losoncz, Masaryk-u. 23. szám.

Mérlegek, 
Fegyverek és 

Fecskendők
szakszerű javítását jutányos áron válalja

H a l a s s y  G y u l a
mériegkészitő lakatos mester 

Rimaszombat, Szijjártó-u.

• •
Üzlet megnyitás.

A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy Rimaszom
batban a Masaryk-téren levő „Mork" tisztitóüzem üzlethelyiségében

já ték -bazár és rövidáru  üzletet nyitottam.
Egyben értesítem a nb. közönséget, hogy a „Mork“ tisztitóüzem hely

beli vezetését átvettem. — Amidőn a pontos és figyelmes kiszolgálást 
biztosítom, a n. é. közönség szives pártfogását kérem. Jellinek-Bazár

Rimaszombat, 1933. Nyomatott R ábely K ároly könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


