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JÉZUSKA
legszebb játék-

lerakalát

a Kercsik-féle
üzletben találják!!

« ______________________ i

Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.
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MASARYK TÉR 9. SZÁM.
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Adventi várakozással
hány esztendő futott már le életünk 
homokóráján, amióta az emberiség
re szakadt életbajok és szenvedé
sek megszűnésében vagy legalább 
is csökkenésében, az emberi sors 
jobbrafordulásában, egy nagy gaz
dasági és szociális-segedelmi fel
lendülésben reménykedünk. Mind
hiába : reményeink csak nem akar
nak valóra válni, az emberiség 
jobbéletének napja csak nem akar 
fölragyogni. Nem, sőt e remény- 
kedéses életben megdöbbentően 
hat a hír, hogy a világon szerte, 
az élet fenntartásához szükséges 
kellékek hiányában kiaszott, zör- 
gőscsontu, erőtelen emberi testek 
százszámra dőlnek ki az Élet erde
jéből, Amerikában éppen úgy, mint 
más világrészben.

Joggal döbben meg az emberi 
lélek. Az okokat kutató ész megáll. 
Borzadály libabőröztető érzése fut 
keresztül a gondolkodó testén : a 
műveltség fáklyavilágánál előretörő 
emberitársadalomban vannak, sőt 
sokszázszámra lehetnek éhenhalt 
emberek ! Micsoda szörnyűségnek 
kellett történni az emberek világá
ban, hogy ez a pestisszerüen töme
ges elhullás bekövetkezzék? Milyen 
bűnök követtettek el az emberiség 
ellen, hogy az éhhalál fekete an
gyala pusztítja sorainkat?!

Az emberi szenvedések legna
gyobbika szakadt Isten teremtmé
nyének remekére, a háborút átkin- 
iódott és az azóta kisarjadt, föisat- 
nyult generáció még mindig nem 
ürítette ki a lelki és testi szenve
dések keserű poharát, a lesová
nyodott, lerongyolódott szegényéle- 
tűek riadtan tekintenek az újabb 
rém rájukszakadása elé.

Az éhenhaltak hullaerdeje táplá
lék hiányában kellett hogy itthagyja 
az életet, amely minden nyomorú
sága ellenére is mindig szép, a ke- 
nyértelenség volt okozója a halál
nak, amely minden nyugalma da
cára is mindig csúnya.

Táplálékhiány, kenyértelenség! 
Milyen különösen hangzik ez akkor, 
amikor az országmagtárak tultö- 
möttségéről hallunk, olvasunk és 
merő kapzsi spekulációból, árnivó 
megtartásra törekvő túlönös machi
nációból élelmi terményeket több 
milliónyi tonnaszámra égetnek el, 
vagy süllyesztenek a tengerbe. De 
magyarázatul szolgál az okkeresés 
során a még mindig világszerte 
veszedelemmel fenyegető gazdasági 
válság s a nagy munkanélküliség.

A táplálék megszerzésének, az 
élet fenntartásának első és legfon

tosabb eszköze a munka. Munka 
hiányában nincs meg a táplálékhoz- 
jutás, az életfenntartás lehetősége. 
Ezért kell legfőbb gondot elsősor
ban a munkanélküliség megszün
tetésére, a munkaalkalmak megte
remtésére fordítani, mert amig ez 
a kérdés közmegnyugvásra meg 
nem oldódik, amig a gazdasági 
krízis eliminálva nem lesz szerte a 
világon, addig az éhhalál vesze
delme itt kisért közöttünk, Európá
ban, éppenugy, mint Amerikában 
vagy másütt s addig ádventi vá
rakozással tekinthetünk csak to
vábbra is jobb élet jövetelével ke
csegtető reményeink teljesülése elé. 
______________________ (ml.)

Tanuljon magyarul is
a szlovák fiatalság.

