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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rim aszom bati járási m agyar közm űvelődési választm ány h ivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK-TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk.

FŐSZERKESZTŐ : 
M Á R K U S  L Á S Z L Ó

E L Ő F I Z E T É S I  DI J AK:  Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám á ra  1 korona.

A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság Rimaszombat feladó 
hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

A jó szivek
ajtaján a Szeretet nevében újból 
kopogtatnak. A Szeretet nevében, 
amely nem néz sem jobbra - sem 
balra, hanem nyílegyenesen és min
den személyválogatás nélkül halad 
jóttevő utján, hogy megsegítse az 
erre szorultakat.

A jó szivek szeretet munkája, 
mint minden évben, úgy most is 
már megindult s ebben a kezde
ményező lépést, mint mindig, ez
úttal is az elemi iskolák szülői bi
zottságai tették meg.

Bizonyos, hogy a nehéz évek 
rohanásában az emberi leszegé- 
nyedés alig-alig javult, sőt itt-ott 
erősen súlyosbodott. A nyomor 
enyhítése, a gazdasági és szociális 
bajok orvoslása világproblémává 
vált bár, a radikális gyógyítást 
nyújtható orvost még mindig nem 
ismeri az emberiség.

Az amúgy is csak tengődő em
beriség sok milliója nélkülözi a 
mindennapi betevő falatot s a vi
lágon csaknem húszmillió ember 
ténfereg megélhetést biztositó mun
ka nélkül.

Hogy milyen óriási szám ez, 
hogy mit jelent ez, nem kell bő
vebben magyaráznunk, sem pedig 
részletesebben fejtegetnünk az oko
kat, amik mindezt előidézték. Jól 
tudja, ismeri ezeket mindenki, aki 
a mostani szomorú, Ínséges idő
ket éli.

Éppen ezért mozdulnak meg 
ilyenkor, karácsony előtt nemcsak 
az elemi, hanem más iskolák, szo
ciális-, vallásos- és társadalmi egye
sületek, szervezetek és intézmé
nyek vezetői, hogy a Legnagyobb 
Szeretet születésünnepének közeled
tével necsak hirdetői, hanem gya
korlói is legyenek a Szeretetnek és 
szűkebbre szabott körzetben ugyan, 
de hatékonyan közremunkálkodja
nak a nyomor enyhítésében s ab
ban, hogy az önhibájukon kivül 
segedelemre-szorulás állapotába ju
tottaknak, legyenek azok gyerme
kek vagy felnőttek, ha nem is örö- 
mössé, de legalább elviselhetővé 
tegyék karácsony ünnepét.

A Szeretet nevében a jó szivek 
ajtaján kopogtatók ne találjanak 
hát közönyre, vagy éppen vissza
utasításra most sem, hiszen az 
embererdő ezer és ezer szálfáját 
töri derékban az inség-orkán, a

reményvetések alig színesedő, gyen
ge zöidhajtásait festi feketére a 
nyomor fagya, megsegítés, meleg
ruha, párolgó étel, tüzelő anyag 
nyújtása nélkül.

A krisztusi szeretet érzése la
kozzék minden jóakaratu ember 
szivében, hogy a Karácsony az 
igazi Szeretet ünnepévé váljon a 
sorssujtotta embertestvéreknek is 
és elhessegettessék az ínségesek 
portájáról az nélkülözés vijjogó 
madara. (------- )

Hubay-emlékest.
A zenei világ égboltozatáról lefutott 

tündöklő magyar-csillag, a hegedű nagy
mesterének, Hubay Jenőnek emlékeze
tére a rimaszombati magyar közműve
lődési bizottság által gondos előkészü
letek után f. hó 6-án este a megyeháza 
dísztermében megrendezett est a mara
déktalan siker jegyében folyt le.

Esős novemberi este volt. A csillag- 
talan est ködfüstjén halványan szűrőd 
tek át a fényudvaras uccai villanylám
pák izzó testének sugárkévéi. A lábak 
alatt sikos a nyirkos járda. A szombat
esti ucca képe ünnepiesen forgalmas; 
emitt moziba, amott műkedvelő előadás
ra, próbabálra siető emberek, a nagy- 
multu, régi vármegyeház emeleti díszter
méből kiszűrődő fény által jobban meg
világított járdán sürü csoportokba ve
rődött emberek tolonganak a bejárat 
felé. Fönt eleven élet képe tárul elénk. 
A messzefőldön párját ritkitó, hatalmas 
portrék diszitette, aranyozástól, fénytől 
ragyogó nagyterem telve közönséggel s 
alig múlik el a kezdetnek meghirdetett 
fél 9, amikor a délszaki növényekkel, 
virágokkal ízlésesen diszitett pódiumon 
megjelenik Lackner László helybeli ze
netanár. A zümmögés zaja csenddé fi
nomul : a figyelés pillanata elérkezett. 
Megkezdődik az emlékest.

Lackner László irodalmi színvonalon 
mozgó előadásában az elhunyt mester, 
a világhírű magyar hegedűművész élet
rajzát, pályafutását, művészi alkotásait, 
a világ zenei életében elfoglalt előkelő 
helyének dicsőségét, zsenialitását sike
resen tárta a közönség elé, amely a tar
talmas és értékes, a hallgatóság türel
mével cseppet sem visszaélő előadót 
zugó tapsokkal honorálta.

De fölnyüott a „müvésszoba" ajtaja s 
megjelent a pódiumon Farkas Márta 
hegedüművésznő, az elhunyt zenei ti
tán Szlovenszkón élő egyik legkedvesebb 
és legtehetségesebb tanítványa.

Végeszakadatlan-tapsorkán fogadja az 
emelvényre lépő hegedüművésznőt. A 
figyelmes rendezőség hatalmas virág
csokorral kedveskedik s azzal kezében, 
látható meghatottsággal percekig haj
long köszönően a művésznő, mig végre 
elül a zaj és mesterhegedüjén — tízper
ces szünettel — egymásután játsza el a 
legszebb Hubay-alkotásokat, Lackner 
Lászlónak művésziesen alkalmazkodó,

valósággal együttmuzsikáló, finom zon- 
gorakisérete mellett, aminél Szabó De
zső ügyes kottaforgatónak bizonyult,

Farkas Mária kedves, jóismerőse Ri
maszombat és vidéke zenekedvelő kö
zönségének, hisz nyolc évvel ezelőtt 
már alkalmunk volt művészi játékában 
gyönyörködni, de meglepett mégis az a 
nagy fejlődés, amin a nyoic év alatt az 
akkor még pályája elején álló művésznő 
átment. Egy művészi pálya merészen 
fölfelé Ívelése ez a fejlődés, ahol már 
a virtuozitás jelentkezik : Farkas Márta 
ma már művészi értelemben vett mes
tere a hegedűnek.

Brilliáns technikája játszi könnyed
séggel birkózott meg a már lapunkban 
ismertetett műsoron szereplő Hubay- 
szerzeményekkel s valósággal nem tud
juk, stakkátói, picikatói, technikája mű
vészibb-e, vagy vonója mesteribb, zse
niálisabb, mert abban a bámulatos ze
nei elmélyülésben, amiben játszás köz
ben valósággal átszellemült, a hegedű
művész egybe és eggyé olvadt a mu
zsikával s egyiket a másiktól nem lehe
tett semmiben sem elválasztani, a leg
kisebb vonallal sem elkülöníteni.

Megérdemelt igazi nagy sikere volt 
Farkas Mártának, akinek minden egyes 
száma után tapsvihar zúgott s akit a 
művészet hallatára-láttára föllelkesült 
publikum csak nagy nehezen tudott új
rázások után is a pódiumról leengedni.

Az emlékestbe belekapcsolódott a Ri
maszombati Magyar Dalegylet is, mely 
műsor közben iá. Halász József kar
nagy kiváló dirigálása, teljes tetszés 
mellett és zúgó tapsok kíséretében 
Hubay két gyönyörű kurucdalát adta 
elő.

