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Rimaszombat visszakapta önkormányzatát,
Három esztendeje múlott áprilisi 

15-én, hogy a pozsonyi országos 
hivatal a városi gazdálkodás desor- 
ganizációjára hivatkozással meg
lepetésszerűen feloszlatta Rima
s z o m b a t  képviselőtestületét és az 
autonóm jogaitól megfosztott város 
ógyeinek vezetését kormánybiz
tosra bízta. Négy esztendőn át folyt 
az alkotmányos jogok visszaszer
zése érdekében megindított s z í v ó s  
és elkeseredett küzdelem, amely 
végül is teljes sikert hozott: a prá
gai belügyminiszter november29-én 
kelt 78327/933. sz. rendeletével 
megerősítette a városi biróválasz- 
tást s ezzel az utolsó akadály is 
elhárult az épitőmunkára vállalko
zott uj képviselőtestület közérdekű 
működésének utjából. A belügy
miniszteri intézkedés az ügyek fej
lődését már szinte fásultan figyelő 
közvéleményünket valósággal fel
villanyozta és visszaadta az önbi
zalmat a megcsonkított városi tiszti
karnak is, amely az interregnum 
ideje alatt annyi hajszának, üldö
zésnek és meggyanusitásnak volt 
méltatlanul kitéve.

Az 1930-i feloszlató és a mos
tani megerősítő végzés között le
pergett negyvennégy hónap törté
netét jól ismeri Rimaszombat köz
véleménye, érdemes azonban mégis 
iJeleveniteni a főbb események 
emlékét, amik közül az első he
lyen ott nyújtózkodik a negyedik 
éve is elintézetlen Sztredo ügy 

riáskigyóvá nőtt problémája, a 
desorganizációt hajszállal sem ja
vító deficites költségvetések szo
morú gyűjteménye, az üres városi 
kassza, a tisztviselők restringálása, 
a felebbezés garmadák és mind
ennek betetőzéséül a pótadó egyre 
tagadóbb, szörnyűbb réme, ame- 
yet a kormánybiztosi rezsim min
den elképzelést megcsufoló mérték
ben felhizlalt. Objektíve meg lehet 
állapítani, hogy a kormánybiztosok 
működése nemhogy hasznára lett 
volna a város egyetemének, hanem 
eiienkezőleg, visszavetette a fejlő
dés utján Rimaszombatot és a hi
vatalba lépő uj vezetőségnek va
lóban kettőzött munkát fog jelen
teni a romoknak eltakarítása.

A tavaly december 4-én lezajlott 
községi választás hat évre megáj- 
iapitotta a városi parlament erő
viszonyait, mégis kerek egy esz
tendőt vett igénybe, amig az ered
ménybe belenyugodni nem tudó 
csehszlovák csoport sakkhuzásai a 
matt-ig eljutottak. Furcsa lenne, 
ha a törvényes rendet helyreál
lító miniszteri intézkedésért, a tör
vényes jogok respektálásáért hálát 
kellene rebegnünk, mindazonáltal 
leplezetlenül kifejezést adunk örö

münknek, h. gy a jobb belátás 
mégiscsak győzedelmeskedett és 
végre elkövetkezhet a polgárság 
összességének érdekeit szivén vi
selő vállvetett munka oly régóta 
óhajtott és várt periódusa, amely 
Rimaszombat város életének egy 
szebb korszakát van hivatva meg
kezdeni. A harcnak végét kell, hogy 
jelentse a belügyminiszteri végzés 
s a város uj parlamentjének a ki
csinyes pártérdekeken felülemel
kedve kell most már az együtt
működés eszközeit megtalálnia és 
a hat éves munka eredményessé
gét erejének és tehetségének teljes 
latbavetésével biztosítania.

Ebben a munkában többé nem 
ellenfelekként, hanem az egymást 
megbecsülő és tiszteletben tartó és 
a jövőt építő egyenrangú és egyen- 
lőjogu munkatársakként kell talál- 
kozniok a képviselőtestület tagjai
nak, tartozzanak bármely párthoz 
vagy érdekcsoporthoz is és jelszó
nak a kooperációt kell a szivekbe- 
vésni, mert a négy éves mulasztá
sokat pótolni, a város kátyúba ju
tott szekerét a sárból kiragadni és 
a társadalom békés együttélését 
elviselhetővé tenni másképpen nem 
lehetséges.

A magyar pártok mindenkor ki
fejezésre juttatták megbecslésüket 
a nemes ellenféllel szemben és a 
város érdekében való együttműkö
dés lehetőségéért mindenkor ké
szek voltak áldozatot is hozni, mind
addig, amig cserébe alkotmányos 
jogaiknak és politikai meggyőző
désüknek elárulását nem kívánták. 
A város parlamentjének munkája 
sok sikert hozhat, ha a személyi 
és pártérdekek a közérdek szem
pontjainak lesznek alávetve s a fej
lődést biztositó kooperációt a fel
tétlen törvénytiszteleten felül az 
előitéletmentes megbecsülés és meg
értés fogja támogatni.

A sajtó, mini a közvélemény 
kifejezője teljes bizalommal tekint 
az összeülő uj képviselőtestület 
munkája elé és közreműködését 
készséggel felajánlja a város pol
gárságának érdekében.

A demokrácia védelméről,
A csehszlovák törvényhozás mun

kájának túlnyomó részét az utóbbi 
időben a demokrácia védelmének 
szentelte. A nyári szünet előtt el
fogadott törvényjavaslatokat, a kor
mánynak adott rendkívüli felhatal
mazást, a becsület védelméről szóló 
törvényt, valamint a sajtótörvény 
megszigorítását is a demokrácia 
fokozottabb védelmével indokolták. 
A törvényhozás őszi ülésszaka

ugyanolyan szellemben folytatja a 
munkát. A politikai pártok felosz
latásáról, a törvényhozók mandá
tumvesztéséről és még több ha
sonló szellemű törvényjavaslatról 
csupán egy indokolást hallunk. 
Mindezek a rendkívüli viszonyok 
következtében a demokrácia védel
mét szolgálják.

A demokrácia fogalmában lénye
ges eltolódásnak kellett bekövet
keznie. Mert a demokrácia a nép 
uralmát jelentené s a prágai ideo
lógia szerint egyben a lehetőséget, 
mellyel a kisebbség a többség ön
kényével szemben sikeresen véde
kezhet. A demokrácia volt eddig 
az a panecea, melynek a szenve
délyek lecsillapuitával gyógyító írt 
kellett volna jelentenie kisebbségi 
életünk sajgó sebei számára.

A kisebbségek helyzetüknél fogva 
a most védelemre szoruló demok
rácia uralmát óhajtják. Mert érvé
nyesülni akarnak és a valódi de
mokrácia szellemében követelhetnek 
a maguk számára is részt a hata
lomból. De erre csak akkor lehet 
reményük, ha a demokrácia tény
leg megvalósítja az egyenlő jogok 
és egyenlő kötelességek elvét s ha 
egyben módot nyújt a kisebbsé
geknek arra, hogy bizonyos körül
mények között a többségi akarat
tal szemben érvényesülhessenek.

Csehszlovákia kormányai vala
hányszor a külföldön a kisebbsé
gek védelméről szó esett, minden
kor hivatkoztak az itt meghonosí
tott demokratikus rendszerre.

A demokratikus berendezkedé
sekben bekövetkezett eltolódások 
ennek ellenére is aggodalommal 
töltenek el, mert papiron meglevő 
jogainknak is újabb megszorítását 
eredményezik. Nem tudunk egyet
érteni avval az indokolással, hogy 
a rendkívüli idők szülik a rendkí
vüli intézkedéseket s hogy bizo
nyos körülmények között a dikta
túra is igénybe vehető a demokrá
cia védelmére.

Véleményünk szerint abban a 
demokráciában, amely ilyen véde
lemre szorul, hibának kell lennie, 
mely a tervbe vett, vagy részben 
már megvalósított intézkedésekkel 
aligha lesz kiküszöbölhető. Nem 
kisebb tekintélyre, mint Masaryk 
elnökre hivatkozhatunk, aki több
ször megállapította, hogy ez a de
mokrácia nem tudta magából ki
termelni a vezetésre alkalmas egyé
niségeket. A parlamentárizmusnak 
talán egyik legnagyobb fogyaté
kossága, hogy nem képes saját 
magát a viszonyok változásának 
megfelelően átformálni. Ennek a 
fogyatékosságnak a következmé
nyeit a nagy nyugati demokráciák
ban, például Franciaországban is 
megállapították. Nálunk a bajt fo
kozza a lakosság nemzetiségek

szerinti tagozódása, valamint az a 
körülmény, hogy a tradíciók híján 
kell a még forrásban levő rend
szernek a rendkívüli idők rendkí
vüli feladataival megbirkóznia.

