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Sí, ródli
és mindennemű

té li  s p r t c i M
nagy választékban

K ercsiM .
■______________________ i

Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos 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 IZ E T É S ! DIJAK: Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

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

Testvéreket köszöntünk.
Irta: MÁRKUS LÁSZLÓ.

Az erdélyi magyar irók szlo- 
venszkói kőrútjukban szombaton 
hozzánk érkeznek. Jövetelük elé 
szeretetteljes várakozással tekint 
Gömörország és ennek régi szék
helye, a magyar Faust, az első 
magyar szobrász, a virágok költője, 
a nemzet csalogánya városának 
magyarsága, hiszen a faji, nemzeti 
azonosság és a sorsközösség szi
vünkhöz közelállókká teszik őket, 
akik nemes, jószándékkal egymást 
megismerő testvéri találkozásra si
etnek felénk.

Erre a találkozásra régen várunk. 
Nem egy-két esztendő fonala gom- 
bolyodott le az Idő orsójáról, ami
óta vágyakozó lélekkel, Erdély felé 
tekintő szemmel itt állunk rima
parti fészkünk küszöbén, lesve, fi
gyelve hozzánk-jöttükre.

Többszöri üzenés után a talál
kozás most valósággá lesz nálunk 
is, a Tátráról lelebbenő fenyőillat 
és a Mátráról lesuhanó szellő ösz- 
szeölelkezésében ujéletet élőknél.

E találkozás elé szives szavak 
röpültek a szlovenszkói magyar 
sajtóműhelyek mindegyikéből, több
je kalauzi készséggel hivta fel az 
írótestvérek figyelmét az itt meg
látni, megtapasztalni valókra s nem 
egy üdvözlő betü-szónoklatból csen
dült ki az előzékeny tájékoztatói 
hang.

Felesleges lenne hát nekünk is 
ezt tennünk, amire valójában sem
mi szükség sincsen. Nincs, mert a 
mesterségükkel járó irói nyitott- 
szemüség kizárja a dolgok meg- 
nemlátását és hogy mit szeretné
nek meglátni a szlovenszkói ma
gyarság kulturális és társadalmi 
életmezőin s élőszemmel mégis ta
pasztalni itteni életünkben: azt ók 
tudják legjobban.

Igen, ők, az erdélyi irók, akik 
nemcsak szűkebb hazájuk, de az 
egész világon élő magyarság ré
szére uj eszményeknek lettek ki
termelő! és hirdető apostolai, akik
nek bibliájában az iniciálés első

oldalon vastag arany betűkkel az 
igazi, tiszta emberiesség, a hami
sítatlan nemzetiesség és életet job
bító szociális igazságok ragyognak. 
Megbecsüléssel nemzeti hagyomá
nyaik iránt végzik nemes irói szel
lemiséggel munkájukat s lettek 
példaadóink sokban.

Az ezekkel az eszményekkel te
litett irótestvéreink fogadására lel
kendező szívvel öltünk magunkra 
ünneplő ruhát s „Szlovenszkó ma
gyar szive", Rimaszombat kapujá
nak küszöbén repdeső lélekkel tár
juk ki karunkat köszöntő ölelésre 
s nyitjuk az ünnepi öröm derűjé
ben mosolyra-kapott szánkat üd
vözlésre : Testvérek, Isten hozott 
Benneteket!

** *
Az irodalmi estet a Polgárikör szín

háztermében tartják, este 8 órai kez
dettel s a kővetkező műsorral:

1. Kacsó Sándor: Bevezetőt mond az 
eszményi erdélyiségről.

2. Szentimreiné-Ferenczy Zsizsi: Ko
dály-Deily Szabó: Kőmives Kelemenné 
cimil székely népballadát énekli. Zon
gorán kiséri: Lackner László zenetanár.

3. Molter Károly novelláját olvassa fel
4. Ligeti Ernő verseiből olvas fel.
5. Sz.-Ferenczy Zsizsi székely dalokat 

énekel. Zongorán kiséri Lackner László 
zenetanár.

6. Tamási Áron novelláját adja elő.
7. Szentimrei Jenő verseiből olvas fel.

Szabad-e magyarnak lennem?
Ezzel a kérdéssel fogadják sok

szor a falun s városon azokat, akik 
a kultúráiét irányítóiként felkeresik 
a szlovenszkói magyar testvéreket, 
arra buzdítván őket, hogy fogjanak 
hozzá a szervezett kulturmunkához, 
éljenek egészséges társadalmi éle
tet és iskoláztassák gyermekeiket 
magyar iskolában. „Szabad-e ma
gyarnak lennem ?“ — kérdezi tű
nődve és bátortalanul néha egy 
gazdaember, máskor kisiparos, 
vagy nyugdíjas hivatalnok s arcán 
észrevenni a kétkedést, magavise
letén pedig meglátszik, hogy leg
jobban szeretné magát kivonni min
den legkisebb felelősség alól, ami 
a magyar élettel jár.

Szomorúan és sajnálkozva né
zünk ezekre. Hol veszíthette el ez 
az ember a gerincét, hol veszíthette 
el a törvényekben való jártasságát, 
hol veszíthette el bizalmát s hol 
veszíthette el mindazokat a szép 
hagyományokat, amely bennünket 
magyarokat összefűz, hol veszít
hette el a kapcsolatot többi nem
zettestvéreivel ? Minden bokorrez
düléstől fél az ilyen ember és őreá 
nem lehet számítani semmiféle kö
zös lépésnél, suttogva meri elmon
dani, hogy anyanyelve magyar s 
csak hosszas érdeklődés után mu
tatja meg magyar könyveit, ame
lyeket olvas, összejövetelre nem 
jár el, mert azt hiszi, hogy min
denki őt figyeli, csak titokban só- 
hajtoz, hogy mennyire meggyőző- 
déses szlovenszkói magyar ember ő.

Szerencsére, kevesen vannak ilye
nek, de azért mindenütt akadnak 
és mindnyájan ismerünk ilyen bi
zalmatlan, maguknak élő magyar 
embereket. Szeretnénk nekik el
mondani, hogy ne féljenek. A ma
gyarságot megvallani sem bűn, sem 
pedig szégyen. Ezek nem ismerik 
az állam törvényeit, amely egyfor
mán nyújt védelmet minden nem
zetiségnek s amely kívánja is, hogy 
minden nemzetiség a maga nyel
vén élje kultúráját, fejlessze tudását, 
olvasson, művelődjék. Ezek a bi
zalmatlanok senkiben sem bíznak, 
legkevésbé önmagukban nem, mert 
ha önmaguk meggyőződésében bíz
nának, bizonnyal nem suttognák a 
falaknak: „én magyar ember va
gyok, csak az Istenért, nem kell 
ezt azért hangosan mondani."

Magyar ember, szlovák ember, 
német ember, cseh ember: vallja 
csak meg bátran, melyik nemzeti
séghez tartozik s bizony mondom, 
a más nemzet is jobban megbe
csül, tisztel és szeret bennünket, 
ha látja, hogy önérzetesen, de min
den támadó él nélkül megvalljuk a 
magunk nemzetiségét, hitet teszünk 
anyanyelvűnk mellett, — mintha azt 
látja, hogy visszavonult, bizalmat
lan, magának élő emberrel van 
dolga. Ilyen „négyszemközti ma
gyarok" többet ártanak a nemzet 
hitelének, mintsem gondolnák : eze
ket megmosolyogják s nem érti 
senkisem, miért kell szégyelni azt, 
ha valaki magyarnak születik. Min
den nemzet büszke a maga kultú
rájára, büszke hagyományára s bi
zonnyal jobb volna ma az európai

népek sorsa, ha a kultúra vonalán 
kézfogva haladnának előre.