A nagysikerű emlék-est végeztével a 
gratulálók az elragadtatás hangján üd
vözölték a művésznőt, akinek Ígéretét 
kérték ki és nyerték meg egy önálló 
hangverseny keretében történő fellé
pésre.

A felejthetetlenül szép emlékest meg
rendezéséért a helybeli magyar közmű
velődési bizottságot, annak fáradhatla- 
nui dolgozó spiritus rectorait: Havas 
Vilmost és Benkovits Gyulát elismerés 
illeti.

Farkas Márta nov. 18 án, csütörtökön 
18. óra 10 perckor a pozsonyi rádióban 
hegedül, Macudzinski Rudolf zongora
kíséretével. (— —)
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A „Blaha Lujza Műkedvelő Társaság44 

bemutatkozó előadásai.
A folyó évben megalakult s városunk 

minden műkedvelőjét magába ölelő 
„Blaha Lujza Műkeávelö Társaság“ fo
lyó hó 6., 7. és 10-én, szombat, vasár
nap és szerdán este mutatkozott be a 
közönségnek, a Polgárikör színházter
mének szépen berendezett színpadán, 
hogy tanúbizonyságot tegyen az uj ala
kulat életrevalósága és értékei mellett.

Az előadások színvonala és gördülé
keny menete biztositéka annak, hogy 
az uj műkedvelő társaság komoly és

tiszteletreméltó utakon halad, a szerep
lőknek szembetűnő munkakedve és am
bíciója pedig jogossá teszik azt a re
ményt, hogy a most már erős szerve
zetbe tömörült és jelentékeny értéket 
képviselő műkedvelőgárda a rimaszom
bati műkedvelő-szinészetet egy erős, 
nagyra fejlődő s társadalmi életünkben 
magasztos feladatokat becsületesen elvé
gezni hivatott kulturtényezővé fogja 
avatni.

A szombat-esti első előadás megkez
dése előtt, az uj műkedvelő társaság 
vezetőségének nevében, Weinberger Ti
bor ár. titkár köszöntötte a publikumot, 
hangsúlyozva a műkedvelők munkájá
nak önzetlen voltát s azt a körülményt, 
hogy a műkedvelők ellenszolgáltatásként 
csupán városunk közönségének megértő 
szeretetét és erkölcsi támogatását kérik.

A szép érdeklődés mellett lepergett 
három előadás regisztrálásánál örömmel 
állapíthatjuk meg, hogy a szereplők 
minden tekintetben kiállották a tűzpró- 
bát és egyesek közülük a műkedvelők
től elvárható teljesítmény legmagasabb 
fokát is elérték.

Az előadások első sorban és minde
nek előtt a már annyi szép sikert el
könyvelni tudó Szabó Nyuncinak hoztak 
újabb babérokat. Az állandó várako
zásban és szerelmi vágyakozásba élő 
Dr. Máté Anna tanárnő szerepét oly tö
kéletesen, oly meggyőző átérzéssel ját
szotta meg, mely hivatásos színésznő
nek is dicséretére válhatnék. Abban a 
jelenetben, melyben a szerelmében kon
kurens diákleánynak a maga módján 
fordítja le az érettségi-tételül kiszemelt 
Horatius-költeményt, saját magát múlta 
felül.

Az élete tavaszán álló, ravasz, szerel
mes kis diáklány szerepében Paál Muci 
nyújtott kitűnő alakítást. Bájos megjele
nésével, biztos fellépésével, szép kiej
tésével műkedvelőgárdánk egyik legna
gyobb Ígérete.

A diákok állandó bosszantásait eleinte 
kérlelhetetlen szigorúsággal viszonző, de 
később jóságossá és kedvessé átformá
lódó Szalay Klotild tanárnő szerepében 
Kosinerné Erdős Olga brillírozott. Ruti
nos, nagyon rátermett műkedvelőt ismer
tünk meg benne, ki a műkedvelői szín
padon még igen sok megérdemelt si
kerre számíthat.

A tudományos életében egy kis diák
lány furfangos magatartásával megzavart, 
szerelmes igazgató szerepében Marosi 
Mihály játszott igen jól, a mindig szigorú, 
erkölcscsősz matematika-professzor sze
repét Ganczfried Ernő dr. alakította ki
tünően, a jóságos, utolsó évét tanító fi
lozófia-tanár alakját pedig Remenyik 
Kálmán rajzolta meg sikerültén. De ki
tűnőek voltak a tanárikar további tagjai 
is : a modern gondolkodású, fess torna
tanárnő szerepében Szabó Sári, a ter
mészetes egyszerűséggel megáldott ter
mészetrajz-tanár szerepében Flileki Sán
dor, az állandóan zsörtölődő és csak a 
mindennapi élet gondjaival elfoglalt két 
tanár szerepében pedig Dropka Géza 
és Kalocsay Gyula nyújtottak jól felfo
gott epizód-alakitásokat. A magát ugyan-
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csak nélkülözhetetlen gimnáziumi faktor
ként tekintő iskolaszolga hálás szerepét 
Durda János játszotta, nagy sikereket 
aratva, a fiatal vőlegény szerepében 
Tóth Ernő mutatkozott be.

A matrózruhás, bajba került társukat 
diákszolidaritással védő kis diáklányok 
szerepében Thurzó Ildikó, Plavec Rózsi 
és Vaskó Bözsi voltak igen kedvesek, a 
bukásra álló, elkeseredett kis Barabás 
szerepét pedig Gross Babsi oldotta meg 
kifogástalanul, a nála már megszokott 
természetes bájjal és ügyességgel.

Az előadások sikeréért azonban a leg
nagyobb dicséret és elismerés a darab 
kitűnő rendezőjét: Jelűnek Miklóst illeti, 
aki lelkiismeretességével s a betanítás 
nehéz munkájának mintaszerű elvégzé
sével iskolapéldáját adta a műkedvelői 
előadás rendezésének. Munkájának leg- 
eklatánsabb elismerése az a spontán 
ünneplés volt, mellyel őt a közönség’— 
a premier végeztével a színpadon való 
megjelenésekor — fogadta. Hasonló di
cséret és elismerés illeti Szabó Károlyt, 
aki a súgó nehéz szerepkörét töltötte 
be közmegelégedésre.

Az előadások végeztével a hálás kö
zönség meleg szerencsekivánatokkai hal
mozta el a szereplőket s a társaság el
nökségét, mely — élén Varga Imre el
nökkel — igazán jó munkát végzett. A 
hangulat kitűnő volt, virágcsokrokból is 
kijutott bőven. —§—

Rimaszombati vonatkozású 
történelmi szemelvények.

Ez évi november 9-én volt 345 éve, 
hogy a szabadkai erődből, váracsbóí 
kikergették a törököt.

Az 1552-ik évben Jánosy Pál volt 
Fülek várának kapitánya. Vigyázatlan
sága miatt a török kezére jutott ezen 
vár, 5 pedig Balog várába szökött s ott 
bújában pár nap múlva meg is halt. 
(Szirmay Antal: Szatmárvármegye levél
tárában, a 11. rész 89. lapján.) Fülek el
foglalása után a török kelet felé rontott 
és a mai Szabadkán telepedett le, foly
tonos rettegésben tartva a vidéket. Ma
darász László: „Rimaszombat sipja“
címen kedves elbeszélést irt a török
hódoltság eme idejéből. (Rustán szabad
kai bég Rimaszombat főbírójának, Já- 
noky Mátyásnak Magda nevű leányát 
bírta feleségül. Szerepel a műben Lo- 
pocsy, Zorkóczy, Kajali stb.) Városunk 
levéltárában több száz török nyelven
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mert tudja: mosásnapon is barátságos 
arccal és jól sikerült ebéddel várják 
odahaza, hiszen anya most Ra d i on t  
használ és akkor elmarad az előzetes 
mosás; a beáztatott ruhát egyszerűen 
kifőzik Radion-oldatban, nincs szükség 
dörzsölésre, kefélésre. Anya tehát nem 
merül ki, nem rosszkedvű. Rádión u. i. 
magától mos. Alig 15 perc alatt vakítóan 
■ éhérré lesz a ruha, amellett kímélödik is.
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írott okmány van. Sajnos, nem tudunk 
ezek magyar fordításáról, bár azok 
ecélból több évvel ezelőtt a budapesti 
országos magyar levéltárban is voltak. 
Mindenesetre sok fényt deríthetnek Ri
maszombat múltjára.