De kérdés, hogy iehetséges-e a 
feladatok megoldása, hogyha az 
csupán a polgárok egy részének 
az akaratából, sőt a többiek ellen 
valósulna meg? Nem jelenti-e már 
az is a demokrácia halálát, hogyha 
a ma hatalmon levő pártok az el
lenzéket túlnyomó részben nyíltan 
államelienesnek minősitik?

Mi azt tartjuk, hogy a kormány
körökben jelenleg tapasztalható 
idegességnek éppen az ismert de
mokrácia hibáinál fogva minden
képpen be kellett volna következ
nie. Ez a demokrácia a hatalmat 
eleve kisajátította egyes pártok és 
egyének számára, míg másokat 
éppen a hatalom megtartása érde
kében kizárt az alkotó munkából. 
Az igy felépített demokrácia kép
telen az erők egyesítésére és ezért 
is nem tud a rendkívüli feladatok
kal megbirkózni.

Azt tartjuk, hogy a törvényho
zásnak sokkal égetőbb feladata 
volna a gazdasági bajok leküzdé
se, a munkanélküliség tervszerű 
leépítése, mint a demokrácia és 
becsület védelme és a sajtó meg- 
rendszabályozása.

A demokráciát azoknak kell 
megvédeniük, akik áldásait élve
zik. Ha olyan kormányzati rend
szer valósulna meg, mely azt a 
lakosság egyetemére kiterjesztené, 
akkor ennek a demokráciának csak 
barátai lennének s nem akadna 
józan ember, aki ellene támadjon.

A közéleti vezetők becsületét 
sem kell megvédelmezni, hogyha 
működésűk a párt és egyéni érde
kek színvonaláról fel tud emel
kedni a mindent átfogó közérdek 
magaslatáig. Ismét Masaryk elnök
re hivatkozunk, aki épp az állami 
tisztviselők küldöttsége előtt muta
tott rá egy esztendővel ezelőtt a 
korrupció veszedelmes következ
ményeire.

A sajtószabadság megszorítását 
nemcsak a demokrácia, de az ál
lam szempontjából is károsnak, sőt 
veszedelmesnek keli mondanunk. 
Mert a kormányzást nehezíti meg 
a közvélemény tájékozatlansága. 
Büntesse a törvény százszoros kí
méletlenséggel azt, aki hazudik, 
aki valótlan hírek terjesztésével 
nyugtalanságot szít, de ne nyomja 
el a jogos kritika megnyilvánulá
sát. Még akkor sem, hogyha az 
a kormánynak pillanatnyilag kelle
metlen. Mert tények elhallgatása 
és a jogos kritika béklyókba ve
rése nem javit, hanem, csak ront 
az állapotokon.

Nagy kérdések forrnak a törté
nelem méhében, amelyekből népek
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és államok sorsa kell, hogy kiala
kuljon. A békét és vele a hova
tovább bomladozó civilizációkat 
kell megmenteni. Olyan történelmi 
fordulat előestéjén állunk, meiy 
mellett sok oly kérdés, melynek a 
napi politika rendkívüli fontosságot 
tulajdonit, eltörpül. A békét kell a 
világ számára megmenteni, ez az 
élet és ez az emberi szolidaritás 
legfőbb parancsa, ehhez azonban 
a béke lángját kell sok-sok millió 
ember szivébe átplántálni. Ennek 
nem az erőszak, vagy jogmegszo- 
ritás a megteremtői, hanem a meg
elégedettség, melyet viszont nem 
lehet parancsszóval életre kelteni.

A demokráciának éppen ezekben 
az időkben kellene bebizonyítania 
életképességét. Hogy ezt megte
hesse, le kell magáról ráznia azt 
a salakot, amely oly tetszetős for
máitól a gyakorlatban megfosztotta. 
Újjá kell tehát születnie, hogy a reá 
háramló feladatokat megvalósíthas
sa. Újjászületését a magyar kisebb
ség is örömmel üdvözölné.

öcsikémhez. -yp—
Hogy mi legyen : regiónálizmus, avagy

tán inkább
Unionizmus-e ? ... Nos, náiad az egyre

megyen.
S így, fejedet, ahelyett, hogy e kérdés

sel terhelnéd,
Hallgass rám, öcsikém : irni tanulj

meg előbb !

Meghívó.
A Rimaszombati Szinpártoló Egyesü

let helyi csoportja vasárnap, december 
hó 17-én déieiőtt fél 12 órakar tartja

alakuló ülését
a színházteremben, a melyre a színház 
minden igaz barátját elvárják !

Szerkesztőségi hír. Főszerkesztőnk 
súlyos betegségében a műit hét folya
mán örvendetes javulás állott be s a 
láz leküzdésével a gyógyulás most már 
gyors tempóban halad előre.

Dr. Eszenyi Gyula átvette a város 
vezetését. A hivatalukban belügymi
niszteri végzéssel megerősített városbi- 
rák csütörtökön reggel kilencz órakor 
jelentek meg a városházán és a járási 
hivatal által megbízott Harsány! Aurél 
jegyzői főtitkár jelenlétében hivatalosan 
átvették a város vezetését a lelépő kor
mánybiztostól. Először a pénztár és az 
értékek átvételét intézték el, majd pedig 
ügyosztályonként a referensek adták át 
az agendákat. A hivataiátadás munkája 
megszakítás nélkül közel déli egy óráig 
tartott. A hivatalos aktusról jegyzőköny
vet vettek fői. Az átadás megtörténte 
után a volt kormánybiztos azonnal el
hagyta a városházát s ekkor a tisztikar 
testületileg tisztelgett dr. Eszenyi Gyula 
városbiró előtt, akit a hivatalnokok ne
vében dr. Gabonás János titkár üd
vözölt. — A hivatalba lépő első város
biró két helyettesének nevében is meg
köszönte a tisztviselők és az alkalma
zottak üdvözlését és a kölcsönös meg
értést hangoztatva, ama reményének adott 
kifejezést, hogy vállvetett munkával a 
megoldásra váró feladatokat sikerülni 
fog kedvezően elintézni.
Karácsony és újévi szolgálat a postán.
1933. dec. 17. szolgálat mint vasárnap.

„ 24. „ mint ünnepnap.
„ 25. „ mint vasárnap.
„ 26, „ mint ünnepnap.
„ 31. „ mint vasárnap

1934. jan. 1. „ mint vasárnap.
„ 6 .  „ mint ünnepnap.

Soldos Béla balesete. Budapesti hír
adások szerint dr. Soldos Béla nógrádi 
főispánt múlt vasárnap este a börzsönyi 
hegyekben rendezett vadászatról haza
térés közben sajnálatos baleset érte. A 
főispán szánkója, melyben dr. Soldos 
Bélán kívül még Fabinyi Tihamér ma
gyar kereskedelemügyi miniszter is he
lyet foglalt, az egyik kanyarban felbo
rult, a miniszter sértetlen maradt, dr.

Soldos Béla azonban lábát törte. A se
besültet a miniszter részesítette első 
segélyben s azonnal intézkedett kór 
házba szállítása iránt.

A feledi rtf. egyház uj lelkésze. A 
feledi-gortvakisfaludi református egy
házközség közgyűlése Beilágh Barnát, 
a rozsnyói ref. egyház közkedvelt és 
rokonszenves segédleikészét egyhangú
lag lelkészévé meghívta.

Halálozás. Szakáll Gyula nyug. királyi 
járásbiró életének 70. évében Budapes
ten e hó 13-án elhunyt. Temetése a 
farkasréti ref. temetőben a gyász és 
részvét impozáns megnyilvánulása mel
lett szombaton ment végbe. A megbol
dogultban özv. Szakáll Barnáné testvé
rét gyászolja.

Köszönetnyilvánítás. A járási gyer
mekvédő egyesület köszönetét nyilvá
nítja a Rimaszombati banknak 100 ko 
róna adományáért, mely összeg Daxner 
István halála alkalmából koszorumeg- 
váltás címén lett adományozva.