Figyelemreméltó cikket közölt a „No- 
vosti", a kassai csehszlovák félhivatalos. 
Foglalkozva a szlovák tanult fiatalság 
munkanélküliségének problémájával, arra 
a megállapításra jut, hogy ennek egyik 
föoka: a fiatal szlovák generáció nyelv
tudásának hiánya. Ennek tulajdonítható, 
hogy a szlovák tanult ifjúság nem képes 
érvényesülni gyakorlati pályán, mert

nem tud konkurrálni a nyelvtu
dással rendelkező kisebbségi fia- 

sággal.
Ez a tünet jelenleg csak a szabad 

pályán mutatkozik meg. A fiatal szlovák 
generáció a gyakorlati élet versenyéből 
ki van rekesztve, kizárólag nyelvtudás 
hiánya miatt. E bajokat a lap úgy kí
vánja orvosolni, hogy mindenekelőtt is 
kötelezővé akarja tétetni a magyar nyelv 
tanítását a középiskolákban.

— Tegyünk félre minden bigott elő
ítéletet — Írja a „Novosti" — szomorú 
valóság kényszerit bennünket arra, hogy

a fiatal szlovák generáció jövő
jének biztosítása érdekében kö
veteljük az összes szak- és kö
zépiskolákban kötelező tantárgy
ként a magyar nyelv tanításának 

bevezetését.
Ne felejtsük el, hogy a magyar kisebb
séggel államunkban számolnunk kell. Lo
gikus tehát, hogy a szlovák fiatalságnak 
lehetőséget kell nyújtani, hogy az isko
lai nevelés keretében megtanulja a ma
gyar nyelvet.

*
Ugyancsak azt is hozzátehetjük ehhez, 

hogy kár mellőzni a német nyelv tanítá
sát a középiskolákban. A francia nyelv 
helyett sokkal nagyobb szüksége van a 
középeurópaí embernek a német nyelv
re : ez a nyelv a dunamenti népek érint 
kezési nyelve leginkább s félre keli 
tenni az esetleges averziókat, vagy a 
nemzeti ellentéteket s a német nyelvet 
hatékonyabban keli tanítani, ha azt 
akarjuk, hogy fiaink a határokon túl is 
megállják helyüket!

Az igazság:
problémája évezredek óta foglalkoztatja 
az emberiségei. Sok bölcs, tudós és 
költő gondolkozott az igazságról. A 
gondolatokból könyvek lettek, a köny
vekből könyvtárak. A bölcsek, tudósok 
és köliők már régen elporladtak, a cso
dálatos, kínzó probléma pedig túlélte 
évezredek minden szenvedését és — 
igazságtalanságát...

Szomorú lélekkel kérdezzük ma is — 
vájjon igazságos-e hozzánk az élet — 
igazságosak az emberek?

Gyakran tapasztaljuk, hogy embertár
saink igazságtalanok velünk szemben 
és az igazságtalanság fáj, de tapasztal
juk azt is, hogy néha mi vagyunk igaz
ságtalanok másokkal szemben és ez 
már nem fáj annyira, sőt mások igaz
ságtalanságának is tudunk örülni, ha 
abból nekünk egy kis előnyünk szárma
zik. És többnyire nem bánt az igazság
talan cselekvés, ha az bennünket nem 
érint.

Az ember szinte azt gondolhatná, 
hogy nincs is szükség igazságra. Hogy 
valami értéktelen, el nem képzelhető 
fogalom az igazság. De rácáfol erre 
alapjában az igazság keresése iránti 
elemi szükségérzetünk, mellyel úgy va
gyunk, mint mikor az éhséggel, szom
júsággal, fázással szükségét érezzük az 
élelemnek, italnak és melegnek. Aminek 
pedig szükségét érezzük, arról tudjuk, 
hogy van és elérhető.

De ki tudná meghatározni az igazság 
fogalmát? A feleletet esetről-esetre éppen 
a kérdezőnek kell megadni.

Az a tény, hogy igazságos vagyok, 
szubjektive egyenlő gyengeségem tuda
tával párosult önfegyelmezéssel, objek
tíve pedig értékelismeréssel.

Vagy az önzésben keresendő az igaz
ság? Hiszen az emberek épen azért 
igazságtalanok mert önzők. Vagy a jog
ban keressük az igazságot? Igaz, ami 
jogos, az igazságos is és az is igaz, hogy 
az igazságot egyedül a jog képes érvé
nyesíteni. De megváltozzanak az alkot
mányok, államformák, alakuljanak át a 
társadalmi rendek, mint például Orosz
országban és megváltozik a jog is és 
ezzel együtt az igazságról való felfogá
sunk is.