Fülek vára 1593. évben Tiefenbach 
és Pálffy Miklós által visszafoglaltatott. 
Szabadka is az 1552-ik esztendőtől fog
va egész 1592-ig és igy 40 esztendeig 
volt a török kezén. Fenti két vezéren 
kívül Szabadka visszafoglalásában részt- 
vettek : Rákóczi Zsigmond, Forgách Si
mon, Drugeth-Homonnay István. Ez tör
tént 1592. november 9-én. — A török
hódoltság alatti Szabadka történetét tár
gyalják : „Neue Beschreibung des Kö- 
nigsreichs Ungarn." Durch M. Ziegler. 
Gedruckt zu Ulm 1646. 108. lap és 
Ortelius Hieronymus Augustanus, Ge
druckt 1665. 140. l ap; Katona István L. 
XXIII. pag. 210. és Forgách S/mon jegy
zetei 529—330. emlékeznek meg váro
sunkról.

De a török uralma (1552--1592) alatt sem 
volt Szabadka állandó békességben. A 
váracskát többször nyugtalanították a 
császáriak, természetesen a magyar se
regek segítségével. Rimaszombat hely
zete ugyanis kedvező volt, mert hátul
ról a váracs, oldalról a Rima védte. 
Forgách a rimaszombatiaktól megtudta, 
hol van gázló a Rimán s átkelt a vizen. 
Erre a török, hogy közre ne foghassák,

megváltoztatta állását s támadásra ké
szülve, csatarendbe helyezkedett. Ha
sonlót tett a magyar sereg is. Három 
szárnyra oszolva — középen Schwendi- 
vel, a jobbszárnyon Forgáchcsal, a ba
lon Balassa Menyhérttel — megkezdték 
a támadást. A harc lovastámadással 
kezdődött s ez el is döntötte a csata 
sorsát. Figedi János 200 lovassal oly 
erős rohamot intézett a török ellen, 
hogy annak csatarendjét derékban át
törte. A zavarban egyszerre támadt a 
magyar sereg, mely elől a török az 
erdőbe menekült. Nagy zsákmány jutott 
a magyarok kezébe, de a váracs birto
kába még se kerültek. Ez történt 1566. 
év tavaszán. (L. Forgách lev.)

* * *
Teljes homály födi: honnan és mikor 

került a helybeli róm. kath. templomba 
az a keresztelő medence, mely most a 
postaépület kapujában van. Reá volt 
Írva: „Árpádház korából." Éhhez ha
sonló nagyságút és stílusút találtak
Sarmisegetusa (Várhely, Hunyadm.) he
lyén, amely a kolozsvári múzeumban 
látható. Ugyancsak találtak ilyet Stridón 
(Jugoszlávia és Szent Jeromos szülő
helye). E keresztelő medence a zágrábi 
múzeumban van. Stridohoz közel van
már a rómaiak idején létezett Halicanum 
nevű város. A hagyomány szerint e vá
ros germán lakosságát fentnevezett szent 
Jeromos téritette a kereszténységre és

M esélt a nyár.
Jól esik igy őszidőben, hogy a nyár már messze tőlem, 
emlékimen e halk estben elmerengni szépen, csendben ; 
kacajt, napfényt, bút-bánatot, mit szivem a nyártól lopott, 
őriz szivem sok fiókja, most felnyitom : éljem újra.
Piros rózsa, nézem hosszan, édes emlék belém dobban, 
holdas estén nékem tépték és az árát csókban kérték, 
drága volt, de — jól emlékszem — még ráadást is Ígértem.
Új fiókban nyilik a zár: fényképet rejt, rajta ez áll:
„Az egyetlen valóságnak, nappalomnak, éjszakámnak 
ezt én adtam : Rá vigyázzon, nappalokon, éjszakákon.
Itt levelek sorakoznak, nagy szavakat, reményt hoztak.
E másikban : egy imádság, mely hajnalban — hogy ne lássák — 
szállt egy templomból az égbe. Hozzá visszatérést kérve.
Nyári éjben cigány zenél, hegedűje Néki mesél:
Virágos rét, egy délután... (fáj az ősz, ily szép nyár után).
Kormos vonat befütve vár, búcsúzni kell, elmúlt a nyár.
S még egy fiók, benne: Neved. Tele van a szivem Veled.

__________________  Jáky Jenő.

Visszapillantás a 75-ik év határáról.
Az 1922. évi Kassai Naplóban : „Uta

zás Kis-Helmecre" felírással megjelent 
cikkem úgy készült, mint sok haditudó- 
sitás: Kassáról ki sem mozdultam, mégis 
egyik irótársam elhitte, hogy az utazás 
csakugyan megtörtént. A magas korral 
beállott komolyság nem engedi meg 
többé az ilyen megtévesztést. Ezért 
őszintén megvallom, senki sem vett tő
lem interjút és csak képzeletben feltett 
kérdésekre válaszolok 75. életévem be
töltésekor.

Költői emlékeim közül a „Gömör" 
olvasói előtt azt akarom először is fel
eleveníteni, mely Petőfinek, Tompával 
és Kerényivel az 1845. évben Eperje
sen tartott költői versenyét juttatja 
eszembe. F.zt emlegetik első hármas 
költői mérkőzésként a régi Magyaror

szágon, mig a második, melyben én is 
résztvettem, 1897. március 18-án volt 
Sajógömörön. A kis városban Szent- 
Ivány Miklósnál minden évben hónapo
kat töltött testvérbátyja, id. Szent-Ivány 
József, a csorbái tó tulajdonosa és a 
rokoni látogatást a régi C s á k y - k a s 
télyban adott traktákon Hevessy Ber
talan, a Sajóvölgy első szónoka az északi 
és délisark találkozásához hasonlította.

Abban az időben több költő élt a 
Sajóvölgyén. Pál György nyugalmazott 
járási írnok Sajógömörön lakott; a vár
megye költője, Lengyel László pedig — 
mint mondani szokták — lengyelként 
tartózkodott a bejei kúrián Szentmik- 
lóssy Pistánál. A vendéglátás Sajógö
mörön József-estéjén érte el tetőfokát, 
mert József ur, ahogy tisztelői nevezték,

névnapját ünnepelte. A két költő elha
tározta, hogy a nevezetes alkalomból 
ékes rigmusokkal köszöntik fel az ün
nepeltet és nagy volt a csodálkozásuk, 
midőn a lakomán szintén üdvözlő vers
sel léptem fel. A csorbái tóhoz csődi- 
tettem a külömböző országok turistáit 
és közéjük állva a következő sorokkal 
fejeztem be a lelkeshangu költeményt:
„Aki e csodás tó tükörébe nézett,
Elfogja valóját valami igézet,
Elbámulva áll meg ennyi szépség előtt,
Mohón szívja be a balzsamos levegőt.
És legyen francia, német, avagy ángol, 
Elragadtatástól a keble fellángol :
Azt kiáltja mint én, bármiként beszéljen,
Hogy e tó gazdája még sokáig éljen."

Id. Szent-Ivány József költőtársaim 
figyelmét tajtékpipák ajándékozásával 
viszonozta ; mig én a tőle kapott érté
kes szivartárcát őrzöm az est emlékéül.