Ki kell épiteni ezt a kulturvona- 
lat, meggyőződéssel, kertelés nél
kül A törvények értelmében, annak 
szellemében cselekszünk s aki csak 
egy lépéssel is segít előre, az bi
zonnyal a törvény szerint cselek
szik.

Ne vonakodj megvallani nemze
tiségedet, viselkedj öntudatosan, 
másokkal szemben barátságosan s 
élj úgy, hogy testvérnek érezz min
den magyar embert!

Kis irka-firka.
Őszi csavargás.

FRAKKOS urak vacsoráznak, teljes dísz
ben, négyen összehajolva az egyik 

körúti, nagy étterem sarkában. Kissé 
gyorsan esznek, sietnek valahová,— ami 
bizonyosnak is látszik, mert este fél 8-at 
mutat a nagy óra éppen s a frakkos 
urak alkalmasint színházba készülnek. 
Lehet, hogy nem színház: talán valami 
mulatság, vagy ünnepi fogadtatás, elő
kelő ceremónia, vagy ilyes. Kis borfiu 
szolgálja ki a halk és frakkos urakat. 
Az aszta! négy oldalát foglalják el, 
szótlanul, csendben vacsoráznak. Sze
szes ital nincsen az asztalon, egyelőre 
szivarra sem gyújtanak rá. Biztosan 
majd a fényes ceremónia után.

Most valaki elkiáltja magát a bal 
hármas asztalnál:

— Józsi, fizetni 1
A frakkos ur lecsapja a szalvétát 

felugrik az asztaltól s kiált:
— Igen !
S veszi elő a vastag pénzestáskát. 
Szétrebben mind a négy frakkos ur, 

fehér mellényével s fekete hátával, mint 
a fecskék, nyári vihar előtt.

Ennél az asztalnál soha sem fizet 
senki.

A HÍRNÉV ilyenforma: Centrál kávé
ház. Pesten, az Egyetem-utcában. Ez 

a kávéház a csendes, zene nélküli iro
dalmi kávéház, minden sarokban frak
ciók s társaságok ülnek. Irodalomtörté
net professzorok a nagy ablaknál, sihe- 
der irók a túlsó sarokban, Karinthy két 
fiatal hódolóval s Féja Géza, vidéki 
vendégekkel.

Pincér cikázik s odaszól a főurnak : 
— Surányi alatt fizetni 1 
Másik pincér, sebtiben e l :
— Zuboly is fizet, egy feketét... 
Döbbenten nézek szét egy pillanatig, 

Mi az? Szegény, jó Surányi Miklós 
felébredt s talán visszatért a harctérről 
Zuboly ?

Nem. Csak a bronzrelief néz le örök 
érdeklődéssel a falról: a Surányié itt 
s a Zubolyé ott. A kávéház falába il
lesztett kegyeleti emléktábla. Abban a 
pillanatban, amikor felerősítették az el
hunyt iró-nagyokat a falra, már be is 
vonultak a kávéház leltárába, a többi 
asztalok, székek s pultok mellé, helyet

M IK U L Á S R A !  Valóban finom, óridivatárút olcsón vásárolhat 
GROSINGER divatárúházában RIMASZOMBAT. Ugyanit „R0LNY“ férfi ruhák.
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jelölnek meg Surányival és Zubollyal 
és Adyval és Petőfivel könnyedén. A 
jobb kettesnek ezentúl ez a neve: Su- 
rányi és a közép egyesnek : Zuboly.

— Surányi alatt egy fekete s Zuboly- 
nál három szivar volt.

Ez is irodalomtörténet. A rohanó má
nak kávéházi kegyelete.

FEKETEBÁR. Ezt Olaszországban ta
nultuk, ezeket a kis espresso-kimé- 

réseket, ezeket a szűk feketekávé-báro
kat. Velencében vannak ilyenek tucat
jával : a Márkus-tér közelében ezüstö
sen csillogók, fényesek és illatosak, és 
kinn, a Frari körül elhanyagoltabbak, 
halszaguak.

Most bevonulnak a nagyvárosokba 
is ezek a kis fekete-bárok, — volt már 
hasonló divat tiz évvel ezelőtt is, a 
„Diele", berlini mintára, a „Likörstube". 
Az elmúlt. Hogy a feketebár megmarad-e, 
tovább él-e, ki tudná? A feketebárok 
megnyíltak, a magas bárszékeken elfo
gyaszthatsz egy feketét, röptiben, két 
futás között. És már megjelennek a 
kávéházi nénikék is, kötőtűkkel s hor
golásaikkal, indul a pletyka s a fiú s 
lány megállanak egy pillanatra a pult
nál, öt percük van egymás nézésére.

Ez uj divat. Az olaszok hozták Kö- 
zépeurópába.

SZAKÁLLAS ember a vonaton, Tata- 
tóváros táján nyugtalankodni kezd. 

Ki-kipilíant az ablakon, felnéz a cso
magtartó hálóba, kémleli az utasokat 
élénk szemmel. Később, hogy senki 
sem vet ügyet rája, óvatosan levesz 
egy összekötözött dobozt a csomagtar
tóból, hóna alá csapja s kivonul vele a 
folyosóra. A folyosón sem figyeli senki. 
Ide-odadöcögve ballag egy bizonyos kis 
fülke felé a csomaggal s az arcán lep
lezetlenül aggodalom. Tiz percre eltűnt.

Aztán közömbös arccal kerül elő. A 
csomag már nincs nála, a dobozt vala
hol kidobhatta a sötétben, csak nadrágja 
szára dudorodik veszedelmesen a bo
kánál. A doboz tartalma már ott rejtő
zik a bokánál.

Közömbös arccal vonul vissza s ártat
lan képpel néz a levegőbe. Csak olykor 
vet gyanakodó pillantást bokája irányá
ba s kutatva mélyed az utitársak sze
mébe.

— Messze van még a hegyeshalmi 
határ ? — kérdi nagysokára közömbösen. 

Kis, öreg, szakállas csempész.
Most van a munkaideje. 

________________________(—thyvi—)

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

Mikulás
apónak öltözöm ma s az ajándékosztogató 
szent öreg szeretet-utjait járom az életterhes 
szegénység világában is gondhessegető kedv
vel, érzésekkel megrakott szívvel. A titok-örö- 
mös, sejtelmes-rejtelmes látogatásokra beje
lentés nélkül, a jóbarát otthonosságával top
panok be, kezemben nem markolok virgácsot 
és karomon nem csörgetem a vörösnyelvü, he- 
gyesszarvu krampuszok láncát. Zizegő se
lyembatyuba kötöm lelkem minden aranyát, 
ezüstjét, szivem bíborát, bársonyát, ragyogó 
drágakövét és a láthatatlanság bűvös gyol
csában, nesztelen léptekkel oda, azokhoz sur
ranok, akik nem is várnak, csak lélekben ha 
ritkán hozzám járnak. Kioldom és szétterí
tem a batyut. Kiszórom ajándékomat. A leg
drágábbat, a legszebbet, amit adhatok. Ki
fosztom szívem kincseskamráját, megdézs
málom lelkem vitrinjét és szeretettel, jóság
gal, reménységgel töltöm meg a bátortala
nok elnémult szobáját, a kishitüek sötét, 
üres pitvarát. Az adventiesen nagy és erős 
várások nehéz időjárásában fellobbantom az 
örök hit élőtüzét, felhangolom a kedv poret
te muzsikás szerszámát és magam is várok. 
Az ezüsthaiantékos ember biztató bizonysá
gával várok. Valakire, valamire. Tündöklő 
arcú, igéreteljesedést hozó Mikulásra. Egy 
szebb, jobb Mikulásnak üdvösséges ajándé
kaira. Várok... o

>*í7vgus.