Orgoraszentelés A róm. kath. egy
házközség áldozatkészségének újabb fé
nyes dokumentumát látjuk a hatalmas 
kivitelű uj orgona beszerzésében, mely
nek ünnepélyes felszentelése folyó hó 
10-én történt. A szeníelési aktust fényes 
papi segédlettel Diliéi /sivárt rozsnyói 
prelátus-kanonok végezte, ki remekbe 
készült beszédében hálás szeretettel em
lékezve meg a rimaszombati egyház- 
községről, az orgona hivatását, oktató 
célját fejtegette meggyőző erővel. A 
szlovák hívek részére Tornán Ferencz 
rozsnyói szentszéki tanácsos mondott 
hatásos beszédet. A szentmise alatt a 
vegyeskar művészi éneke zengte az Ur 
dicséretét Hammerschmidt J. vezénylete 
mellett. Délután az egyházközség tem
plomában hangverseny volt az orgona- 
alap javára. A szereplők tökéletes pre
cizitással, művészetük teijes technikájá
val felejthetetlen élvezetet szereztek a 
szép számban megjelent közönségnek. 
A programot első száma Medgyesi János 
losonczi karnagy orgonajátéka volt, ki 
gyakorlott kézzel varázsolta elő a leg
szebb melódiákat. Utána a vegyeskar 
adta elő begyakorolt technikával a 
Gioria-t az a-dur miséből. Vezényelt 
Hammerschmidt J , orgonán játszott 
Lackner László. Nagystílű zenei tehet
ségről tett hizonyságot Dr. Werner Gyula 
ki J. S. Bach : Fuga-ját alapos készült
séggel játszotta el.— Lévay János Kon 
tor F.: Praeludium c. darabjában begya
korolt szorgalmát jelezte. — Gounod : 
Ave Maria, áhítatot gerjesztő kompozí
cióját Mustek Ferenczné interpretálta 
bámulatos hangterjedelemmel. Az ének 
szépségét nagyban fokozta a művészies 
kiséret, zongorán : Gregorovicz Baba, 
csellón : Gregorovicz Henrik, orgonán : 
Lackner László. — A zenei kultúra ta- 
lentumos művelője : Gregorovicz Henrik 
bámulatos technikával kezelte kedvelt 
hangszerét, melyen 0. Dorn : Preghiera 
darabját adia elő Lackner L. orgona- 
kiséretév'el. A hangverseny utolsó szá
mában Lackner László csillogtatta zenei 
talentumát, ki G. F. Haendel g-moll 
orgonaversenyét közvetítette a zenekar 
tökéletes kísérete mellett. A darab ve
zényletét Hammerschmidt J. irányította, 
kinek zenei kvalitása, szervező ereje 
elsősorban érdeme! dicséretet a hang
verseny megrendezésében. (E.)

A Mária-Kongregáció díszelőadása. 
Művészi keretek között, nagyszámú kö 
zönség jelenlétében tartotta meg dísz
előadását a Mária-Kongregáció folyó hó 
9-én a Kath. Olvasóegylet nagytermé
ben. A katholikus életideálnak eddig is 
jelentős sikereket elkönyvelő kis csa
patja ezen teljesítményével méltán vál
totta ki a közönség teljes elismerését 
Az előadást a Kongregác ó énekkara 
nyitotta meg, mely után Tokár Júlia 
meleg átérzéssei elszavalia a „Felhívás" 
cimü költeményt. Dr. Bányai József hit
tanár ünnepi beszédében a Mária-kul- 
tusz tiszta életet alakitó és erősítő ha
tásairól beszélt alapos készültséggel. 
Majd Zemlényi Mária adta elő a „Kö 
nyörület" cimü melodrámát teljes ien 
düiettel Gregorovicz Baba művészi tech 
nikával kisért zongorajátéka mellett. 
Kuhinka Irén csengő hangjával remekül 
interpretálta Gounod : Ave Maria-ját
ugyancsak Gregorovicz Baba zongora- 
játékával kisérve. — Az előadás fény
pontját „A kongregációs érem" czimü 
színmű képezte. A szereplők technikai 
alakítása, mély átérzéssei párosult elő 
adása remekül hozta színre a darab

szellemét. Mispál Paula Gyiróthyné sze
repében művészi tökéllyel alakította a 
magasztos hivatásáról megfeledkezett 
édesanyát. Ügyességükkel, bátor moz
dulataikkal kitűntek Póczos Mária, Drob- 
ka Ica és Diczky Annus, kik Gyiróthy
né leányaiként bemutatták a ferde ne
velés elszomorító uiókövetkezményeit. 
Vladár Bözsi és Hlozek Lenke harmo
nikusan illeszkedtek be a darab játéká
ba. — Sebő Bözsi, mint Szüzanya bá
josan alakította szerepét. — Az élőkép
ben szerepeitek : Csizik Ilona, Hank
Sári, Hlozek Gizi, Hoíyák Lenke, Kandra 
Viola, Liptay Gizi, Matus Margit, Mu
rányi Bözsi, Szkubik Erzsi, Zavadszky 
Dóri. A rendezés munkáját Gabriella 
K. nővér végezte fáradhatatlan buzga
lommal. (E.)

Evangélikus szereteíestéíy. Decem
ber 8-án a járási ipartársulat székhá
zéban az. Evang. Leánykör, Bibliakör és 
Lutherkor szeretetestélyt tartolt, a sze
gények karácsonyi felsegélyezésére. Az 
estélyen felekezeti különbség nélkül 
megjelentek mindazok a jóakaraíu em
berek, akik a vallásos egyesületek sze
retet munkáját nemcsak figyelemmel kí
sérik, hanem áldozatos készséggel tá
mogatják is. így iett bizonysága ez az 
összejövetel annak, hogy ahol a szivek 
egy érzéssel és szeretettel összedob 
bánnák, ott kivirágzik a legszebb és 
legáldásosabb cselekvés. — Az érkezőket 
a székházban teához felteritett asztalok 
fogadták, s mire B a r á t h  Ká r o l y  ev. 
lelkész a függöny elé lépett, hogy vá
zolja az összejövetel célját és jelentő
ségét, az asztaloknál egy hely sem ma
radt üresen. — A program a kövatkező 
volt: 1. Megnyitó beszédet mondott Ba
ráth Károly lelkész. — 2. Női karének : 
„Vándor áli ajtód előtt. — 3. „A nap
sugár uija." Karácsonyi kép 3 részben. 
S z e mé l y e k :  Napsugár: Kálmán Gizi, 
Fenyőfa: Major Gizi, Tölgyfa: Földi 
Rózsi, Bagoly : Pavella Gyula, Mókuska: 
Szepessy Dezső, Nyuszi: Pergyik Jóska, 
Mátyás madár: Dorka Márta, Czinege: 
Andrik Etuka, Jégvirág : Kemény Boris- 
ka, Hó : Brezina Ilona, Laci : Vozári 
Tibi, Magda : Klinczko Vali, Edit: Si- 
roki Icza, Irén: Kamarás Rózsi, Gyuszi: 
Földi Jani, Sári : Bóna Oigi, Bandi : Kö
vér Zoli. — 4. „Jézust keresem." El
mondta: Major Jolán. — 5. Gyermekek 
éneke : „Ünnep a földön." — A műsor 
végeztével mozgalmassá vált a zsúfolá
sig megtelt terem, a Leánykörnek mű
ködő és volt tagjai felszolgálták a sze
retet vendégséget jelképező teát. Ez
alatt az idő alatt is folyt a karácsonyi 
zsebkendő vásár, melynek tisztajöve
delme szintén hozzá fog járulni a szii- 
kölködők boldogabb Karácsonyához. — 
A rendezőség ez utón is megköszöni 
mindazoknak az áldozatkészségét, akik 
átérezve a nemes gondolatot és annak 
jelentőségét, úgy erkölcsileg mint anya
gilag támogatták inségoszlató munkájá- 
jában a karácsonyi szeretetmunkáí végző 
egyesületeket.