Máskülömben a költészet művelése 
reám nézve anyagi haszonnal nem járt, 
sőt az erkölcsi elismerés is fogyatékos 
volt. — Az alkalmi versek tréfás vo
natkozásait félreértve, azok aprehen- 
dáltak meg legtöbbször, akiket meg
tiszteltem. Kivétel volt e részben Lang- 
hoffer Viktor járásbiró, akit előlépteté
sekor az araboknál használt, de Rima
szombatban kevéssé ismert Makamával 
köszöntöttem fel. Perecz Samu, városi 
tanácsos megkérdezte tőle :

— Hogy voltál megelégedve a vers
sel?

Mosolyogva válaszolt:
— A vers igen jó lett volna, csak az 

bosszant, hogy úgy vagyok benne le
írva, mint valami nőcsábász.

Ez a kijelentés dicsekvés számba 
ment, mert akkoriban a Rimavölgyén a 
nőcsábász elnevezést dicséretnek tekin
tették.

Bár a hirlapirás berkeibe sűrűn ellá

403. körül föiszentelte volna Halicanum 
legelső keresztény templomát, mely már 
akkor Lindau-nak neveztetett. Az akko
ron ott lakott germánok szent fája a 
Linde (hársfa) volt. Lindau-ból lett 
Lindav, Lindává akkor, amikor szlové
nek telepedtek le vidékén.

Hogy szent István itt a „Csurgó" 
melletti térítésnél jelen volt, több mint 
valószínű. Egy régi német térképen, 
mely városokat, várakat ábrázol, Rima
szombat „Villa sancti regis“-nek nevez
tetik ; de mert „Villa Stephani" és 
„Istvánfalva" is a neve, mutatja, hogy 
az Ittjárt Szent István király nevéről 
nevezték el.

Kérdésnek marad: honnan és mikor 
került Rimaszombatba ez a keresztelő 
medence? Ki tudna erre ma határozott 
feleletet adni! My.

N ovem ber
Szürke ködfüstbeu 
jöttődet lesték, 
csóktalan búcsúk, 
sóhajos esték.

Fénykorong szemek, 
November árnya . . .  
szivünkbe mintha 
megnyugvás szállna.

Álmodó lelkünk 
nyári dalt súg-búg, 
sóhajos esték, 
csóktalan búcsúk.

Halál vár
egy emberpárra, kötéláltal végrehajtanád 
halálbüntetést szabtak ki a bölcs bírák 
két emberre, kiket a pénzvágy őrülete, a 
Mammon imádata hajtőit szörnyű tettük 
elkövetésére. A Ma embere megdöbbenve 
olvasta a gyilkosság részleteit s a bíró
sági tárgyalás folyását figyelemmel ki
sérve megdöbbenéses szánakozással látta 
a bűnösök borzalmas vergődés-kínjait, a 
hisztériás, hazug asszonyt, a jellemgyön
ge férfit, lelkileg terhelt emberpáriákat és 
nem talált semmi mentséget számukra.

És mégis, hallva a halálos ítéletet, 
megborzong az életre-születeti jobb érzésű 
ember: helyénvaló e ma már a halálbün
tetés? Adhat e jogot a törvény embernek 
embertársának kivégzésére, mégha gyil
kos is az s egyáltalán, le hét-e büntetés 
a minden emberi szenvedést, a létért való

togattam, irói névre csak az 1917. évtől 
tartok igényt. Dr. Wallentinyi Dezső 
rimaszombati főgimnáziumi tanár levele 
alapján. Ennek előzményei irodalomtör
téneti jelentőségűek.

Tompa Mihály özvegye Putnokra köl
tözött, hol férje jóbarátjának, Farkas 
Imre református lelkésznek fia, Farkas 
Gyula ügyvéd volt a jogi tanácsadója. 
Önzetlen munkássága viszonzásául neki 
ajándékozta Tompa Íróasztalát, a költő
höz irt 25 levéllel és egy névjeggyel 
együtt. Ezeket Farkas Gyula nekem en
gedte át közzététel végett.

Az Arany János öt levelét Bessenyey 
Ferenc országgyűlési képviselő azonban 
a Budapesti Szemle 1894. évfolyamában 
már közzétette ; míg Reményinek öt le
vele és egy névjegye eddig meg nem 
jelent. Az 1917. évben nagy előkészüle
tek folytak a Tompa Mihály születése 
100-ik évfordulójának megünneplésére 
és Dr. Wallentinyi Dezsőnek, mint az 
előkészítő bizottság titkárának buzdítá
sára elhatároztam, hogy ez alkalomból 
felolvasásom kapcsán nyilvánosságra 
hozom a híres költő és hegedűművész 
közötti levelezést. Nagy örömömre szol
gált Wallentinyinak a kéziratom elfoga
dását tudató levele, melynek boritékán 
nevem mellett ott diszlett az „iró ur
nák" cimzés.

Az országos ünnepélyt megelőzően,
1917. október 27-én Rimaszombatban 
rendezett műsoros estélyen, hol Jászai 
Mari Tompa verseit szavalta, megtar
tottam aztán a felolvasást. Ezt „Tompa 
és Reményi" cím alatt Dr. Pintér Jenő 
az általa szerkesztett „Irodalomtörténet"
1918. évfolyama áprilisi számába felvette.

Ügyvédi körökből felhangzik a kér
dés, hogy hasonló hajlamok mellett, 
miként történt a birói pályára lépésem, 
hol az igazság felderítése más tulajdon
ságokat kiván?
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küzdést, gyötrelmet, ezer életbajt egy 
szerre megszüntető, igazi biinhödést, meg- 
javuldst kizáró, örök nyugalmat, enyésze- 
tes pihenést adó halál?!

^ t r g u s .

Társadalm i naptár.
November 14. Az Iparoskör és Ipartár

sulat jnbileumi ünnepélye délután 
3 órai kezdettel.

D. u. V25 órakor az elemi magyar 
fiúiskola növendékeinek jótékonycélu 
előadása a Polgárikörben.

Este 8 órakor Kassák Lajos elő
adó-estje a „Tátrá“-ban.

November 20. Este 8 órakor. Disznó
toros vacsora a Polgárikörben. 

November 21. Rimaszombati ref. Kálvin- 
kör műsoros teaestje. D. u. 5 órai 
kezdettel az Ipartársulati székház 
nagytermében.

November 27. Este 8 órakor. Disznótor 
az Iparoskörben.

December 4. Este 8 órakor. Gyóni-est 
az Iparoskörben.

December 8. Délután. A rimaszombat- 
tamásfali evang. Leánykör jótékony- 
célú előadása a Polgárikörben. 

December 12. Ref. egyház asszony- és 
leánykörének karácsonyi vására, 

December 18. Zsidó nőegylet rendezése.
A rendezőségeket kérjük, hogy min

den társadalmi eseményt, (mulatságok, 
előadások stb.) a pontos dátum és hely 
megjelölésével társadalmi naptárunkba 
való fölvétel végett, az esetleges dátum
összetalálkozás és érdekösszeüíközések 
elkerülése végett is jóelőre — sőt már 
a terminus kitűzése után azonnal — 
szerkesztőségünknek bejelenteni szíves
kedjenek.

Kitüntetett gömöri bélyeggyűjtő. A
pozsonyi nagysikerű bélyegkiállitáson 
kitüntetett filaíelisták között foglal he
lyet Gömörből Márkus Károly dobsinai 
(oláhpataki) bélyeggyűjtő.

A Reformáció emlékünnepét az ev. 
egyház október 31-én délután telt tem
plomban ünnepelte. Az ünnepélyt köz
ének nyitotta meg, Matheidesz István 
s. lelkész alkalmi imádságot mondott.

Az a válaszom, hogy ez zalkodi Ba
jusz József, volt 1848—49-iki honvéd
főhadnagy, s.-a.-újhelyi ügyvéd tanácsá
ra történt, ki édes atyámmal jó barát
ságban és magyar sógorságban állott. 
Ö azt ajánlotta, mikor az érettségi le
tétele után pályaválasztás előtt állottam:

— Az ilyen élhetetlen fiút legjobb 
jogásznak adni, mert ha nem válik is 
be ügyvédnek, elboldogulhat a bíró
ságnál.