Társadalmi naptár.
December 4-én. Erdélyi magyar irók iro

dalmi estje.
December 5-én. A „Mirjam" izr. leány

egylet „Chanuka" délutánja, 5 órai 
kezdettel a „Tátra" nagytermében. 

December 5-én. A Rimaszombati Társas
kör megnyitása társas vacsorával 
este 8 órakor.

December 5 én. Mikulás-est közvacsorá
val a Polgárikörben. Este 8-kor. 

December 5-én. Mikulás-est az Iparos
körben.

December 7. Mária kongregáció előadá
sa a Kát. Olvasókörbe este 8 órakor. 

December 8. Délután. A rimaszombat- 
tamásfali evang. Leánykör jőtékony- 
célu előadása a Polgárikörben. 

December 9. Este fél 9 órakor Ady-est 
a Rimaszombati Társaskörben. 

December 11-én. A Törekvés sportegye
sület érdemjelek kiosztásával egy
bekötött évzáró bankettja.

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

December 18. Zsidó nöegylet rendezése. 
December 18. Családi est Iparoskörben. 
December 19. Gimnáziumi ének- és ze

nekör karácsonyi hangversenye a 
megyeházán. Kezdete este 8 órakor. 

December 31-én programos Szilveszter 
est az Iparoskörben.

1938. január 8. Az Iparoskör kulturális 
bizottságának rendezésében Gy ó n i  
G é za-emlékest.

1938. január 16. Reformátusok rendezése. 
1938. január 22. Izraelita Nőegylet mulat

sága a Tátra szállóban.
1938. január 29 30. A „Blaha Lujza 

Műkedvelő Társaság" előadásai a 
Polgárikörben.

1938. Február 5. Az Iparoskör repre
zentációs bálja.

1938. Február 12 én. A „Mirjam" izr. 
leányegylet bálja.

1938. április 9. és 10. Reformátusok ren
dezése.

Templomi ünnepéllyel vezette be 
november 28-án adventi időszakát az 
evang. egyház, mely alkalommal Reken 
János cserencsényi lelkész beszélt áhí
tatot keltőén a mai kor adventjének 
jelentőségéről, Halász József karnagy 
egy nagyobb szabású orgonaszólót adott 
elő. Igen szép volt a vegyeskar éneke, 
Sipula Béla erőteljes zengő szólójával. 
Az ünnepélyt két lendületes szavalat 
egészítette ki, Remenyik Dezsőné és Re- 
menyik Dezső szavalatai, akik mély át- 
érzéssel az előadott költemények min
den szépségeit és mély, vallásos gon
dolatait érvényre juttatták. Az ünnepély 
Baráth Károly lelkész záró imádságával 
ért véget.

Szokolay Dóra a prágai rádióban.
Szokolay Dóra zongoratanár-jelölt nov. 
22-én élvezetes előadást tartott a prágai 
rádióban: „Népi gyökerek a közép
európai műzenében" címmel.

Ünnepi szolgálat a postán. 1937. 
december 8-án a posta, távirda és tele
fonszolgálat mint ünnepnap. — Pénzfel
vételi osztálynál a szolgálat 8—11-ig, 
levél és csomagfeladásnál pedig 8—11-ig, 
távirda és telefonnál 8—19 óráig tart.

Halálozások. Biess Elemér volt cse- 
repesi földbirtokos 64 éves korában Bu
dapesten november 29-én elhunyt. Por
részei a budapesti kerepesi temetőben 
történt megáldás után hazaszállittattak s 
temetési szertartása az osgyáni evang. 
templomban folyt le nov. 30-án délelőtt; 
a gyászbeszédet mint az egyháznak év
tizedeken át volt felügyelője felett Pal- 
kovics Pál esperes tartotta, Jozaf János 
cserepesi lelkésszel együtt. A holttestet 
aznap délután a rimaszombati temetőben 
helyezték siri nyugalomra, ahová elkí
sérték az osgyániak az ev. dalárdával. 
A simái sok jó barátjától és ismerősei
től Baráth Károly ev. lelkész búcsúztatta 
a megboldogultat. Özvegyén, szül. Gon- 
zorovics Stefánián kivül gyermekei: Ele

mér és Béla, Izalie férj. Korponay Zoltán
ná, unokái s rokonai gyászolják.

Özv. Káposztás Istvánná szül. Csapó 
Terézia, városunk régi polgárasszonya 
55 éves korában f. évi november 26-án 
meghalt. Temetése nagy részvét mellett 
vasárnap délután ment végbe. Halálát 
szerettei gyászolják.

Kolár Adél helybeli ápoló-szerzetesnő, 
aki hosszú éveken át volt az itteni kór
házban beteg embertársainak megsegi- 
tője, irgalmas munkásságban töltött éle
tének 73-ik évében november hó 27-én 
aggkori kimerülésben elhalálozott. Holt
testét őszinte részvétmegnyiivánulás mel
lett november 29 én helyezték öröknyu
galomra.

Felmentés a vályi lelkész himnusz
perében. A felsővályi református egy
ház hívei ellen irtditott monstre-himnusz 
perben most tartott főtárgyalást a kerü
leti bíróság Székely Bertalan ref. lelkész 
elkülönített ügyében. A múlt évi egyik 
nemzeti ünnep alkalmával rendezett is
tentisztelet alkalmával sokan ülve ma
radtak az állami himnusz eljátszása köz- 
hen, úgy hogy emiatt a lelkész és a 
templomban megjelent hívek tekintélyes 
része ellen büntető eljárás indult, akik 
közül többeket súlyos pénzbírságokra 
már el is Ítéltek. A lelkész azzal véde
kezett, hogy a Ielkészi funkció teljesen 
kimerítette s fáradsága miatt mulasztotta 
az előirt tiszteletadást. A kerületi bíró
ság a tanuk és az orvosi szakértő meg
hallgatása után elfogadta a lelkész vé
dekezését és Székely Bertalant a vád és 
következményei alól jogerősen felmen
tette.

Választmányi gyűlés. Az iparoskör 
folyó hó 5-én, vasárnap d. u. 3 órai 
kezdettel választmányi ülést tart. — A 
választmányi ülés után társasvacsora, 
amelyre vendégeket is szívesen látnak.

Kérelem. A rimaszombati áll. magyar 
reálgimnázium tnnulóit segítő egyesület 
vezetősége felkéri rendes és pártoló 
tagjait és mindazon erkölcsi testületeket 
akik a szegénysorsu diákokat eddig is 
adományaikkal támogatták, hogy ezen 
célra szánt összeget akár a Tátrabank 
helybeli fiókja, avagy a Rimaszombati 
Banknál lévő folyószámlára még a ka
rácsonyi segélyezés előtt kifizetni szí
veskedjenek.