Karácsonyi vásár a református 
asszony- és leánykörben. A helybeii 
ref. asszonyok és leányok köre decem
ber 10-én, vasárnap tartotta jótékony- 
célú karácsonyi vásárját a püspöki hi
vatal nagytermében. Délelőtt 11 órakor 
készen állottak a hölgyek, hogy a kö
zönségnek vásárt tartsanak a szép ki
állított kézimunkákból és egyéb össze
gyűlt dísztárgyakból. A vásár délután 6 
óráig tartott és ezalatt az assszony- és 
leánykör tagjai büffét is szolgáltak ki 
a vásárt látogató vendégeknek. A vásár 
szép eredménnyel járt, pár ezer korona 
jött be a szegények karácsonyi fölse- 
gélésére.

Az izraelita hitközség tisztujitása 
folyó hó 10-én zajlott le. Elnök lett dr. 
Weinberger Rezső, aleinök : Klein Mór, 
pénztáros: id. Kardos József, ellenőr: 
Gömöri Sándor, templomgondnok : 
Kozma Ármin és Reinitz Ignác. A kép
viselőtestület következőképen alakult 
meg: Bokor Ferenc, Braun Jenő, BIau 
Vilmos, Donáth Emánuel, Dickmann 
Dezső, Engel Zoltán, Grósinger Miksa, 
Dr. Ganzfried Ernő, Józsa Adolf, Kellner 
Sámuel, Dr. Kosiner Dezső, Dr. Klein 
Sámuel, Lefkovits Ferenc, Lusztig Meny 
hért, Dr. Lusztig Sándor, Nagy Jenő bőr
kereskedő, Radó Ármin, Róth Géza, Rei
nitz Péter, Reinitz Zsigmond, Steiner 
Félix, Dr. Stern Jakab, Schreiber József, 
és Dr. Veres Andor. Singer Rezső 
főrabbi tiszteletbeli tagja a képviselő- 
testületnek és Szalvendy Gyula a kép

viselőtestületben az izr. szentegyletet 
képviseli. — Póttagoknak választattak 
meg : Enyedi Artúr, Flesh József, Kiéin 
Géza, Kohn Sándor, Dr. Seidner Győző 
és Tepper Aladár. — A képviselőtestület 
kebelében több bizottság is alakúit.

JÁ T É K , sk i, ró d li  n a g y  v á la sz té k b a n  a j
le g o lc s ó b b a n  KERCS1KNÉL.

A tornaijai kath. legényegylet ház
avatása. A tornaijai kath. legényegylet 
vasárnap ünnepélyesen avatta fel uj 
helyiségeit a tagok és az egyházközség 
híveinek nagy érdeklődése mellett. A 
házavató beszédet Fuhrmann István plé
bános mondotta, majd Vajda Géza mér
nök, az egyesület vezetője számolt be a 
legényegylet tevékenységéröi. Ünnepi 
szónoklatot mondottak még Kovács 
Gyula egyházmegyei ifjúsági moderátor, 
Meggyessy Sándor ifjúsági titkár, dr. 
Sashegyi Aladár fülek püspöki esperes 
és P. Kósa Szalvátor füleki plébános.

Iványi Dezső síremléke. Az Iván- 
társulaí múlt évben Rimaszombatban 
tragikus hirtelenséggel elhunyt kiváló 
rendezőjének a kollégák és a színház 
barátainak áldozatkészsége díszes sír
emléket hozott össze, amelyet karácsony 
másodnapján fognak ünnepélyesen fel
avatni az itteni izraelita sirkeriben.

Felavatták a rozsnyói kath. leány
nevelőintézet uj palotáját. December
8-án ünnepélyes keretek között avatták 
fel a rozsnyói püspöki ieánynevelő in 
tézet uj iskoiapalotáját Rozsnyó város 
társadalmának lelkes részvétele mellett. 
Az avató ünnepély ünnepi szónoka dr. 
Priviczky Gyula pápai kamarás, kano 
nők-plébános, iskolaszéki elnök volt.

Teaestély. A rimaszombati izr. Nö- 
egyiet javára a Tátra kávéház éttermi 
helyiségében Radó Ármin, dec. 25-én 
este 9 órai kezdettel teaestéiyt rendez.

Részvétköszönet.
M indazoknak, kik felejthetetlen  drága kis 

unokám  elhalá lozása alkalm ából m élységes 
fájdalm am ban osztozkodtak s ö t u tolsó útjára 
elk ísérték  s rava ta lá ra  virágot helyeztek, 
ezúton mondok hálás  köszönetét.

R im aszom bat, 1933. decem ber 13.

Özv. Kőrössy Pélné.

Mégis leépítik a füleki zománcz- 
gyárat. A füleki zo.nánczgyár megmen
tése érdekében megindult akciók ked
vező miniszleri ígéreteknél egyebet nem 
eredményeztek s ennek megfelelően a 
gyár üzemének beszüntetése január hó 
elsejével kérlelhetleniil be fog követ
kezni. — A műit napokban már több 
waggon nyers edény indult Fülekről 
Brünnbe, ahol a koncern zománezozó 
üzeme fogja már azokat munkába venni. 
A tisztviselők egy része Brüxbe és 
Brünnbe kerül, a munkások javarésze 
(állítólag 1900 emberj kenyerét veszti. 
Kommentár nem kell.

A R im a sz o m b a ti B ank  e lő b b  R im asz o m 
b a ti  T a k a ré k p é n z tá r ,  v á rm e g y é n k  legrégibb 
p é n z in té z e te  B E T É T E K E T  k ed v e ző  k a m a to 
z á s r a  fo g a d  e l é s  a z o k b ó l v is s z a f iz e té se k e t 
m in d e n k o r  a z o n n a l te l je s í t .

Színházi bérletgyüjtés. Megelége
déssel értesülünk arról, hogy a szin
pártoló egyesület megindítja a bérletek 
részletfizetésre való eladását célzó ak
cióját, amely igen alkalmas a szinpár- 
tolás hathatós emelésére. Sokan vannak 
Rimaszombatban, kiknek nincs módjuk
ban egy bérletre való összeget egy
szerre letenni, de megfelelő havi rész
letek utján könnyű szerrel szerezhet 
magának bárki is bérletet. Üdvözöljük 
tehát a szinpártoló egyesület üdvös ha
tározatát, meiy azonban csak akkor bir 
valódi horderővel, ha már is hozzá fog
nak a havi részletek gyűjtéséhez.

Egy a sok közül. 
dobsinai Karpathenverein uj ve

zetősége. Múlt pénteken tartotta meg 
tisztújító évi közgyűlését a Karpathen
verein dobsinai osztálya, amely alka
lommal az uj vezetőséget a következő- 
képen választották meg: Ruffinyi Ala
dár elnök, Nehrer József aleinök, Fábry 
András jegyző, Pellionisz Laura pénztá
ros, Stempel Ándrás az autóbusz ügyek 
vezetője, Sárkány János kirándulás ren
dező, Liska András és Lévai Jenő az 
idegenforgalmi iroda vezetői, választ
mányi tagokul pedig dr. Altstok Arthur, 
Benedicky Éva, ifj. Fejér Endre, Har- 
matha András, Kracsun János, Rozlos- 
nik Dezső és Sárkány Boldizsár lettek 
megválasztva.
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A sziovenszkói magyar iskolákra 
vonatkozó német nyelvrendelet félre
értés következménye ? A magyar pár
ták  képviselői közül —  mint Pozsony
ból jelentik — többen közben jártak úgy 
D é re r  iskolaügyi miniszternél, mint az 
ivkolaügyi referátuson a német nyelv ta
n ítá s á n a k  ismeretes betiltása ügyében 
M int értesülünk a miniszter kijelentette, 
hogy a rendelet félreértés következmé
nye é s  intézkedni fog a sérelmezett in
té z k e d é s  megváltoztatása iránt. Remél
hető  ennélfogva, hogy a rendkívüli tárgy
k én t tanított német nyelvet a rima
s z o m b a ti  állami reálgimnázium magyar 
ta g o z a tá n  újból beállítják a tanrendbe.

üj építkezési akció. „Volkskraft“ név 
a la tt  b e t é t i  társaság alakult Rimaszom
batban családi házak építésére. Az uj 
ak c ió  programját Pitta Vilmos építész 
d e c e m b e r  21-én este 8 órakor a Rima- 
s z o m b a ti  Polgárikörben megtartandó 
összejövetelen fogja ismertetni. Mind
azok, akik az uj építkezési mozgalom 
iránt érdeklődnek, saját érdekükben je
le n je n e k  meg a 21-i összejövetelen.