Törvényszéki bíróvá történt kineve
zésemkor Bajusz József, a hátrahagyott 
iratai II. kötetében megjelent tréfás vers
sel üdvözölt. Köszönő levelemben jó 
tanácsára céloztam :
„Az öröm között is aggályom volt nékem,
Lesz-e állásomhoz elég tehetségem ;
De mit bátyám gondolt, mindjárt megvigasztalt, 
Ád az Isten észt is, kinek ád hivatalt."

Nem zárkózhatom el végűi a kérdés
től : van-e valami irodalmi tervem, vagy 
egyéb kívánságom a jövőre nézve?

Erre begombolkozva felelek, mert az 
efajta terveket a fiatalok könnyen kisa
játítják. Csak annyit árulok el, hogy 
szeretném megirni Komjáthy Károly, 
szélhámos sárospataki diák kalandjait, 
összefüggésben a Rákóciak és Loránt- 
fyak iskolájának régi diákéletével. Hi
szen nagyatyám, tudós Kálniczky Bene
dek és veje, a Petőfi úti jegyzeteiből 
ismert Pálkövy (Palkovits) Antal szin
tén jeles tanár révén, gyöngéd kötelé
kek fűznek a hires főiskolához.

Az öreg ember szándéka sok minden
től függ. Már Mikszáth Kálmán felje
gyezte egy halotti beszédből: „Ritka em
ber, aki a halált elkerüli." Nekem az 
lenne a kívánságom, hogy 80 éves ko
romban is cikket Írhatnék még valame- 
lylk újságban. Df K 4 ta |e rty  0 éz«.

Rőczey Jenő mérnök „Emlékezés" címen 
tartott felolvasást, amelyben áttekintést 
adott a keresztyénség történelmi fejlő
déséről, rámutatva, hogy a reformáció 
szükségszerű következmény volt, arra 
hivatva, hogy az emberiség előtt a to
vábbfejlődés utait minden téren meg
nyissa. — A vegyeskar „Jöjj Jézushoz" 
cimű éneket adta elő, Halász József kar
nagy vezetésével. — Klinczkó Vali Ba- 
ráth Károly „Reformáció" cimü költe
ményét szavalta nagy előadókészséggel. 
— A nőikar „Erős várunkat" énekelte, 
majd Baráth Károly lelkész záróimád
ságával s közénekkel befejeződött a 
lélekemelő ünnepély.

Ref. egyházkerületi közgyűlés. A 
tiszáninneni ref. egyházkerület folyó hó 
4-én tartotta ezévi rendes közgyűlését 
Kassán, Dr. Magda Sándor püspök és 
Tornallyay Zoltán egyházkerületi főgond
nok elnöklése alatt s résztvettek azon 
Gömörből Ablonczy Pál gömöri esperes, 
Zehery István dr. gömöri egyházm. gond
nok, Kövér Árpád, Böszörményi Sándor, 
Pósa Lajos, Báthory Andor, dr. Király 
Kálmán, dr. Batta Pál tanácsbirák. A 
közgyűlés a többek közötl tudomásul 
vette, hogy a lefolytatott szavazások 
eredményeként az egyházkerület gyüle
kezetei az egyházkerületi tisztségekre 
kit választottak meg. A megválasztottak 
között foglalnak helyet Gömörből Len- 
key Lajos runyai lelkész és Boross Zol
tán gömöri egyházmegyei tanácsbiró, 
zsinati póttagok, akik közül Lenkey La
jos gömöri egyházmegyei papi főjegyző 
konventi papi póttaggá is választatott, 
mig a kántorképesitő bizottság rendes 
tagja Konkoly-Thege István jánosi lel
kész lett.

A Rimaszombati Kálvinkör novem
ber hó 21-én délután öt órai kezdettel 
az ipartársulati székház nagytermében 
rendezi szokásos teaestjét. — Részletes 
műsort lapunk legközelebbi számában 
hozunk.

A rimaszombat-tamásfali ev. Leány
kör a szegények karácsonyi felsegélye
zésére december hó 8 án a Polgárikör 
nagytermében fogja megtartani jótékony
célu előadását.

Ipartársulati közlemények. A rima- 
szombati Járási Ipartársulat f. hó 14-én 
délután 3 órai kezdettel a köztisztelet
ben álló Valaszkay Rezső elnök 10 éves 
elnöki jubileumát ünnepli. — Hogy az 
impozáns ünnepély méltó legyen az ipa
ros társadalom nevéhez, illő, hogy azon 
minden iparos-család megjelenjen és az 
egy test és az egy lélekbe összeforrott 
iparosság mutassa meg, hogy ha kell, 
tud egységes lenni. — Az ünnepelt iránti 
hála közös érzése az iparosságnak, s 
ezt a hálát és tiszteletet azzal fejezzük 
ki, ha a díszközgyűlésen mindnyájan 
megjelenünk.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR! Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a L1TERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

A rimaszombati magyar elemi fiú
iskola szülői bizottsága a tantestülettel 
karöltve vasárnap, november 14-én dél
után fél 5 órai kezdettel rendezi meg 
teadélutánját a következő műsorral:

1. Prolog. Előadja Bikky János IV. o. t.
2. Egy tréfás rajzóra. Előadják a IV. 

oztály növendékei.
3. Janika levele. (Páros jelenet). Elő

adják Lévai János II. o. t. és Szabó 
László II. o. tanuló.

4. Szavaló kórus. Előadják az V. oszt. 
növendékei.

5. A suszterinas. Előadja Csizik Lász
ló IV. o. tanuló.

6. Fogjájás. (Egyfelvonásos vígjáték.) 
Előadják : Gulyás Samu III., Schreiber 
Imre, Benedek László, Faska László, 
Mester Mihály és Vaskó János IV. o. í.

7. A rádió. (Páros jelenet.) Előadják : 
Magyar Andor és Siroki László III. o. t.

8. Népdalok. Előadják a III., IV. és V. 
osztály növendékei.

A műsoros teadélután a Rimaszombati 
Polgárikör nagytermében lesz megtartva. 
Belépődíj teával együtt 6 Ke. — Kitűnő 
szórakoztató zenéről gondoskodva van. 
A tiszta bevétel a szegénysorsu növen
dékek karácsonyi felsegélyezésére lesz 
fordítva.

Halálozások. Özv. Szelecsényi János
áé szül. Komlóssy Julianna, városunk 
régi polgárasszonya folyó hó 11-én, éle
tének 78-ik évében hosszas betegeske
dés után örök pihenésre tért. Holttestét 
szombaton délután temetik. — Halálát 
gyermekei : Szelecsényi Jenő, Szelecsé
nyi Vilma férjezett Sopronyi Gedeonná, 
Szelecsényi Irma, unokái és rokonai 
gyászolják.

Lévai Izsóné szül. Kármán Ida, néhai 
Lévai Izsó volt helybeli könyv- és pa- 
pirkereskedő, könyvnyomda tulajdonos 
özvegye t. hó 10 én Budapesten tragi
kus körülmények között váratlanul el
halt. A megboldogultban Lévai Jenő dob
sinai könyvkereskedő, lapunk ottani tu
dósítója édesanyját gyászolja, rajta kívül 
még az elhunyt három gyermeke: Lévai 
Irma, Pista és Ilona s ezek családja és 
kiterjedt rokonság gyászolja a megbol
dogultat, akinek halála városunkban 
őszinte részvétet keltett.

Jótékonycélu előadás. A helybeli áll. 
magyar leányiskola növendékei folyó hó 
7-én, vasárnap délután rendezték meg a 
szegénysorsu iskolás gyermekek felsegé
lyezésére jótékonycélu előadásukat, mely
nek mindenegyes szereplője dicséretes 
munkát végzett, a megrendezésben fá
radhatatlanul tevékenykedő tantestület 
betanítása, vezetése és irányítása mel
lett. Áldja meg az Isten mindazokat, 
akik a szegénygyermekek megsegítésé
ben résztvettek.