A „Szolidaritás" rimaszombati cso
portja folyó hó 12 ig spanyol kiállítást 
rendez a Tátra szálló kistermében. Be
lépődíj nincs, önkéntes adományokat a 
költségek fedezésére köszönettel fogad 
a rendezőség. A kiállítás alkalmából 
10-én, pénteken a helybeli Apollo mozi 
bemutatja a Spanyolország lángokban 
és a kronstadti matrózok cimü filmeket, 
melynek tárgya a spanyol, illetve orosz 
polgárháború.

Erdélyi magyar irék estje a Polgárikörben december 4-én.
Szent Miklós legendája.

December 5-én jön a Mikulás, akiről 
az emberek sokan tudják, hogy püspök 
volt valahol és valamikor. És az ő ne
vében szokták egymást megajándékozni. 
Férj a feleségének, feleség a férjének, 
hacsak lehet, valami ajándékot ad Mi
kuláskor ; a gyermekek meg elvárják a 
mesékben ígért ajándékot; éjjelre kirak
ják a cipőiket, hogy abba rakja aján
dékait a világ körül járó jóságos püs
pök, akit lengő ősz szakállal képzelnek.

Ez éppen olyan szokássá vált, mint 
a karácsony estéje. Csakhogy akkor 
még zöldelő fát, nálunk fenyőt, a forró 
égövön pálmát aggatnak tele ajándékok
kal és gyertyákat gyújtanak ágain. S az 
angyali éneket is utánozzák szent éne
kekkel.

A Mikulás legendás alakja régi idők
ből szállhatott az emberek lelkeit szent, 
naiv vidámság derűs fényével világítani 
és melegíteni.

Egy magyar régi könyvben olvasható 
egy és más dolog szent Miklós legen
dájából, a melyet a maga őseredeti 
naivságában érdemes megismerni.

Innen tudjuk, hogy még akkor szüle
tett, amikor a keresztényeket kegyetle
nül üldözték, de élete felnőtt, férfias 
része már békésebb korszakba esett. 
342-ben halt meg, tehát a harmadik 
század végén született. Patara tarto
mányban éltek szülei, akik nagyon jám
bor, vallásos emberek módjára éltek és 
fiuk Miklós nevelésére is nagy gondot

fordítottak, különösen az anya öntötte 
beié egész jő lelkét. De arról egyálta
lán nem is álmodtak, hogy fiuk pap 
vagy püspök legyen. Akkoriban sok 
embert a véletlen tett pappá vagy püs
pökké és pedig a legjobb, legszentebb 
emberek közül.

A szülők elhaltak és nagy örökség 
maradt Miklósra. Az ifjú jól megértette 
Krisztus tanítását: ne a földön gyüjtse- 
tek kincseket, hanem a mennyben és a 
földi jók arra valók, hogy azokon égi 
jókat: nemes erényeket szerezzetek. De 
azokat sem azért, hogy dicsekedjetek 
vele, hanem ami jót teszel, azt is úgy 
tedd, hogy ne tudja a bal kezed, mit 
tesz a jobb kezed? Érdemet az Istennél 
keress, aki láija a te szived igazi szán
dékait.

Miklós szülei halála után bőven osz
togatta vagyonát azoknak, akiket az 
Isten örököseinek tarlott. Ilyenek az öz
vegyek, árvák, szegények.

Egyszer megtudja Miklós, hogy egy 
elszegényedett jócsaládban három leány 
van, kikről az apa úgy akar gondos
kodni, hogy a lányok éljenek meg ab
ból, ha magukat másoknak áruba bo
csátják és erényeiket lábbal tiporják.

Miklós egy éjjel annyi aranyat dobott 
be a ház ablakán, amennyiből egy 
leányt ki lehet házasítani.

Az apa csodálkozott és hálásan gon
dolt arra a jó emberre, aki leányát 
megmentette a tisztességes életre.

Másnap este még több aranyat talált 
a szobájában és igy második leánya is 
férjhez mehetett.

Harmadnap este sokáig leskelődött 
és meglátta azt, aki aranyat dobott be 
házába. Utána eredt, hálálkodva elfog
ta és kérte, mondja meg a nevét.

— Miklós vagyok, de azt nem sza
bad senkinek mondanod, mert én csak 
Istentől várok hálát és elismerést.

Az ember megígérte, hogy hallgatni 
fog és mind a három leánya megmene
kült a tisztes életre.

Ezek után lett Miklósból az egyház 
főpapja. Pedig az sem akart lenni, de 
hát megfogták és nem eresztették el.

A dolog úgy indult, hogy Mira váro
sában meghalt a püspök. Soká tana
kodtak : kit válasszanak? Végre egy 
bölcs ember éjjel álmában szózatot 
hallott: Vigyázzatok ma a templom aj
tajára és akik bejönnek, kérdezzétek a 
neveiket. Ha valaki Miklós néven jön, 
azt válasszátok püspöknek.

Szót fogadtak a miraiak és mikor 
Miklós belépett, a neve hallatára bele
kapaszkodtak, bevitték a templomba és 
megválasztották őt főpapjuknak. Miklós 
nem akart, de esdekeltek, rimánkodtak 
előtte, hogy fogadja el. Végre kezébe 
nyomták a pásztorbotot, fejére nyomták 
a hegyes püspöki süveget. így aztán 
Isten nevében ráállott.

Nagyon sok jót tett az emberekkel 
azután is, sőt kétszeresen érezte, hogy 
jót kell tennie a főpapnak.

Egyszer a tengeren nagy viharban 
hányódott egy hajó. A hajós nép két
ségbeesve a híres Miklós püspök nevét 
hívta. Hívásukra megjelent egy idős 
ember és a vészes hullámok elsimultak

előtte. Egy idő múlva Mirába értek s 
ott a templomban meglátták, hogy csak
ugyan Miklós püspököt küldte segítsé
gükre az Ur hatalma.

Miklós nemsokára meghalt és angyali 
énekek között hunyta le szemeit erre 
az életre. — Testét nemsokára márvány- 
sirba helyezték s ott jóillatu olaj folyta 
körül az életében sok jóban tevékeny 
testet.

Nagy tisztelettel emlegették messze 
földön.

Nemsokára egy keresztény ember zsi
dótól pénzt kért kölcsön. A zsidó adott 
neki, ha megesküszik szent Miklós ne
vére, hogy megadja a pénzt. Ez esküt 
tett, de aztán később letagadta a köl
csönt, pedig volt vele sok arany. A le
tagadó keresztény ember elaludt az utón 
és egy kocsi keresztül ment rajta. Ösz- 
szetörve találta ott a zsidó és mások 
mutatták neki, hogy itt az erszényben 
az aranypénz, amivel tartozik. A zsidó 
átvette és örömében kijelentette, hogyha 
a halottat föltámasztja szent Milós ereje, 
akkor ő is hisz és keresztény lesz.

A dolog igy történt: főiéledt az em
ber és eggyel több lett a keresztény.

Ez az ősrégi legenda szent Miklós 
püspökről a régi góthok nyelvén. Ma 
nehéz érteni a szavait. De meg lehet 
érteni a nagy szeretet nyelvét.

Horváth Zoltán.
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A Mária kongregáció december 7-én 
este 8 órai kezdette! jótékonycélu elő
adást rendez a Kát. Olvasóegyletben. 
Színre kerül: „Hol a boldogság" cimü
színmű.