Kézimunkakiállitás Dobsinán. A
d o b s in a i  evangélikus leányegyiet két
hetes kézimufikatanfolyamot rendez az 
■ p a ro so tth o n  összes helyiségeiben. A 
v a s á r n a p  történt ünnepélyes megnyitá
son P ó s c h  Gusztáv ev. leikész, védnök 
i id v ö z ö ite  a megjelent vendégeket, majd 
B e n e d ic ty  Éva, a leányegylet elnöknője 
lá to t t  nagyhatású beszédet, melyben 
m é lta tta  a karácsonyi ünnep jelentősé
gét és kérte a közönség pártfogását. A 
jövedelem teljes egészében a szegény 
g y e rm e k e k  karácsonyi felruházására fór 
d i t ta t ik .

A Kazinczy Könyvkiadó karácsonyi
könyvvásárja. A közeledő karácso
nyi ünnepek alkalmából rendkívül olcsó 
k ö n y v v á s á r t  rendez a Kazinczy-Könyv
kiadó saját kiadványaiból, az igen be- 
\ ált pontrendszer alapján. Brogyányi: 
F e s tő m ű v é s z e t  Szlovenszkón cimü szen- 
zac:ós munkája, amelynek boltiára ere
d e t i le g  45 korona volt, most 12 koro
n á é r t  szerezhető meg a karácsonyi vá
sáron, számtalan értékes munka van 
azonban az árjegyzékben 4—6 koronás 
árakban is feljegyezve, úgy hogy a szio
v e n s z k ó i magyar irodalmat pártoló kö
z ö n s é g  valóban potom pénzért vásárol
hat ez alkalommal könyvtára részére, 
vagy karácsonyi ajándéknak szánt köny
v ek e t. A pontrendszerü vásárlás egyet
len feltétele az, hogy a vásárlás össz
értékének minimálisan 50 Kc-nak kell 
le n n ie . Megrendelések közvetlenül a 
K a z in c z y -  Könyvkiadóhoz, Tornaija (Pos
taitok 25.) vagy a rimaszombati meg
h íz o tth o z , Benkovits Gyulához (Domov 

s Slovákia biztosítási irodája, Ferenczy 
u. 2 .)  intézendők.

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

1 fl° -a! olcsóbban készpénzért 
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Vámos sy  Béla Masaryk-tér.

Passzustolvaj dolgozott Zsip köz
égben. Tóth Miklós zsipi gazdálkodó 
amrájába a múlt napokban ismeretlen 

tettesek betörtek és onnan egy pénztár
cát 330 korona készpénzzel, továbbá egy 
pár uj csizmát és két vöröstarka tehénre 
kiállított marhalevelet loptak el. A 76 
éves öreg gazda feleségével együtt a 
kamra szomszédságában lévő szobában 
aludt és egyikük sem vette észre, hogy 
a közelben betörő dolgozik. A csendőr
ség kutat a titokzatos passzustolvaj 
után.

Fülöncsiptek egy libaspecialistát.
Nagy Márton, Básthy Gábor, Básthy 
Béla, Kluka István és Pádár Pál tajtii 
gazdák feljelentést tettek a csendőrsé
gen, hogy ismeretlen tettesek rendsze
resen fosztogatják libaóljaikat. A csend
őrök a feljelentés alapján éber figye
lemmel kezdték kisérni a környék liba
piacait és igy sikerült az enyveskezü 
specialistát Pádár József községi pász
tor személyében leleplezni, aki töredel
mesen bevallotta, hogy az utóbbi idő
ben több gazda ólját dézsmálta meg s 
a lopott libákat családjával együtt elfo
gyasztotta, azonban szép számmal tu
dott hizott libákat piaci áron alul is 
forgalomba hozni. A libaspecialista ellen 
megindult az eljárás.

6 ö

A volt budapesti postatakarékpénz
tárt követelések ügye. A prágai posta
takarékpénztár jogelődje, a prágai csek- 
hivatal már régebben befejezte a volt 
budapesti postatakarékpénztárral szem
ben fenálió követelések összeírását és 
a jegyzékeket felülvizsgálás végett az 
anyaintézetnek megküldte. Csehszlová
kiában összesen 48.385 régi magyar 
postatakarékpénztári betétkönyv van 66 
millió Ke betéttel és 2936 folyószámla
tulajdonosnak 43 millió Ke követelése 
van. Magyarország már közel 70 millió 
Ke névértékű háboruelőtti értékpapírt 
adott át Csehszlovákiának eme követe
lések fedezésére, mely értékpapírok az 
1923. év óta összegyűlt szelvények
kel mintegy 90 millió Ke értéket kép
viselnek. A volt magyar postatakarék
pénztár betétesei minden régi korona 
követelésért előreláthatólag 70 cseh
szlovák fülért kapnak, tehát jóval töb
bet, mint a volt bécsi postatakarék
pénztár hitelezői, akik 30 fillér körül 
kapnak koronánként. A régi postataka
rékpénztár ügyének a rendezése a leg
sürgősebbek közé tartozik, melyet több 
százezer javarészt kisember legtiirelmet- 
lenebbül vár.

Letartóztatott betétkönyv tolvajok.
Ez év november hó 3-án ismeretlen tet
tes ellopta Kisgömöriben, az ottani 
korcsma pmcérnőjétői, Stubnyák Jolán
tól, 950 Ke ró! szóló postatakarékpénz
tári betétkönyvét s ugyanakkor eltűnt a 
nevezett pincérnő illetőségi bizonyit- 
ványa is. November hó 18-án a tiszolezi 
postahivatalnál megjelent egy ismeret
ien nő, aki illetőségi bizonyítvánnyal 
igazolta magát, mint Stubnyák Jolán s 
kivett 300 Ké-t a betétből. Jóval később 
Lucatinban, (Besztercebányai járás) fel
vett az ottani postahivatalnál újabb 300 
Ke t. Közben az igazi Stubnyák Jolán 
feljelentésére a csendőrség a nyomozást 
megindította s hivatalból az összes szio
venszkói postahivaíalokat kiértesitték, 
hogyha valahol valaki Stubnyák Jolán 
nevén pénzt akar kivenni, tartóztassák 
le s adják át a legközelebbi c^endőrség- 
nek. Az ál Stubnyák Jolán harmadszor 
is szerencsét próbált a kétszeri sikeres 
pénzfelvétel után s újból megjelent a 
tiszolci postahivatalnál. A postahivatal 
azonban értesítette a csendörséget, akik 
a vasútállomáson elfogták az ismeretlen 
nőt és vallatni kezdték. Az ismeretlen 
nő folyton azt hangoztatta, hogy ő Síub- 
nyák Jolán, mig később mégis megtört 
s bevaliota, hogy igazi neve Labikás 
Margit és Piesok községbe (Breznői já- 
lás) való. Elmondotta, hogy testvére aki 
Rimaszombatban katonaéveit szolgálja, 
lopta el Stubnyák Jolán kisgömöri pin
cémétől a betétkönyvet és illetőségi bi
zonyítványt, melyeket a katona haza kül
dött azzal, hogy ő mint nő, az ilietőségi 
bizonyítvány felhasználásával szedje ki 
különböző helyeken a betéti összeget. 
A leányt vallomása után letartóztatták 
és beszállították a rimaszombati állam- 
ügyészség fogházába. A tolvaj katona 
pedig tettéért a katonai hatóságok előtt 
fog felelni.

A szociális akció panamistája. A
Rimakokova melletti Kisuca községben 
az utóbbi időben sok panasz merült föl 
a hatósági éieímiszerutalványok szétosz
tásával kapcsolatban s miután többen a 
szociális bizottság titkárát, Kieiban József 
munkást gyanúsították meg a szabályta
lanságok elkövetésé vei, nyitan felelősségre 
vonták. így sült ki, hogy a szociális akciót a 
saját zsebére kihasználó titkár egész se
reg utalványt a saját céljaira használt 
föl és az igy elkezelt utalványokat ha
mis névaláírásokkal ellátva igyekezett 
elszámolni. A szociális akció leleplezett 
panamistája ellen, csalás cimén eljárás 
indult.