A régi és modern kódexek merőben 
ellentétes felfogásokat vallanak. Drákó 
törvényeit ma kegyetlennek tartjuk és 
csodáljuk a spártaiakat, hogy csenevész 
gyermekeiket büntetlenül dobálták le a 
tarpeji szikláról. Hallottunk törvényekről, 
melyek súlyosabban büntették az ibis 
madár megsértőit, mint az emberölést. 
Ismerünk régi évszázados törvényeket, 
melyeket ma csak megmosolyogunk és 
valószinü, hogy a mai kor jogfelfogását 
is évszázadok múltán csak megmoso
lyogják.

A jogban csak lappang az igazság. A 
jogtudomány megtanit jogszabályokra, 
de nem tanít meg az igazságra.

Az igazság természeténél fogva nem jo
gi, hanem erkölcsi fogalom. A jogban te
hát csak múló alakot ölthet az igazság, 
lehet a jog az igazságnak olcsó menedék
háza, lehet az igazságnak aktuális vé
delmezője, de sohasem élt az igazság a 
jogban.

Sok vértanúja volt az igazságnak... 
És sok-sok példa igazolja az élet igaz
ságtalanságát. Keserű csalódással el
mondhatjuk egymásnak, hogy a földön 
abszolút igazság nincs.

De ha igazságra vágyunk, akkor tisz
tább meglátásokra szenvedések árán 
fogékony csendes magányunkban meg
fogjuk érteni, hogy csak az lehet má
sokkal szemben igazságos, aki ilyen el
sősorban önmagával szemben. A missziót 
tehát mindenkinek önmagán kell kez
deni.

S ha messzi távolságokból Így jön fe
lénk az igazság, akkor velünk is marad 
állandóan.

Az erdélyi írók
Rimaszombatban.

Az erdélyi magyar irók hozzánk jöve
tele elé szeretetteljes várakozással né
zett városunk és vidékének magyarsága 
s a járási főnök engedély-visszavonása 
következtében a régi megyei székház 
nagyterme helyett a Polgárikor színház
termében megtartott irodalmi estre az 
összes jegyek csaknem elővételben 
elkeltek.

A diadalmas szlovenszkói kőrútjuk
ban mindenütt nagysikerrel szerepelt 
öttagú küldöttsége az erdélyi magyar 
Íróknak Érsekújvárról érkezett szomba
ton délután hozzánk s a rendezőség ka
lauzolása mellett a vendéglátó csalá
doknál helyeztettek el.

Az irodalmi est fél 9 órakor vette 
kezdetét a Polgárikör ünnepi fényben 
ragyogó nagytermét zsúfolásig betöltő 
közönség részvételével.

A függöny szárnyainak szétlebbené- 
sével a színpadon megjelent öt irót 
szűnni nem akaró, lelkes tapssal kö
szöntötte a közönség, majd a rendezés 
munkáját végző helyi közművelődési 
bizottság s a közönség nevében Havas 
Vilmos bizottsági elnök üdvözölte nívós, 
szép beszédben a hozzánk is elfáradt 
kedves szellemi munkásokat. Az üd
vözlést nevükben Szentimrei Jenő kö
szönte meg, akinek azon bejelentését, 
hogy Tamási Áron halaszthatatlan ügy
elintézés miatt nem jöhetett Rimaszom
batba, igaz sajnálattal vette tudomásul 
a publikum.

Majd az előadói asztalhoz lépett Ka
csó Sándor, a kiváló publicista és esszé
ista, aki az eszményi erdélyiségről nagy
szerűen megirt, magas irodalmi színvo
nalon álló előadást tartott.

Szentimreiné-Ferenczy Zsizsi, — aki
nek a rendezőség virágcsokorral ked
veskedett, — Kodály- Delly-Szabó „Kő- 
mives Kelemenné" cimü székely nép
balladáját énekelte torockói népviselet
ben hatásosan, a hirtelen megbetegedett 
Lackner László zenetanár helyébe be
ugrott Smdl Baba pompásan simuló 
zongorakisérete mellett.

Molter Károly, a neves író és kriti
kus humoros felolvasását tapsorkánnal 
honorálta a közönség.

Ligeti Ernő előadása nagy tetszést 
váltott ki.