Jótékonycélu előadás. A rimaszom- 
bat-tamásfali evang. leánykör 1937. de
cember 8 án (szerdán) délután 5 óra
kor a Polgárikör nagytermében, az ín
ségesek k a r á c s o n y i  felsegélyezésére 

jótékonycélu előadást 
lart, amelyre mindenkit, aki csak nél
külöző embertársán segíteni kész, sze
retettel meghív. — Mű s o r :  1. Prológ. 
Baráth Károly: „Szent szolgálat", elő
adja : Major Gizi. — 2. S z í n d a r a b :  
„Angyalok és nők szolgálata". Három 
felvonásban, előjátékkal. A harmadik fel
vonás öt hónappal később történik. — 
Önkéntes adományokat a szent célra 
köszönettel fogadnak.

A rimaszombati dalosok Losoncon. 
A Losonci Magyar Dalegylet érdemdús 
karigazgatójának, Rieszner Edének nyu- 
gaiombavonulása alkalmából múlt szom
baton este nagysikerű díszhangversenyt 
rendeztek a losonci dalosok, amelynek 
keretében búcsúztak el kiváló énekve- 
zériiktől. A díszhangversenyen a Dalos
szövetséget Dr. Giller János, Bicsovszky 
Kázmér főtitkár, Simko Gusztáv orszá
gos karigazgató képviselték s azon a 
KZD kassai dalegylet is képviseltette 
magát. A Rimaszombati Magyar Dal
egylet Sichert Károly ügyvezető igaz
gató vezetésével hattagú küldöttséggel 
képviseltette magát a losonci dalosok 
ünnepén.

Nyotraveszett egy rimaszombati 
gimnazistának. J a b l o n s z k y  Ignácz 
szlávikfalai szlovák-telepes bejelentette 
a rendőrségen, hogy a rimaszombati 
gimnázium 111. szlovák osztályába járó 
Alajos nevű fia szombaton nem jött haza az 
iskolai előadásokról s azóta nyoma ve
szett. Az a feltevés, hogy valami diák- 
csíny elkövetése miatt bujdosott el. El
rendelték rádión való körözését.

A Magánalkalmazottak Egységes 
Szövetségének rimaszombati helyicso
portja téli programjában szlovák tanfo
lyamot rendez tagjai számára. Anyagi 
áldozatokat nem kiméivé, tagjai részé
re szórakozó helyiséget és könyvtárat 
nyitott. — Folyó évi december hó 5-én 
délelőtt fél 11 órakor a Tátra szálló 
kistermében nyilvános manifesztációs 
gyűlést rendez a magánalkalmazottak 
szcciális helyzetének szanálása érde
kében.

A Törekvés Sport Egylet, bajnoki 
érmék kiosztásával egybekötött nagy 
évzáró bankettjét folyó hó 11-én rendezi 
.eg az ipartársulat összes helyiségeiben, 

é vacsorára szóló jelentkezési ivek Csé- 
man István fodrász üzletében Írhatók alá.

A Zenebarátok egyesülete. A váro
sunkban megalakulás előtt álló „Zene
barátok egyesülete" tag előjegyzései se
rényen folynak. Jelenleg közel 140 tag 
kötelezte magát az egyesületbe való be
lépésre s igy minden remény meg van 
arra, hogy ezen tisztán magas nívójú 
zenét kultiváló egyesület működését a 
jövő év elején megkezdheti. Tag lehet 
mindenki, aki évi 40'—,50'— vagy 60'— 
korona fizetésre kötelezi magát. Ezen 
agsági dij fejében, — ha legalább 200 
ag együtt lesz — legalább 5 igen nivós 

hangverseny rendezhető európai hirü 
művészekkel, kisebb létszám esetén csak 
3 — 4 ilyen hangverseny. A komoly zene 
híveit az előkészítő bizottság szívesen 
látja és jelentkezését az egyesületbe fel
kéri. Jelentkezéseket Csefo László do- 

: nytőzsdéjében is lehet teljesíteni. 
Kiszenvedett a rimaszombati erdő

ben talált asszony. Matuska Anna 50 
éves kruzsnói asszonyt múlt vasárnap 
reggel misére igyekvő asszonyok vérbe
fagyva találták meg a rimaszombati er
dő egyik útelágazásánál. Az eszméletle 
nül heverő és több sebből vérző asz- 
szonyt beszállították a rimaszombati or
szágos kórházba, ahol közel egy heti 
kínlódás után, anélkül, hogy csak egy 
Pillanatra is magához tért volna, kiszen
vedett. Az államügyészség intézkedésére 
felboncolták az asszony holttestét s az 
orvosok megállapították, hogy a halál

koponyacsonttörés következtében állott 
be. Miután a koponyasérülések kétség
telenné teszik, hogy a szerencsétlen asz- 
szony bűntény áldozata lett, a csendőr
ség széleskörű nyomozást indított a ha
lálos kimenetelű tragédia hátterének ki
derítése érdekében.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦ Egy, a legkényesebb igényeket ♦ 
:  is kielégítő, mode r n  komplett |

!  3 szobás lakosztály j
♦ a Ferenczy-utca 6. szám alatti |
t  uj épületben |
♦ azonnal kiadó. ♦
♦ Érdeklődni lehet Gömöri-u. 8. sz. ♦ ♦ ♦ ♦ « ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Gyóni Géza-kulturest az Iparoskör- 
ben. Az Iparoskör kulturális bizottsága 
a december hó 4 éré hirdetett Gyóni- 
emlékestjét, a már előző számunkban 
ismerletett akadályoztatás miatt, 1938. 
január hó 8-án, szombaton este 8 órai 
kezdettel rendezi meg az ipartársulati 
székház nagytermében.

Gyászeset. Amint lapzárta után ér
tesülünk, Forster Dénes nyug. gazdatiszt 
53 éves korában f. hó 3-án elhalálozott 
városunkban. Temetése vasárnap lesz. 
Halálát özvegye szül. Farkas EÍvira s 
kiterjedt rokonság gyászolja.

Könyvbarátok közleményei. Értesít
jük tagjainkat, hogy az elmúlt hét folya
mán alábbi könyvujdonságokat szereztük 
be és bocsájtjuk a könyvbarátok ren
delkezésére :
Faragó László: Az uj Palesztina.
Ormos István: Állj! Ki vagy?
Veres Péter: Számadás.
Cankar Iván : Jernej szolgalegény. 
Csapek Karéi: Egy mindennapi élet. 
Greig Maysie: Urihölgy állást keres. 
Lyttkens Alice: Ne várjatok vacsorára.

Beleesett a lekvárosfazékba. Kocs
mánk Julianna gortvakisfaludi asszony 
lekvárfőzéssel volt a napokban elfoglal
va s amikor a főzéssel elkészült, a szi- 
nültig telt katlant leemelte a tűzhelyről 
és annak közelében felügyelet nélkül 
hagyta kisleányát. Játszadozás közben az 
5 éves kisleányka belezuhant a katlanba 
és súlyos égési sebeket szenvedett. Be
szállították a rimaszombati országos 
kórházba, anyja ellen pedig gondatlan
ság címén megindult az eljárás.

Hoppon fogott magtártolvajok. Ko
vács Gyula, Lőrincsik Lajos és Kovács 
István zeherjei mezőgazdasági munká
sok éjnek idején behatoltak Lehotai 
Miklós volt községi biró udvarára, ál
kulccsal felnyitották a magtárt és öt 
métermázsa búzát elemeitek. A zsáko
kat cipelő magtártolvajokat a községi 
éjjeli őrök felismerték és jelentésük 
alapján mindhármuk ellen megindult a 
büntető eljárás.