Léprekerült betörő házaspár. A tor
naijai csendőrség engedély nélküli kö- 
nyöradomány gyűjtés miatt a napokban 
előállított egy csavargó házaspárt, akik 
Antal Mátyás és Haluska Mária micenti 
lakosok nevére szóló iratokkal igazolták 
magukat. A lakat alá került házaspár 
holmijai közt oly sok gyanús eredetű 
dolgot találtak, hogy a csendőrök a 
környéken elkövetett kisebb-nagyobb 
be örések elkövetésének gyanúja cimén 
letartóztatták őket. A keresztkérdések 
és a tárgyi bizonyitékok súlya alatt a 
„házaspár" kénytelen volt beismerni, 
hogy Balta Bertalan bejei, Mogyoródy 
Albert, Hubay Béla, Neizer Károly és 
Spanyol József tornaijai lakosok kárára 
elkövetett betöréseknek ők a tettesei. 
Átadták a tornaijai járásbíróságnak.
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Szőnyegszövő műhely nyilott Rima
szombatban. A perzsaszőnyeg kedvelők 
bizonyára örömmel fogadják azt a hirt, 
hogy Rimaszombatban Rózsa u. 12 szám 
alatt speciális perzsaszőnyegszövő mű
hely nyilott meg. A kiváló szakember 
vezetése alatt működő műhely máris 
több szövőmunkást foglalkotat s amint 
értesülünk, az üzem a közeljövőben sző
nyegszövő tanfolyammal is kibővül, ahol 
mindenki szerény tandíj ellenében ki
képzést nyerhet a legkülönfélébb techni
kájú szőnyegek készítésében. Közelebbi 
felvilágosítás Rózsa u. 12. szám alatt 
kapható.

Uj teiefondíjszabás január elsejé
től. A postaügyi minisztérium rendelet
ben szabályozta a telefonbeszélgetések 
uj díjszabását. A sürgős állami és sür
gős magánbeszélgetések diját a rendes 
beszélgetések tarifájának kétszeresében 
állapította meg. Eddig ezeknek a há
romszorosát kellett fizetni. Az úgyneve
zett „villámbeszélgetések" diját úgy a 
belföldi, valamint a külföldi forgalom
ban a rendes beszélgetések dijának 
tízszeresében állapították meg. Az uj 
telefontarifa 1934. január 1-én lép életbe.

Megkezdődött a szezonvégi kiárusítás!
!!! Mélyen leszállított á ra k !!!

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

Használja ki ezt a ritka alkalmat! 
Győződjön meg vételkötelezettség nélkül

J Ó Z S A
férfi és női divatszalonjában.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»»»
Betörés Serkén. Vasárnap éjszaka 

ismeretien tettes éjnek idején behatolt 
Lendász István serkei mezőgazdasági 
munkás kamrájába és onnan egy C. S. 
monogramu zsákban 60 kgr. lisztet lo
pott el. A betörő ezenkívül két asztal 
térítőt és három férfiinget is elvitt. A 
kár 345 korona. A tettesnek nyoma ve
szett.

Megkezdődtek a dohánytolvajlások.
A dohánytermelőktől mostanában váltja 
be az évi termést a rimaszombati do
hánybeváltó hivatal s a beszállítások 
kezdetével pontosan megkezdődtek a 
szezont jellemző fosztogatások is. Leg
utóbb Kisantal István kisgömöri do
hánytermelő pajtáját látogatták meg a 
dohánytolvajok és tizenegy zsineg leve
les dohányt emeltek el, ugyanaznap éj
szaka felkeresték továbbá Simkó András 
kisgömöri gazda pajtáját is és onnan 
húsz zsineg dohányt vittek el emlékbe. 
A dohánypajták fosztogatóit keresi a 
csendőrség.

Filmszínház. Folyó hó 16. és 17-én 
a „Schönbrunni álom" c. filmoperettet 
adják elő parádés szereposztásban. Fő
szereplők ugyanis Eggerth Mária, Thi- 
mig Hermann, Hans Junkermann, Vere
bes Ernő, Darvas Lili stb. Kriszta her
cegnő esküvőjére nagyban készülődnek. 
Felsőbb akaratra kiválasztottak részére 
valami herceget. Krisztina véletlenül 
megtudja a terveket, otthagyja a kas
télyt és bolyongva a városban, miközben 
a véletlen összehozza egy főhadnaggyal, 
aki persze nem ismeri a hercegnőt. 
Bonyodalmas regény szövődik, mely 
hapy enddel végződik.

Folyó hó 20-án „A rejtelmes hajó" 
cimü film kerül szinre Harry Piel fősze
replése és rendezése mellett. Harry Piel 
nyomoz egy szerencsétlenül járt hajó 
után, melyen nagy aranykincs van. Sem 
cselszövések, sem pedig fenyegetések 
nem riasztják vissza céljának elérése 
iránti nagy munkájában.

A fegyverviselési engedélyek ille
tékét leszállítják. Prágai jelentés sze
rint a belügyminisztérium utasította a 
járási hivtalokat, hogy az ez év febru- 
jában felemelt fegyverviselési illetmé
nyeket oly értelemben mérsékeljék, hogy 
a sörétes vadászfegyverek három éves 
fegyverviselési engedélyének illetékét 
200 koronáról 150 koronára szállítsák 
le. A fegyverviselési engedélyt egy évi 
időtartamra 50 korona illeték ellenében, 
két évi időtartamra 100 korona illeték 
ellenében is kiállítják. Az illetékek le
szállítása csak a sörétes fegyverekre 
vonatkozik. A járási hatóságok fel vannak 
hatalmazva arra, hogy az igénylő va
gyoni viszonyainak megfelelően maga
sabb illetéket is kiszabhassanak.

3

Kinő APOLLO mozgó
Szom baton és vasárnap , dec. i 6-17-én 
gyönyörű ném etül beszélő operett. Zene : 
A rthur G uttm ann, rendezte ; J. Meyer. 
B é cs . . .  P rá te r . . .  Udvari e tik e tt. . .  D alok ... 

Eggert M árta csipkefinomságu já téka :
Schönbrumi álom

F.: Eggert M árta, V erebes Ernő, Hermán 
Thimig, Hans Junkerm ann, D arvas Lili.

Szerdán, decem ber 20-án szenzációs ér- 
dekfeszitő kalandorfilm  ném et nyelven. 
Bécsi gyártm ány. E ddig nem lá to tt je le 

netek :
Kikötő nélküli hajó

Főszerepben : Harry Piel.

Jön a karácsony — a betörök kará 
csonyi holmikat lopnak. Az előző hét 
egyik éjszakáján ismeretlen tettes be
tört Markovics Ábrahám várgedei ke
reskedő üzlethelyiségébe és különféle 
ruházati és háztarlási cikket, különösen 
azonban karácsonyi díszeket és csillag- 
szórókat s más hasonló apróságokat 
emelt el közel 800 korona értékben. A 
karácsonyi ünnepekre készülő betörőt 
lázasan keresi a csendőrség.

A magyar színházért,
Suta végzetnek megrugdalt népe : 
Magyar! Él-e még lelkedben szikra, 
Mi életet hord magába-rejtve...?
Ha vágyad: lenni, ki a szent síkra! 
Közöny-álmodból fel ! Riadj tettre !
Mint a játékbáb, akarat nélkül, 
Kultúrádat ha süllyedni hagyod,
Követ dob majd rád a magyar jövő ! 
Törje szét hited e rideg fagyot,
Mert ez aléltság nemzetet ölő !
Itt, ahol Tompa bölcsője ringott,
Hol Blaha ajka csendült fői dalra, 
Végigzengve a fél világ fölött,
Mire fölfigyelt az erdő madárja 
S virágba tört a magyar kikelet:
Itt némuljon el a magyar nóta?! 
Rémület! Innen bujdosson szerte 
A magyar színész, nyelvünknek őre?! 
E népet Isten jaj de megverte,
Hogy a bús ködben nem lát előre...
... Hah ! ott rémlik a sötét jövendő; 
Kultúra nélkül, nyelv nélkül, magyar 
Évszázadokkal visszazuhanva,
Mert ma áldozni nem tud, nem akar, 
Szerteszóródik hirneve, harnva...
Föl magyar ! Ébredj közöny-álmodból! 
Á magyar szóért, a magyar dalért 
Szent-áldozásra riaszt a nemzet! 
Bármily sötét út, mit sorsunk kimért, 
Nyelvünk és dalunk e! sosem veszhet !