Az Iparosok és Kereskedők Hitelintézete
Rim. Sobota, amerikai rendszerű hetibetét akció
jával a kisembernek is alkalmat nyújt arra, hogy 
heti csekély befizetéssel tőkét gyűjtsön magának. 
A betétesek 25-ös csoportokban lesznek beosztva 
és minden csoport 80 drb. külömböző számú ál
lami építkezési sorsjeggyel játszik. — Bővebb

felvilágosítással az intézet szívesen szolgái.

Ötévi fegyház katonai árulásért. E
cim alatt a pozsonyi Magyar Újságban 
a következő híradás jelent meg: Kassa 
november 11. (Hivatalosan jelentik) A 
kassai kerületi bíróság Okolicsányi And
rás rimaráhói lakost katonai árulás miatt 
ötévi fegyházra Ítélte.

DOBRÁNSZKY tánctanitó diák  
növendékeinek záró-v izsgával 
egybekötött p r ó b a b á l j a  ma, 
szom baton 13-án este  8 órától 
lesz  m egtartva az Iparoskörben.

Disznótoros családias vacsora. A 
rimaszombati Polgárikör, régi szokásá
hoz hiven, ez idén is megrendezi disz
nótoros családias társas-vacsoráját nov.
20-án szombaton este 8 ó. — Gondos
kodás történt arról is, hogy a résztvevő 
a készítendő vacsora bármelyikéből azt 
választhatja, amelyiket akarja. 1. Hurka 
kolbász törött krumplival és savanyúság
gal 6 Ké. — 2. Székely gulyás 5 K5. — 
3. Hurka kolbász és székely gulyás pe
dig 8 Ké. — A vacsorát az erre felkért 
háziasszonyok fogják elkészíteni, ami 
már előre is biztosítja a vacsora sikerét. 
Azok, akikhez az aláírási ivet tévedésből 
nem vitték volna ki, Remenyik Kálmán 
köri háznagynál is jelentkezhetnek, ahol 
az aláírási iv le van téve. — A vacsora 
után tánc lesz, tehát kellemes szórako
zásban nem lesz hiány.

Választmányi gyűlés. A rimaszom
bati önk. tüzoltóegyesület Kéry István 
alelnök vezetése alatt folyó hó 9-én ülést 
tartott, amelyen Vozáry Samu elnöknek 
nagy elfoglaltságával indokolt lemondá
sát egyhangúlag tudomásul vették s ad
minisztratív ügyeket intéztek el.

A 25. éve működő önálló iparosok 
folyó hó 14-iki jubileumával az iparos
kör az iparosság összetartozandóságát 
és testvéri együttérzését kívánja doku
mentálni és megszilárdítani. Az iparos
kör vezetősége a jubilánsokat emlék- 
diszoklevéile! tünteti ki. Ebben az évben 
Benyo Ferenc kalaposmester, Valaszkay 
Rezső órás, ékszerész és vésnök mester, 
Vondra János kályhásmester, Hlozek Já
nos műlakatos és vizműmester, Rajner 
Andor festő és mázoló mester és Sari- 
nay István műbádogosmester lesznek a 
jubilánsok. A rendezőség reméli, hogy 
ez alkalommal minden iparos részt fog 
venni az ünneplésben.

Ifjúsági egyesület alakítás. A múlt 
vasárnap „Uj munkau címmel ifjúsági 
egyesület alakult városunkban, amely „a 
haladó szellemű fiatalságot világnézeti 
és felekezeti különbség nélkül a huma
nizmus, a demokrácia, a béke és kul
túra védelmi síkján akarja összekap
csolni." Az uj ifjúsági egyesület megala-

Kinő A P O L L O  m o z g ó
Szombaton, vasárnap és hétfőn, november 
13-14-I5-én ez idény legsikerültebb ma

gyarul beszélő filmje. Óriási siker :
Évforduló

Páger Antal, Gordon Zita, Ráday I., Raj- 
nay Gábor, Toronyi, Gábor.

Szerdán, november 17-én a hazai gyárt
mány legjobb terméke :

Szív az alkonyaiban
Vera Ferbasová, Rolf Wanka, Th. Piátek, 

H. Friedlová.

Csütörtökön, november 18-án Fodor L. 
hires drámája :

Az állam ügyész
Loretta Young, Franchot Tone, L. Tone.

kitására az úgynevezett magyar fiatalok 
szövetsége országos központjából kikül
dött Keleti Ferenc ismertetése után el
nökül Morvay Gyula idehelyezett polg. 
iskolai szaktanítót, irót, alelnökül Virágh 
László fogtechnikust, mig titkárul Kár
páti Gyulát választották meg.

Az O ltáregyesület ez évi jó 
tékony tea -esté lyét f. hó 20-án 
este  8 órai kezdettel tartja a 
Kath. kör h ely iségeib en .

Kassák Lajos előadó-estje Rima
szombatban. Az 1937. évi kulturévad 
kimagasló eseménye lesz Kassák Lajos 
budapesti iró, a háború utáni magyar 
irodalom markáns személyiségének ri
maszombati szereplése. Az „Egy ember 
élete", a „Mesteremberek" teremtője 
szlovenszkói körútja alkalmából f. hó 
hó 14-én este 8 órai kezdettel a Tátra 
szálló nagytermében városunkban is 
előadást tart „Irodalmi pályafutásom" 
címmel. Az est keretén belül Kassák- 
verseket szaval Kassákné-Simon Jolán 
Belépődíj tetszés szerint.

Házaspárok és felnőttek részére
Dobránszky János uj tánckurzust 
kezd meg e hóban. Továbbá gyer
mekek részére 5 — 11 évig tánc és 
ritmikus iskolát kezd mérsékelt 
tandíj mellett. — Beiratkozni már 
lehet Szijjártó-ucca 59. sz. alatt.

A kereskedő és magánalkaimazot- 
tak rimaszombati csoportjának előadás 
sorozatát Virágh László „A régi és uj 
olimpiai játékok" cimü előadásával 
kezdte meg november 5-én. A jól fel
épített előadást az érdeklődőkkel zsú
foltan megtelt terem hallgatta végig. A 
legközelebbi előadó Havas György lesz, 
aki „A magánalkalmazottak munka jo
gáról" ad elő.

* Szerencsés kimenetelű baleset.
Nemrég a kis Marika leesett a szomszéd 
kertjének kerítéséről és alaposan lehor
zsolta a bőrét. A szomszédasszony első 
segélyben részesítette, mire a gyerekek 
hazavitték. Mikor az anya levette a kö
tést, látta, hogy a szomszédnő egész uj 
zsebkendőt használt a bekötéshez. Mi
dőn néhány nap múlva vissza vitte, igy 
szólt: „Hanem azért ilyen szép uj zseb
kendőt mégsem kellett volna használnia! 
Ha már egyszer kimossa az ember, ak
kor dörgölés és kefélés ellenére se lesz 
többé oly fehér, mint uj korában volt." 
A szomszédasszony mosolygott: „De
hogy volt az uj 1 Legalább hússzor ki
mostam már Radionban." Nagy volt a 
másik asszony csodálkozása, mikor hal
lotta, hogy Rádión minden előzetes mo
sás és dörgölés nélkül ilyen gyönyörű 
fehérre mossa a ruhát. „Holnap rögtön 
magam is veszek Radiont" — mondotta 
— „mert eddig szép fehérnek tartottam 
a magam fehérneműjét, de csak most 
látom — éppen a Radionnal kapcsolat
ban — hogy mi az igazán fehérre mo
sott ruha!“

Halálos erdei szerencsétlenség. Gál
János 45 éves sajószentkirályi munkás 
múlt pénteken több társával az erdőben 
dolgozott és mig a többiek a szálfák 
kidöntésével voltak elfoglalva, ő a g a l 
lyazási munkát végezte. Döntésközben 
nem hallotta meg társai figyelmeztetését, 
egy faóriás mellette zuhant le és egyik 
ágával fejensujtotta a szerencsétlen em
bert, aki azonnal kiszenvedett. Felesége 
és két kis gyermeke maradt. A megej
tett vizsgálat során megállapítást nyert, 
hogy a szerencsétlenséget saját vigyá
zatlansága okozta.
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Szitál már az őszi eső... címen han
gulatos hallgatót szerzett a városunkból 
származó Csizy Kálmán lekenyei ref. 
igazgató-tanító, akinek „Ve t őgép“ c. 
sikerült hangjátékát f. hó 10-én adta le 
a kassai rádió.