Meghívó
a Rimaszombati Zenebarátok Körének 
alakuló közgyűlésére, mely folyó hó 
5-én, vasárnap délelőtt 11 órai pontos 
kezdettel a városháza tanácstermében 
lesz megtartva.— Szives részvételre szá
mit az előkészítő bizottság nevében :

Bázlik Alfonz, s. k.
Dr. Werner Gyula, s. k.

Az Iparosok és Kereskedők Hitelintézefe
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 szolgál.

A református Asszony- és Leánykör 
december hó 12-én tartja a karácsonyi 
vásárát, melynek tiszta jövedelmét a sze
gények karácsonyi felsegélyezésére for
dítják. Látogassuk meg azért az értékes
nek ígérkező vásárt s vásárlásunkkal 
járuljunk hozzá a karácsonyi örömszer
zéshez.

A Rimaszombati Társaskör meg
kezdette működését s a hivatalos 
megnyitás vasárnap, f. hő 5 én lesz, 
amely alkalomból az uj társadalmi egy
let vezetősége este 8 órai kezdettel 
vacsorát rendez, melyre eddig is száz
nál többen jelentkeztek a Társaskör 
tagjai és barátai közül. Figyelmes, szi
ves meghívásra alkalmunk volt az uj 
társadalmi egylet ízléssel átalakított és 
berendezett helyiségeit megtekinteni s a 
látottakról, tapasztaltakról a legteljesebb 
elismerés hangján Írhatunk. Csupa fény, 
rend és tisztaság, ami fogad. Modern, 
pompás világítás, kényelmes klub garni
túrák, szőnyeg és függönyök, ragyogó 
parkett, a falon művészi képek, fényt- 
öntő csillárok és Dr. Veres Andor elnök
kel az élen a vezetőség részéről meg
nyilvánuló igazi magyaros vendégszere
tet ami felénk sugárzik. Az uj társas
kör társadalmi és kulturális életünk ní
vójának emelését, vérkeringésének fel
frissítését hathatósan fogja szolgálni s 
az ujidők követelményeinek mindenben 
megfelelő komforttal berendezett igazi 
klubhelyiség tagjainak meleg, barátságos 
és kényelmes otthont nyújt, nemes szó
rakozásra, társalgásra s a napi életfára
dalmak utáni felüdülésre.

Hat hónapi börtönt kapott a tiszol- 
ci Don-Juan. Kriska Samu többszörösen 
büntetett tiszolci lakos kileste, mikor 
szomszédja hajnalban munkába ment 
és a nyitvahagyott ajtón át behatolt a 
lakásba, ahol erőszakoskodni kezdett a 
szomszédasszonnyal. A hevesvérű Don- 
Juan ostromával szemben a magányos 
nő tehetetlennek bizonyult s ezért elke
seredésében betörte a lakás uccára né
ző ablakát és úgy kiabált segítségért. 
Az asszonynak egy szomszéd sietett se
gítségére, akinek láttára a hajnali ud
varló gyorsan kereket oldott. A kerületi 
bíróság most Ítélte el hathónapi börtönre. 
Kriskának ez a huszonnegyedik bünte
tése hasonló bűncselekményekért.

Bicskázással végződött mulatság. 
Jancsik János alsósajói legény több tár
sával résztvett a hankovaiak táncmulat
ságán. A két falu legényei a mulatság 
hevében összeszólalkoztak, majd vere
kedésre került a sor, miközben Jancsi- 
kot valaki hátulról megszurta. A sérült le
gényt a rozsnyói kórházba szállították be.

Használja ki mindenki a már most kezdődő
14 napos

M ikulás-reklámvásárt
mely idő alatt a

FÜZY R .-cégnél
a napi áraknál

15—3O°|0-kal olcsóbban vásárolhat
mindennemű úri- és női divatárukat.

F ig y e lje  k irakata im at!!!!
Használja ki ezen rendkívüli alkalmat!!!

„Ó —Vitello  van benne!"
Csábítóan illatozik már a konyhában 
is — hát még mennyire ízlik majd 
mindenkinek, ha kitűnik, hogy Vitello 
van a háziasszony sültjében, főztjében !
M indannyian tudják, m inő kincs 
a V ite llo . G y ő ző d jék  m eg Ö n is 
róla, hogy ez a tápláló m a r g a r i n  
m in d ig  e g y fo rm á n  jó  m in ő ség ű .

Vadorzókaland a jolsvai erdőben
Kristófik András kincstári erdőőr szolt- 
gálati utján egy vadorzót tartóztatot- 
fel a jolsvai úgynevezett háromhatári 
erdőben. Az erdőőr felszólítására a vad
orzó lerakta fegyverét, majd hirtelen 
beugrott az erdő sűrűjébe és kereket 
oldott. A vadorzó által hátrahagyott 
fegyver régi háborús katonapuskából 
van átalakítva és tartalékcsővel is bir, 
a nagyobb kaliberű töltények részére. 
A meglépett vadorzót, aki Ochtina irá
nyába menekült, keresi a csendőrség.

Ajnácskőnél fogták el az egerpócsi 
feleséggyilkost. Katona-Poiyo József 
egerpócsi (Magyarország) földmives a 
felesége által megindított válóper izgal
mának hatása alatt az elmúlt hét szer
dáján kapával agyonverte hitvesét és a 
tett elkövetése után csehszlovák terü
letre szökött át. A magyarországi nyo
mozó hatóságok értesítése alapján a 
csehszlovák határszéli csendőrség is 
bekapcsolódott a nyomozás munkájába 
és sikerült is most szerdán Ajnácskőnél 
őrizetbe venni a Gömörbe szökött gyil
kost, akit rövidesen átszállítanak Egerbe.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, december 4-én 
és 5-én kitűnő németül beszélő vígjáték :

Hét pofon
Lilian Harvey, Willy Fritsch, Ábel, Sima.

Kedden és szerdán, december 7-8-án a ki- 
nemat kimagasló m űve:

Ben Húr

Csütörtökön, december 9-én gyönyörű film 
Rökk Marikával :

A szerelem nem eladó

Halálra gázolt egy gyalogos kato
nát. Breibart Elemér rozsnyói lakos 
vasárnap délután motorbiciklijével Hor- 
káról Rozsnyóra jövet a Rákosy-féle 
szeszgyár melletti kanyarnál belerohant 
az utón gyalogosan haladó Jahodnik 
László és Berovitzi András nevű köz
katonákba és pedig oly szerencsétlenül, 
hogy Jahodnik röviddel kórházba szál
lítás után meghalt. A csendőrség azon
nal őrizetbe vette a halálos szerencsét
lenséget okozó motorbiciklistát, akinek 
még hajtási engedélye sem volt. — A 
gázoló biciklista ellen az eljárás meg
indult.