Telek A. Sándor.

s z í n h á z .
Mintha a lelkiismeret szava érvénye- 

nyesülni kezdene a megkérgesedett és 
bizony nem egészen ok és alap nélkül 
elfásult szivekben. A hét minden egyes 
napján, ha nem is táblás házak — ami
től úgy látszik még mindig messze va
gyunk — de kiadó fél és háromnegye
des nézőterek előtt játszottak Iván Sán
dor művészei, szériákban szállítva a 
jobbnál-jobb előadásokat. A szinpártoló 
helyi csoportjának diszkrét mozgolódása 
is hatással van a közöny jágkérgének 
egyre érezhetőbb csökkenésére s ha a 
karácsony közeledtével szinte automati
kusan kitárulni szokott szivek közül 
azok is a színház felé fordítják majd 
érdeklődésüket, amelyeket eddig sem 
szép szó, sem szigorú figyelmeztetés 
nem tudott a magyar színészettel szem
beni kötelességteljesitésre szorítani, arra 
is lehetne reményünk, hogy keservesen 
indult szezont zsúfolt házak sorozatával 
fogják zárni Ivánék.

Szombat és vasárnap szép érdeklődés 
mellett ment Szilágyi-Eisemann, Zsákba
macska cimü operettslágeie, a melyből 
láványos pesti betétek hiányoztak ugyan, 
a jó muzsika és Kiss Manyi közvetlen, 
meleg játéka mégis kárpótolni tudták a 
torzóvá szürkült darab hézagosságát.

Vasárnap délután a „Kadétszerelem" 
cimü operettet játszották szép ház előtt, 
harmadik előadásként.

Hétfőn Indig: „Ember a hid alatt" 
cimü színművét adták félházat megha'a- 
dó érdeklődés mellett. A fiatal generá
ciók küzdelmeire élesen rámutató darab 
nagy hatást gyakorolt a hallgatóságra



4 Grömör 1933. december hó 17.

Vágó Arthur univerzális színész-talentu
mának újabb bizonyságát adta a csa
vargó szerepében, amelyet olyan művé
szi erővel formált meg, hogy játékának 
soha nem volt a legcsekélyebb karrika- 
tura-ize sem. Elekes orvostanhallgatója 
nem volt mentes az erőlködésektől, 
voltak azonban pillanatai, amikor átér- 
zett és belülről jövő szinészmunkát pro
dukált. Az előadás egyike volt a sze
zon legjobb prózai estjének.

Kedden a „Kadétszereiem“-me! Tor
naiját hódítottákjneg színészeink s igy a 
hódító kirándulásra való tekintettel Ri
maszombatban nem volt előadás.

Szerdán, csütörtökön és pénteken a j 
zsidótárgyu „Timcsa" ment, mindhá- : 
romszor erős három-negyed ház előtt, j 
A drámai feszültségű darab jellegzetes 
alakjait Vágó Arthur, Farkas Pál, Túró-! 
czy Gyula, Szigethy Irén és Vágó Pál í 
élettől duzzadóan s a milüőbe teljesen 
belehelyezkedve játszották, sőt Kaszab 
Anna és Kiss Manyi is tökéleteset tud- j 
tak produkálni, csupán Elekes rapszó-1 
dikus játéka nem illeszkedett be égé- | 
t>zen az együttes formás előadásába.: 
Szombat és vasárnap este a szezon! 
erotikával legjobban fűszerezett táncos- j 
operettje az „Egy csók és semmi más" j 
megy, délután pedig az „Éjféli tangót" 
játszák. *

A Szinpártoló Egyesület rimaszom
bati helyicsoportja a keddesti összejö
vetelen történt határozat értelmében ma 
vasárnap, december 17-én d. e. fél 12 
órakor tartja meg alakuló ülését a szin 
házteremben, melyre Rimaszombat város 
szinházpártoló közönségét ezúton szere
tettel hivja meg az előkészítő bizottság, j

A színházi iroda hirei:
Szombaton és vasárnap este mutatja j 

be a társulat a szezon egyik legnagyobb) 
slágerét az „Egy csók és más semmi") 
énekes táncos operettet, a legvidámabb 
darabot. — Ez a darab az elmúlt őszi 
szezon legnagyobb sikere. Több mint 
150 előadást ért meg Budapesten, azóta 
rövid pár hónap alatt Prága, Bécs, Ber
lin színpadjain arat diadalt s fut állandó 
nagy érdeklődés mellett. A nagy sikert 
meg is érdemli a darab, minek szöveg
könyve olyan remek, amit már régen 
írtak. Elejétől végig egy kacagás a da
rab, amihez Eisemann Mihály sláger
zenéje ad még több hangulatot. A da
rab olyan remek szereposztásban kerül 
színre, ami biztositéka a sikernek. Ha- 
vassy Mimi, a kitűnő Szigethy Irén, 
Szécsi Hédy a darab női szereplői, a 
férfiak közül Solthy, Várady, Vágó, Tu- 
róczy és Farkas Pali jutnak hálás fel
adathoz. A darab csak felnőtteknek al
kalmas !

Vasárnap délután mérsékelt helyárak
kal az „Éjféli tangó", Komjáthy Károly 
nagyszerű operettje szerepei műsoron.

„A bécsi menyasszony", Békeffy Lász 
ló nagysikerű vigjátéka, a budapesti 
Nemzeti Színház nagysikerű műsorda
rabja h é t f ő n  este kerül színre. Csupa 
hangulat, a műit század eleji ragyogó 
napsugaras élete elevenedik meg a 
színpadon, melyet a nagyszerű szereplő 
gárda ragyogó előadásban hoz szinre.

Kedden este Tornaiján játszik a tár
sulat, ahol az „Ember a hid alatt" Indig 
színmű kerül szinre.

Szerdán és csütörtökön, „Rotschildok" 
Lajtay Békeffy ragyogó operettje szere 
pel műsoron. A híres bankárcsalád hős
kora, Napóleon idejének szépsége vo
nul fel a darabban, mely szép, roman
tikus szövegkönyvével, sláger zenéjével 
méltóan sorakozik a nagy operettek si
keréhez. A társulat különös gonddal 
hozza szinre a darabot, remek előadás
ban.

Pénteken és szombaton, „Forgószél" 
Boross Elemér ragyogó színmüvének 
bemutató előadása. A tavalyi szezon leg- 
nagypbb meglepetése volt ez a kivételes 
sikerű darab, melynek előadása elé 
élénk érdeklődéssel tekint a szinházba-

járó közönség. A Forgószél a ma prob
lémáját hozza színpadra. Boross Ele
mér különös tehetségű meglátással tár
gyalja témáját s méltán éri el azt a 
kivételes sikert, ami a darabot minden
hol végig kisérte.

S P O R T .
A sí-sport.

Mily csodás a sí-sport varázsa!
Messze, nagyon messze, fönt északon, 

az örök jég birodalmának határán, a 
középkor derekán született. Pár évtized 
előtt valami kiszámíthatatlan szeszély 
idesodorta közénk, Középeurópa fiai 
közé. Bámulással vegyes csodálkozással 
fogadtuk a furcsa deszkapárt, nem tudva, 
hogy álmélkodjunk-e fölötte, avagy ne
vessünk? Ám az lassan bűvkörébe vont 
s ma már szinte elképzelhetetlen töme
get vall lelkes hódolójának. A zord 
Észak ősi sportja diadalmenetben vo
nult be a tömegsportok közé, nemcsak 
hóban dús vidékeken, hanem az enyhe 
éghajlatú tájakon is. Híveinek tábora a 
világ minden részében évről-évre ro
hamos tempóban növekedik.

Miben rejlik ennek az idegenből ide
szakadt sportnak szinte ellenálihataíian 
varázsa? Milyen csábitóeszközökkel csal 
ki ezreket a fütött, kényelmes otthon
ból, ezreket meg ezreket a zord téli 
természet ölére?

Elsősorban a téli tájak sajátos, tün
dén szépségével. Télen az egyszerű me
zők hermelin-bundába öltöznek. A hal
mok bársonnyal borított, kristályokkal 
tündöklő kárpitokká vedlenek. A beha
vazott erdő alabástromoszlopzatán csúcs
íves templomként borul össze minden 
fűszál, kóró és bokor királynői dísznek 
is beillő diadémmal hivalkodik, vad 
hóvihar hárfázik a recsegő és siró fák 
hajladozó koronái között s mi csendes 
áhitatta! igézetten szemléljük a termé
szet szépségének fenséges megnyilat
kozását.