Árvizveszedelem. A több nap óta 
tartó esőzés következtében a Rima, mint 
rendszerint minden ősszel, úgy most is 
annyira megáradt, hogy a medréből ki
lépő folyó Rimaszombat alsóbb fekvésű 
uccáit elöntve, azokon a közlekedést le
hetetlenné tette. A városi tűzoltóság a 
veszélyeztetett lakosság mentésére sie
tett nyomban és a közlekedést csóna
kokon bonyolította le. A csütörtökön je
lentkező árvíz lapunk zártáig állandóan 
emelkedett.

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

Filmszínház. Folyó hó 13-14 és 15-én 
bemutatásra kerül az „Évforduló" c. ma
gyarul beszélő film. Dr. Gergely orvos 
ép esküvőjének első évfordulóját ünnep'ii, 
amikor fordulatos módon elcsalják egy 
állítólagos súlyos beteghez. Gergelyek 
nem sejtik, hogy ezt dr. Máthé ügyvéd 
inscenálja, ki régi imádója dr. Gergely- 
nénak s ki megakarja győzni az asz- 
szonyt férje hűtlenségéről. Ezen alávaló 
intrika félig-meddig sikerül is, de tragi
kus esemény okozója. A drámai esemé
nyek további láncolata a kórházban nyer 
befejezést. Főszereplők: Páger Antal, 
Gordon Zita, Ráday Imre stb.

Folyó hó 17-én a „S zív  az alkonyai
ban" c. hazai gyártmányú, csehül be
szélő film kerül színre, mely egy csa
ládanya szenvedéseiről szól.

Folyó hó 18 án az „Az államügyész" 
c. film kerül lepergésre, mely Fodor 
László drámája nyomán készült s mely 
idegfeszitően elénk tár egy rendkívül iz
galmas esküdtszéki tárgyalást, mely fő
leg jogászok érdeklődését vonja magára, 
melyben az „alibi" bizonyítása bir döntő 
erővel. Főszereplők: Loretta Young,
Franchot Tone, Lewis Stone.

Agyonforrázott kisgyermek. Bencsik 
Sarolta sőregi lakos ez év márciusában 
a nagymosásnál igénybe vette kiskorú 
sógornőjének segítségét és vele a taka- 
réktüzhelyrő! egy forró lúggal telt faze
kat emeltetett le. A kisleány nem birt 
a nehéz fazékkal, az lefordult a tűz
helyről és tartalma Bencsiknének a kö
zelben játszadozó kétesztendős fiacská
jára borult, aki harmadfokú égési se
beket szenvedett és röviddel később 
belepusztult sérüléseibe. Az ügyészség 
intézkedésére az anya és sógornője el
len gondatlanság címén megindult az 
eljárás, amely most fejeződött be a ri
maszombati kerületi bíróság előtt meg
tartott főtárgyalással. A gondatlan anyát 
három heti fogházra Ítélte a bíróság, az 
Ítélet végrehajtását azonban az enyhítő 
szakasz alkalmazásával egy évre felfüg
gesztették. A kiskorú ellen beszüntették 
az eljárást.

Vád alá helyezték a hizsnyóvizi 
vadorzódráma főszereplőjét. A Jolsva- 
melletti hanovai erdőben történt halálos- 
végű vadorzódráma életbenmaradt fősze
replőjét, Garan János feketelehotai köz
ismert vadorzót gondatlanságból okozott 
emberölés bűntettének elkövetése miatt 
vád alá helyezte a rimaszombati kerületi 
bíróság. Mint ismeretes, Garan együtt 
ment vadlesre cimborájával, Deák András 
feketelehotai ugyancsak közismert vad
orzóval, a kirándulásról azonban csak 
Garan tért haza s Deák holtan maradt 
az erdő sűrűjében, vadászfegyver golyó
já tó l találva. Garan alibit igyekezett bi
zonyítani a vadászdráma idejére, ez azon
ban sehogy sem sikerült s ez a szörnyű 
gyanút csak még jobban megerősítette.

A rozsnyói angyalcsináló a bíróság 
előtt. Gyurán Mária rozsnyói bánya- 
munkásné az év elején denaturált szesz
szel hajtott végre magzatelhajtást Pó
lyák Anna gacsalki asszonyon, aki a 
manipuláció következtében elhalt. Gyu- 
ránnét ezügyben nyolc hónapi börtönre 
ítélte a kerületi bíróság, most pedig se
gítőtársait, Mankó Zsuzsanna, Jung Mária 
és Kuchta Mária rozsnyói lakosokat von
ta felelősségre és őket mint bűnsegé
deket szintén elitélte egy-egy havi fog
házra, az ítélet végrehajtását kétévi pró
baidőre azonban mindegyikük esetében 
felfüggesztette. Az elitéltek megnyugod
tak az Ítéletben, míg az államügyész 
3 napi gondolkodási időt vett igénybe.

Vád alá helyezték a rimaszécsi va
súti-karambol okozóit. Ezév május ti
zennegyedikén, mint ismeretes, súlyos 
természetű vasúti karambol történt a ri
maszécsi állomáson, amelynek következ
tében a Tornaija felé induló motorkocsi 
kisiklott, felborult s négy utas súlyosan, 
tizenhárom pedig könnyebben megsebe
sült. A szerencsétlenséggel kapcsolatban 
Bittner Károly szolgálattevő forgalmi 
tiszt, valamint Hupka István és Bráz 
János pályaőrök ellen eljárás indult, 
amelynek során most kézbesítették ki 
nevezetteknek a rimaszombati állam- 
ügyészség vádiratát, amely a BTK 438. 
§-ába ütköző forgalmi baleset okozásá
val vádolja mindhármukat. Bittner és 
társai kifogással éltek a vádirat ellen, 
úgy hogy a vád alá helyezés ügyében a 
vádtanács a napokban fog határozni.

Elítélték a forgácsfalai famanipu- 
lánsokat. Uradnik József forgácsfalai 
erdőkerülő felbérelte Vetrák János nap
számost és egyik kiskorú rokonát, hogy 
a felügyeletére bízott erdőből 15 szál 
gerendát ellopjanak. Vetrákék éjnek 
idején behatoltak az egyik gazda ud
varára, onnan egy szekeret, másik gaz
da istállójából pedig egy pár ökröt sze
reztek s igy mentek az erdőre a geren
dákért, amelyeke! azután Uradnik ud
varára szállítottak s a lopott szekeret 
és ökröket azután szépen visszavitték 
az illető gazdák udvarába, illetve istál
lójába. A gerendalopást leleplezték s a 
tetteseket most vonta lelelősségre a 
rimaszombati kerületi biróság. Uradni- 
kot 700 korona pénzbírságra, Vetrák 
Jánost pedig lopás és magánlaksértés 
címén 10 napi fogházra Ítélte.