Botrányt rendezett, mert elhagyta 
a felesége. Farkas Árpád nyustyai mu
zsikuscigány Deme Aladár nevű cimbo
rája társaságában a műit hét egyik éj
szakáján megjelent apósának a nyustyai 
cigányseregben lévő háza előtt és az 
épület ablakait beverve, behatolt a 
hálóhelyiségbe és nagy botrány rende
zés közben egy hatalmas karóval igye
kezett feleségét hazakényszeriteni, aki 
napokkal előbb megszakította vele az 
életközösséget és visszaköltözött apjá
hoz. Az erősen illuminált állapotban 
lévő férj brutális fellépésére az egész 
háznép az ablakon át volt kénytelen 
elmenekülni s a botrányokozót azután 
a fellármázott cigánysereg lakói fékez
ték meg. A temperamentumos férj ellen 
magánlaksértés, súlyos testisértés éséjjeli 
csendháboritás címén eljárás indult.
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Filmszínház. Folyó hó 4. és 5-én be
mutatásra kerül a „Hét pofon" c. né
met vígjáték. Teuson afölötti fölháboro- 
dásában, hogy Ferbanks nem akarta 
megtéríteni hét fontnyi veszteségét, ki
jelentette, hogy ezért hét pofonnal fizet. 
Hiába volt minden ellenintézkedés, Ígé
retét tudta valóra váltani és ebben nem 
tudta megakadályozni Ferbanks leánya 
Daisy sem, akibe Teusen beleszeretett 
anélkül, hogy tudta volna, ki Daisy, 
legalább úgy viselkedett a lánnyal szem
ben, Főszereplők : Lilian Harvey, Willy 
Fritsch. Alfréd Ábel stb.

Folyó hó 7. és 8-án a filmtechnika 
egyik legimpozánsabb müve „Ben Hur“ 
kerül előadásra, mely a néma film ko
rában a legnagyobb elismeréssel talál
kozott. Ben Húr nagy viszontagságok 
és súlyos kalandok után oly kivételes 
helyzetbe jutott, hogy módjában állott 
nagy hadsereget megszervezni, mely hi
vatva lett volna a Megváltót kiszabadí
tani, de ettől el kellett állania.

Folyó hó 9 én Rökk Marikával a fő
szerepben „A szerelem nem eladó" c. 
németül beszélő film kerül lepergésre. 
Máriát, kis színpadi szubrettet egyik jó
akarója révén Amerikába szerződtetik. 
Mária rájön ugyan a turpisságra, de 
még sem tér vissza, mert dicsőség után 
vágyódik. Nyomába szegődik Fred, ki
vel a hajón megismerkedett s ez meg
tesz mindent, hogy Máriát mentesítse 
az ellene inditott intrikától.

Beszüntetik a lugkő szabad árusí
tásá t. Megnyugtató hírről szereztünk 
tudomást: a lúgkő szabad árusítását 
hatóságilag be fogják szüntetni. A ma- 
róhatásu lúgkövet szatócsoknál, drogé
riákban, egyéb boltokban be lehet sze
rezni szabadon. — A megdöbbentően 
könnyű, lelkiismeretlen kezelés azonban, 
ami a lúgkővel folyik, azt eredményezi, 
hogy a lúgkő valóságos nemzeti vesze
delem lett: száz és száz kisgyermek 
pusztul el azáltal, hogy nagymosás ide
jén tévedésből a kristálytiszta lúgkő- 
oldatot hajtja fel viz helyett s szenved 
halálos belső sérülést, vagy lesz egész 
életében nyomorék. Rengeteg gondatlan 
anyát, mosónőt Ítélt el emiatt a bíróság 
s joggal. Divat azonkívül szerelmes cse
lédleányok körében a marólúggal való 
öngyilkosság. Az egészségügyi minisz
térium a napokban törvénytervezetet 
készített, amely szerint a lúgkő, vagy 
lúgkőoldat Szlovenszkón és Kárpátalján 
a mérgek közé soroztassék. A szabad 
elárusitás igy megszűnik, a lugkő hasz
nálata közigazgatási hatósági engedély
hez lesz kötve s remélhető, hogy hasz
nálata ritkább lesz s kevesebb véletlen, 
vagy szándékos baleset történik vele.

Tanoncok kijelentése betegségük 
esetén. A központi szociális intézet kon
krét esetben kimondotta, hogy tanoncok 
több mint 3 napos megbetegedésük ese
tén a betegsegélyző intézetnél a munka
adó részéről kijelenthetők, ha ténylege
sen megszűntek munkát teljesíteni. Nem 
mérvadó tehát az, hogy a tanoncviszony 
a szerződés értelmében tovább is fenn
áll, hanem az a körülmény, vájjon a ta- 
nonc ténylegesen teljesiti-e a munkát.

Bűnügyi eljárás indult a nyustyai 
vasúti karambol ügyében. Még június
ban történt, hogy az egyik tiszolci 
tehervonat, amelyet Kovács Viktor moz
donyvezető vezetett, a nyustyai állomás 
tilosra állított bejárati szemaforjánál 
belefutott az ott tolató tehervonatba, 
minek következtében mindkét mozdony 
és még négy teherkocsi erősen meg
rongálódott. A megindult vizsgálat so
rán megállapítást nyert, hogy a karam
bolt részben Kovács Viktor mozdony- 
vezető vigyázatlansága idézte elő, mert 
az előirt menetsebességet meghaladó 
tempóban vezette a vonatot, részben 
pedig Pasiák János vonatvezető gon
datlansága okozta, aki a fékek állapo
tát indulás előtt nem ellenőrizte és hi
básan működő fékekkel indította el a 
vonatot. A két vasutas ellen most a 
Btk. 438. §-ába ütköző forgalmi bal
eset okozás cimén bűnügyi eljárást tet
tek folyamatba.

Belezuhant a meszesgödőrbe. Wal- 
ter Antal ungvári építész vállalkozásában 
folyó egyik tornaijai építkezés színhelyén 
könnyen végzetessé válható szerencsét
lenség történt az elmúlt héten. Lapcsik 
Erich karwini vízvezetéki szerelő egy 
8 méteres vascső átszállítása közben 
belezuhant egy 2.15 méteres mély me-

Rádióvétel előtt, tekintse meg ezen készüléket, melyet
felismer hangjáról.

Ne vesződjék régi Rádiójával! 
Használja ki most nagyszabású

CSERE AKCZI ÓNK AT.
Részt vesz a Rádió-Tombolában:
Több mint 10.000 Ke. jutalom .

M U R A  &  R E IG H E R  Rimaszombat Stefaniku.18.sz.
Modern javító Rádió-műhely.

RÁDIÓ
ELEKTRO

szesgödörbe, amelyben közvetlenül a 
baleset előtt oltottak friss meszet és 
körülkeritetlenül és fedetlenül hagytak. 
A szerelő tisztán lélekjelenlétének kö
szönheti megmenekülését, amennyiben 
nem bocsájtotta ki kezéből a hosszú 
vascsövet s amikor a szó szoros értel
mében fejebubjáig besüppedt a mészbe, 
irtózatos erőfeszítéssel feltornászta ma
gát a vascsőre és kétségbeesett segély
kiáltásaira csak akkor szaladtak elő az 
épitőmunkások, hogy kiszabadítsák élet- 
veszélyes helyzetéből, igy is olyan sú
lyos égési sérüléseket szenvedett, hogy 
orvosai alig bíznak felépülésében. A 
szerencsétlenség ügyében megindított 
vizsgálat során megállapítást nyert, hogy 
a balesetért az építésvezető Walter An
tal építészt terheli a felelősség, aki el
len gondatlanság cimén eljárás indult.