Az esztétikai hatás mellett nagyban 
hozzájárult a si-sport, népszerüsitéséhez 
a téli természetnek az emberi egész
ségre gyakorolt igen kedvező hatása. 
A havas tájak rendkívül száraz levegője, 
a téli nap erős kisugárzásával úgyszól
ván felvillanyozza az egész szervezetet. 
A vérkeringés éiénkebb, az anyagcsere 
kedvezőbb lesz és mindennemű élet
megnyilvánulás intenzivebbé válik. Innen 
van, hogy gyengébb és leromlott szer
vezetek oly kedvvel hódolnak e sport
nak, amely napokra, órákra visszava
rázsolja a már elveszettnek hitt fiatal
ságot. Ezenkívül sajátszerü igézettel hat 
a sí-sport különleges mozgásrendszere. 
Maga az egyszerű siklás az enyhén lej
tős talajon, amely az ügető ló sebessé
gével visz a sziporkázó hótakarón, olyan 
ritmikában gazdag testmozgással jár, 
amivel csak a tánc vetekedhet. Hátha 
még a lejtőnek irányítjuk léceink orrát! 
Amikor a feiporzó hó felhőjébe burkol
tan valósággal szelek szárnyán, félisten
ként száguidunk alá a mélybe, olyan 
élvezetben van részünk, amit a vérbeli 
síelő senkivel a világon föl nem cserél.

A sísport valóságos megváltás azon 
sportemberek számára, akik a szellemi 
robot ellensúlyozásául télen is áhitják 
a fárasztó munkát, a szabad természet 
üde, tiszta levegőjét, napfényes és acé
lozó hidegét. Á versenyző számára a 
sísport a legnagyszerűbb eszköz, hogy 
kondícióját a dermedíség évszakán át
mentse, sőt javítsa.

A helybeli Karpathenverein a cseh
szlovák turistaklubbal karöltve évek óta 
erős prcpjgandát fejt ki a téli sportok 
és igy a sísport érdekében is. E propa
ganda hatása alatt a rimaszombati síe
lők száma évről-évre örvendetes tem
póban szaporodik. A Tiszolcz-környéki 
hegyekbe vezetett rendszeres sítúrák 
(Trestye, Kijak, Osztra, Fabova-Hola) 
hatalmas gárdát avattak föl a testet- 
lelket egyaránt nemesítő sísport tánto-

rithatlan híveivé. E fejlődés indította a 
helybeli két testvér-turistaklubbot a 
Trestyén létesítendő turistamenház épí
tésének elhatározására is, mert e lépés
sel a hóban szegény Rimaszombat síelői 
részére a legideálisabb siterepnek, a 
Ttestyének hosszabb téli túrára való 
igénybevétele is lehetővé lesz téve. A 
kedvezőtlen hóviszonyok már harmadik 
éve gátolják a turistaklubjainkat az el- 
maradhaíatlanul szükséges sitanfoiya 
mok megrendezésében, remélhető azon
ban, hogy az idei szezon — ha a jós
latok beválnak — bőséges hóval fogja 
kárpótolni a sisport híveit s akkor a 
tervezett pár napos tanfolyamok meg
kezdődhetnek.

Minden kezdő síelő, aki a tanfolya
mok iránt érdeklődik, bővebb informá
ciót kap a helybeli Karpathenverein 
pénztárosánál a Kercsik-féle áruház
ban, ahol a sífelszerelésre vonatkozó 
lag is teljesen díjmentesen adnak ta
nácsokat.

Értesítem igen tisz te lt vevői
m et, m iszerint az al- 

m ágyi M atracs szőlőhegyen lévő szőlőm ben ter
m ett, ez időszerin t igen jó  m inőségű uj boraimnak, 
úgy nagyban vevő hordójába, m int dugaszolt 
üvegekben kis m értékbeni e ladásá t megkezdtem.

Kiváló tiszte lettel : BENYO BÉLA

nagy  választékban

Kovács-Áruházban.

A szerk esz tésért és k iadásé rt f e le lő s :
Rábely  Káro ly  laptulajdonos.

A magas építészetben 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 kőmives, ács és kőfaragó mesteri 
vizsgára pedig több éves gyakorlat
tal, sikeresen előkészít

Dusek Ágoston
épitész, építőmester.

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

P S P "  Szánkó
családi, négyüléses, egészen 
•  jó, eladó jutányos áron •  

Rimaszombat Ferenczy-utca 16. sz.

ízléses

k a r á c s o n y i  ajándékokat
legolcsóbban vásárolhat 

a

BÖK 0 R-drogeriában.
2 szoba konyhás lakás
magános udvarra!, a város belsejé

ben január 1-től bérbe kiadó.
Cím: megtudható e lap kiadóhivatalában.

„Gömör szálloda “
kávéház, illetve bár, étterem , nyári sörcsarnok, 
vendégszobák, kocsm a R im aszom batban M asa- 
ryk-téren  1934. januártó l szabad  kézből b érbe
adó. — A jánlatok Angyal László tulajdonohoz 

R im aszom bat, M asaryk-tér 13. intézendők. 
nrnYitni ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ — —

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.

Mérlegek, 
Fegyverek és 

Fecskendők
szakszerű javítását jutányos áron válalja

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

Rimaszombat, Szijjártó-u.

Milyen karácsonyi ajándékkal
lepi meg hozzátartozóit?

Az ajándék legyen szép, értékes és 
olyan, hogy a megajándékozott örö
mét lelje benne. Bizonyára Ön is 
praktikus, tartós és hasznos ajándék
kal akarja meglepni hozzátartozóit. 
Ne vásároljon ajándékokat, amelyek 
csak pillanatnyi örömet okoznak.

Gondoskodjék arról, hogy ajándéka 
célszerű legyen és a napi szükséglet 
tárgyát képezze, mert ez esetben leg
jobban megfelel czéljának, örömet 
okoz és hasznos.

V i l l a n y o s  készülékekre
mindenkinek szüksége van, mert hy- 
geniát, időmegtakarítást és kényeimet 
jelentenek. Villanyos készülékek min
denki részére hozzáférhető áron kap
hatók. A villanyos vasalótól, mele
gítő párnától, főzötől, villanyos 
kályhától, kávé- és teafőzőtől, haj
szárítótól, porszívótól és ventillá
tortól egészen a vízmelegítőig (boj
ler) és jégszekrényekig.

A Villanytelep folyó hó 15-től
NAGY J. bútorárúházában Tompa-tér

karácsonyi vásárt
rendez, ahol a villanyos készülékek 
választéka oly nagy, hogy minden 
esetre talál valamit, amire hozzátar
tozóinak szüksége van.

A U T Ó K ,  motorkerékpárok, 
t raktorok,  b e n z in m o t o ro k
legjobb és legolcsóbb javítóműhelye : a

„Central garage“
Tornaiján (Rozsnyói-ut 212 213)
A generál-javitást, hengerfurást, világítás za
varok stb. javítását kizárólag ott végeztesse!
100o/0-os m e g e l é g e d é s  garantálva.

5157—933. sz.

Hirdetmény.
Blhovce (Balogfaia) község bér

beadja az 1933. dec. 29-én d. u.
3 órakor Blhovce községházánál 
megtartandó szóbeli árverésen a

vadászati jogát.
Bérlet tartama 6  és fél év. Kezdete 
1934. január 1.— 1940. julius 31-ig. 
Vadászterület kb. 1900 kát. hold. 
Kikiáltási ár 600 Kő. Óvadék 10°» 
Árverési feltételek a blhoveci köz
ségházánál és a hodejovói körjegy
zői hivatalnál megtekinthetők. Áz 
árverelni szándékozók figyelme fel- 
hivatik az orsz. hivatal 242/1933 sz. 
hirdetményére. KBzségi (anács.

{  PerzsaszőnyeH zövű műhely Rimaszombatban, Rózsaim 12. sz. alatt
elvállal mindennemű perzsamunkát, párnák, szőnyegek, futók, összekötő szőnyegek stb. készítését a legkiválóbb

minőségben, legolcsóbb árak mellett m2 230 koronától 300 koronáig.
Szőnyegfoltozás és ja v ítá s ! Párnam ontirozás és díszítés !

♦  A z  üzem elsőrendű szakem ber vezetése a latt á l l ! — Tanuló leányok fe lvétetnek !

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