Vendégből betörő. Csaba András 
csekaj, többszörösen büntetett s megye- 
szerte ismert betörő az ősz folyamán 
gyakori vendége volt a Gallo-féle balog
falai vendéglőnek, ahol minden esetben 
pontosan fizetett a fogyasztott ételért, 
igyekezve bizalmat ébreszteni maga iránt. 
Egyik nap kimaradt a jómagaviseletíi 
vendég s egyben mintegy 900 korna ér
tékű likőrje is eltűnt a vendéglősnek a 
raktárhelyiségből. A tulajdonos gyanúja 
a betörés felfedezése után azonnal Csa- 
bá-ra irányult s gyanúját még jobban 
megerósitették a községi éjjeliőrök, akik 
az elmúlt éjszaka demjonokat cipelő 
gyanús alakot vettek észre s abban szin
tén Csábára ismertek. A vendégből be
törővé avanzsált jómadarat, aki csak 
nemrégiben másfélévi fogházat ült lo
pásokért, tizennégy hónapi börtönre Ítél
te a rimaszombati kerületi' biróság. Az 
elitéit felebbezést jelentett be az Ítélet 
ellen.

Cigányháboru kórházi fináléval. La
katos Ernő berzéíei cigányt az elmúlt 
hó elején Lazok András, Kristóf János 
és Pólyák János berzétei cigányok meg
lesték, amikor este munkából jött haza
felé, belekötöttek, majd ólmosvégü bo
tokkal alaposan helybenhagyták, úgy 
hogy kerek harmincz napon át kellett 
kórházban lennie utána. A régikeletü el 
lensegeskedés miatt tettlegeskedő cigá
nyokat súlyos testi sértés büntette cí
mén a napokban fogja felelősségre vonni 
a rimaszombati kerületi biróság.

Megszökött fogoly. Poprócsi Dezső 
37 éves szijjártósegédet a napokban 
őrizetbevette a horkai csendőrség és a 
tornaijai járásbíróságra készült kisérni. 
Egy őrizetlen pillanatban a fogoly bo
rotvával elvágta nyakát és olyan súlyos 
sérüléseket szenvedett, hogy a gyorsan 
alkalmazott orvosi segély után a rima- 
szombati országos kórházba kellett be
szállítani. A kórházi ruhába áiöitöztetett 
és szigorú felügyelet alatt tartott fogoly 
kijátszva őrei éberségét, estefelé leemelt 
egy fekete télikabátot a fogasról, ke
resztülvetette magát a kórház vaskeríté
sén és üldözői szemeláttára eltűnt a 
sötétben. Az elrendelt rádiókörözés da
cára sem találtak eddig rá. A kereket- 
oldó fogoly ellen állítólag jelentéktelen 
természetű kihágás miatt rendelték el 
az őrizetbevételt.

Öthónapi fogház passzushamisitá- 
sért. Vincze István (csizi) gortvakisfa- 
ludi gazdálkodó közokirathaniisitással 
vádolva állott e héten a rimaszombati 
kerületi biróság büntető tanácsa előtt, 
mert csempészett lovak értékesítése cél
jából több járlatlevelet sajátkezüleg 
meghamisított, többet pedig a hatósági 
félrevezetésével és más manipulációk 
igénybevételével állított ki. A biróság 5

hónapi fogházra Ítélte a vádlottat, aki 
azonban felebbezést jelentett be az Íté
let ellen.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

E L A D Ó  H Á Z !

I Rimaszombatban a Szentpé 
tery-ucca 19. szám alatti ház, 
mely áll 3 szoba s a hozzátar
tozó mellékhelyiségek, továbbá 
egy 1 szobás lakás mellékhelyi
ségeivel együtt szabadkézből 

E L A D Ó .

Értekezni lehet T eleszniczkynél.

M AND EL E.
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-utca 16. sz. az emeleten. 
Dolgozik a L I E Í E B N V  F O N D
és magánbetegsegélyzők tagjai
nak is.

Kiadó üzlethelyiség.
Gömöri-utca 19. számú házban egy 

m o d e r n  ü z l e t h e l y i s é g
nagy kirakatta!, mely minden szak
mára alkalmas, több évre bérbe ki
adó. — Érdeklődők forduljanak Horo- 
vitz és Társa cég Rimaszombat.

parkett és fürdőszobával a város 
központjában kiadó.— Érdeklődni 
lehet: Tamásfali utca 8. sz. a.

Bördiszmííárúk,
Foto- és kozmetikai cikkek

legnagyobb választékban

a  B O K O R 'd ro g é r iá b a n

Kiadó lakás.
Egy háromszobás lakás, konyha, cseléd
szoba, veretida és a hozzátartozó mellék- 
helyiségekkel (Jánosi-utca végén, a vá
rosi garázszsal szemben) egy egészen 
újonnan épült házban december hó 
1-től kiadó. — Bővebb felvilágosilással 

szolgál e lap kiadóhivatala.

Fényképészeti és
kozmetikai cikkek

a legolcsóbban

V Á M O S S Y  G. és Tsa-nál
kapható. Masaryk-tér 2. sz.

P O Z V A N I E .
Gemerská 1'udová a priemyselná banka ne. spol.
v Rim avskej Soboie, zadrzí dna 26. nov. 1937. o 4. hód. popol. 
v m iestnostiach  Tatry banky filiálky v Rím. Sobote svoje  riadne

60. rocné valné shromazdenie,
na ktoré tym to pp. úőastinárov úctive povoláva.

Rim avská Sobota, dna 12. novem bra 1937.
S P R ÁV A .

PR ED M E TY  P O JE D N Á V A N IA :
1. Predostretie závereénych úötov z roku 1936. zpráva správnej 

rady, ustálenie súvahy, zpráva dozornej rady, rozhodnutie ohl’adom 
vykázanej straty a udelenie absolutoria.

2. Vol’ba 6 clenov správnej rady.
3. Vol’ba 6 clenov dozornej rady.
4. Návrhy v smysle stanov.
Na valné shromazdenie mőZe sa zúéastnif len ten úéastninár, ktor£ svoje 

úcastiny — spolu s dosiaf nesroen^mi striZkami — 3 dní pred válnom shromaZ- 
dením deponuje u Tatry banky, pofaZne u ktorejkorvek jej filiálky proli odovz- 
daniu prís. potvrdenky. Depozitná potvrdenka siűZi éo legitimácia na volnom 
shromaZdení. (10. §. zákl. prav.)

ílenmi dozornej rady preskúman^ súpis majetku a úcet straty a zisku je 
nahliadnutiu v úradn£ch hodinách v úradnych miestnostiach Tatry banky filiál
ky v Rim. Sobote.

P O Z V A N I E .
Gemerská úcastinná spolocnot’ 

pre tovarovy obehod a hankovy závod
v Rim avskej Sobote, zad rfí dna 26. nov. 1937. o 47* h. popol. 
v m iestnostiach  Tatry banky filiálky v  Rim. Sobote svoje riadne

16. rocné valné shromazdenie,
na ktoré tym to pp. úéastinárov úctive povoláva.

Rim avská Sobota, dna 12. novem bra 1937.
S P R Á V A

PR E D M E T Y  P O JE D N Á V A N IA :
1. Predostretie závereénych úétov z roku 1936. zpráva správnej 

rady, ustálenie súvahy, zpráva dozornej rady, rozhodnutie ohl’adom 
vykázanej straty a udelenie absolutoria.

2. Návrhy v smysle stanov.
Na valné shromazdenie mőZe sa zúíastnif len ten úéastinár, ktor^ svoje 

úcastiny — spolu s dosial nesroenjmi striZkami — 3 dní pred válnom shromaZ- 
denítn deponuje u Tatry banky, pofaZne u ktorejkorvek jej filiálky profi odovz- 
daniu prísl. potvrdenky. Depozitná potvrdenka slúZi 5o legitimácia na válnom 
shromaZdení.

ílenmi dozornej rady preskúmanj súpis majetku a úcet straty a zisku je 
nahliadnutiu v úradnych hodinách v úradnych miestnostiach Tatry banky filiálky 
v Rim. Sobote.

Rimaszombat, 1937. Nyomatott R á b ely  K ároly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