Felmentették a hisnyóvizi vadorzó
drám a gyanúsítottját. A jolsva-hano- 
vai erdőben történt halálos kimenetelű 
vadorzódráma gyanúsítottja, Garan János 
feketelehotai közismert vadorzó fölött a 
múlt héten Ítélkezett a rimaszombati 
kerületi bíróság. Mint ismeretes, Garan 
együttes vadiesen volt vadorzócimborá
jával, Deák András feketelehotai lakos
sal, a kirándulásról azonban csak egye
dül tért haza és Deák szétroncsolt fej
jel holtan maradt az erdőben. — Az 
ügyészség gondatlanságból okozott em
beröléssel vádolta meg Garant, a vád
lott tagadásával és kétségbeesett alibi
igazolásaival szemben azonban konkrét 
bizonyítékokat produkálni nem tudott 
s igy a bíróság bizonyítékok hiányában 
felmentő Ítéletet hozott. Az ügyész fe- 
lebbezése folytán Garant nem helyez
ték szabadlábra.

Jegyzék
a Rimaszombat városában 1938. évben 

megtartandó vásárokról: 
Országos vásárok:
Január 7. (péntek). Julius 12. (kedd). 
Febr. 24. (csütörtök) Aug. 29. (hétfő). 
Ápr. 8. (péntek). Okt. 20. (csütörtök) 
Május 13. (péntek). Nov. 30. (szerda).
Hónapos vásárok:
Január 26. (szerda) Julius 27. (szerda) 
Febr. 9. (szerda) Aug. 3. (szerda) 
Márc. 9. (szerda) Szept. 14. (szerda) 
Április 20. (szerda) Okt. 12. (szerda) 
Május 4. (szerda) Nov. 16. (szerda)
Junius 8. (szerda) Dec. 14. (szerda)

Minden szerdán és szombaton heti
vásár van sertések, malacok, borjuk és 
bárányok felhajtásával. — Amennyiben 
a szerdai nap ünnepnapra esnék, úgy a 
hetivásár az előtte való napon, vagyis 
kedden tartatik meg.

Városi tanács.

S P O R T .
A CsAF-MLSz Középkerületének

XXVIII. számú hivatalos közleményei.
A novemberi átlépések közül alábbi já

tékosok kerültek 6 havi nyilvántartásba : 
Áron László : Losonci AFC—R. Tö

rekvés SE (szül. okmányt 1)
Pohoczky László : Farkasdi NSC—R. 

Törekvés S E : csak lakbizonylattal 11!

Kohn Antal: Kisfalusi Vasas SC—Lo
sonci AFC: szül. okmányhoz 10'— Kc-t 
adatjavitásra.

1937. december hó 1-én alábbi átiga
zolás jár l e :

Repka Lajos: Pelsőci SC—Rozsnyói 
S C : Ke 200 követeléssel igazolványt ül

Újonnan figyelmeztetjük az egyesüle
teket, hogy mindennemű levelezést csak 
a kerület utján fogad el a Központ és 
a hivatalos ut megkerüléséért az egye
sületek ellen — amennyiben ez megtör
ténik — a Központ el fog járni 11!

Rimaszombat, 1937. december 2.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

FTC hírek: Az Füleki TC választmá
nya a legutóbbi ülésén elhatározta, hogy 
az évi rendes közgyűlést január első 
napjaiban fogják megtartani.

A játékosok részére, a CsAF és a di
vízió által adományozott érmeket még 
ez év folyamán egy nagy társasvacsora 
keretében fogja az elnökség kiosztani.

A minden évben szokásos nagy FTC 
álarcos bált 1938. február első szombat
ján rendezik meg.

Az FTC Mikulás-estjét 1937. decem
ber 4 én tartja meg az Ádám vendéglő
ben (gyári Kaszinó). A Mikulás-csoma
gok ugyanott adhatók le. Belépődíj 5-— 
Ke. Az FTC vendégeket és sportbaráto
kat szívesen lát.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Rimavskásobotai járási Kereskedelmi 
Grémium Elnöksége:

Pályázati hirdetmény.
A Rimavskasobotai járási kereskedel

mi grémium pályázatot hirdet a betöl
tésre kerülő

t itk á r i á llá sra
az alábbi feltételekkel:

Az ipartörvény 197. §-ában megkívánt 
általános feltételek mellett szükséges, 
hogy a pályázó önjogu, büntetlen és cse
lekvő képes csehszlovák állampolgár le
gyen. Előképzettségként szükséges kö
zépiskolai végzettség. Feltétlen követel
mény, hogy a pályázó az államnyelvet 
és a magyar nyelvet szóban, Írásban és 
fogalmazásban teljesen és tökéletesen 
birja: német nyelvet birók előnyben.

Az állás hat hónapig terjedő időtar
tamig ideiglenes s a véglegesítés iránt 
ezután fog intézkedés történni. A rész
letes feltételek a véglegesítés után köl
csönös szerződéssel lesznek megálla
pítva.

Születési, állampolgársági, erkölcsi, is
kolai és az eddigi prakszist igazoló bi
zonyítványokkal felszerelt és önéletrajz
zal (curriculum vitae) ellátott, szlovák 
és magyar nyelven sajátkezüleg Írott 
pályázati kérvények a grémium elnökének 
(Dickmann Dezső, Rimavská Sobota) 
címezve 1937. dec. hó 29 ig adandók 
be, akinél minden egyéb felvilágosítás 
megtudható.

DICKMANN DEZSŐ
a kereskedelmi grémium elnöke.

Mikulásra
ajándéktárgyak legnagyobb 
választékban és legolcsóbb 

árban kaphatók

a BOKOR-drogeriában. 
Tisztelt HQigyközOnség!

Ismételten felhívom becses figyelmüket, hogy 
Rózsa-utca 28. sz. alatt Dr. Reinitz Vilmos 
ur házában levő FŰ ZŐ -SZ A L O N O M B A N  
minden igényeknek megfelelő: különféle kül
földi modern minták szerint, mérték után

gyógy- és divat-fűzőket
stb. elismerten jól, olcsón és gyorsan készülnek. 
Lelkiismeretes szép munkámról mindenki meg
győződhet és arról is, hogy teljesen fölösleges 
másvárosbeli fűzőst pártolni, mivel nálam is 
megkaphatja azt, ami igényeinek mindenben 
megfelel. — Szives pártfogást k é r :

Thurzóné D. Mária.

Mikulásra!
Bőrdiszműárúk, nasseserek mani
kűr-, fésű- és illatszer-kazetták, 
toilette- és fotócikkek nagy válasz

tékban legolcsóbban :

G LASE R -nál.

Játékárut!!
mélyen leszállított 
árban vásárolhat

T E M J Á R
divatáruüzletében.

M A N D E I  E.
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-utca 16. sz. az emeleten.

Dolgozik a L IE C E B N Y  F O N D
és magánbetegsegélyzők tag jai
nak is.

Emeleti lakás
január 1-től kiadó: 
Gömöri-u. 24. sz. alatt. 

Bővebbet a tulajdonosnál ugyanott.

Nagy választék világmárkás rádiókban. 
Kedvező fizetési feltételek. — Villamos 
cikkek és háztartási készülékek nagy 
választékban. -  A JENA-i DURAX tűz
álló üvegedények kizárólágos lerakata.
— Kozmetikai és fényképészeti cikkek
— Sokszorosító gépek. — Kedvező al

kalmi vételek, olcsó árak,
V ám ossy  G. és T ársánál
kapható. Masaryk-tér 2. sz.

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