Szentimreiné Ferenczy Zsizsi csángó 
népviseletben székely dalokat énekelt 
finoman lágy, behízelgő hangon, ugyan
csak Smál Baba zongorakiséretével.

Szentimrei Jenő, az ismert erdélyi iró 
és költő nagysikerű előadásával zárult 
az irodalmi est, amelynek végeztével a 
Polgárikör tanácstermében tartott ün
nepi vacsorán vettek részt a kedves 
vendégek és a tiszteletükre megjelent 
szükebbkörü társaság.
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A vendégeknek az estre otthont nyújtó 
Polgárikör részéről ifj. Rdbely Miklós el
nök szives szavakkal üdvözölte a hozzánk 
is elfáradt magyar irótestvéreket, akik
nek részéről Moller Károly szellemes 
dikcióban köszönte meg az üdvözlést. 
A szeretet melegétől fütött, barátságos, 
kedveshangulatu vacsora éjfél után vég
ződött, amikor is a turné során ugyan 
csak elfáradt vendégek pihenni tértek, 
hogy reggel az aznap este ott tartandó 
irodalmi est abszolvására Beregszászra 
utazzanak.

A nagysikerű irodalmi est megrende
zéséért a helyi közreműködési bizottság 
elnökét, Havas Vámosi és mindenben 
segítő társát, Benkovits Gyulát őszinte 
elismerés illeti, a rendezésbe bekapcso
lódott helybeli társadalmi egyletekkel 
és kulturális szervekkel együtt.

** *
Az öröm borába nem akarván üröm- 

cseppeket keverni, csak most közöljük, 
hogy az irodalmi estet az állampolgári 
nevelésről szóló 67/1919. évi törvény 
rendelkezései alapján alakult és meg
szervezett helyi magyar közművelődési 
bizottság, a jelzett törvény szellemében 
— éppen úgy, mint november hónapban 
a Hubay-emlékestet — az erre leg
megfelelőbb és legalkalmasabb (nem 
korcsma, vendéglő vagy italméréssel is 
foglalkozó klubhelyiség) régi vármegyei 
székházban szerette volna eredetileg 
megrendezni s a járási főnök az erre 
vonatkozó kérelemre a székház nagy
termét a rendező helyi magyar közmű
velődési bizottságnak az est megtartá
sára készséggel rendelkezésre is bo- 
csájtotta és az est színhelyéül — az 
erre vonatkozó közleményünkben — mi 
is azt jelöltük meg lapunkban.

Annál nagyobb megütközéssel vettük 
azután úgy mi, mint általában a város 
egész magyarsága később az értesítést, 
hogy a járási főnök már megadott enge
délyét visszavonta s az estnek a régi 
megyei székházban való megtartását egy
szerűen lehetetlenné tette, azon indoko
lással, hogy a jelenlegi körülmények 
között a nagytermet át nem engedheti.

Nem tudjuk és nem ismerjük az okot, 
ami a járási főnököt megadott engedé
lyének visszavonására, a rendezőségben 
éppen úgy mint a közönség körében 
érthető izgalmat és visszatetszést keltő 
rendelkezés kiadására késztette, mert a 
kérdéses időpontban a nagyterem elfog
lalva egyáltalán nem volt, amit igazol 
az engedélynek először akadálytalan, 
készséges megadása is, annyi bizonyos, 
hogy a járási főnök visszavonó rendel
kezése egyáltalán nem szolgálja egy
részt a közéletben annyira kívánatos 
konszolidáció óhajtott megteremtését, 
másrészt nem alkalmas a mostanában 
annyira hangoztatott s az állampolitika 
előterébe került kisebbségi jog érvénye

sülését és a végrehajtást gyakorló ha
tóságok megértő kezelését illetőleg még 
a látszat felkeltésére sem, sőt azt iga
zolja, hogy nálunk a felsőbb fórumok 
esetleges jóindulatú szándékának köz- 
megnyugvásos tettéérlelése hajótörést 
szenved a végrehajtásra hivatott köze
gek megnemértésén.

Luca estéje  van
s az emberek m osolygással deríte tt életének 
egén a babonások biztatgató  rem ényszivár
ványa ível és a titkos látom ás-ígérgető sug- 
dosására székfaragásba kezdenek a  kezek. 
Gyorsan form álódik a lehulló apró forgács
foszlányok leválása u tán a bükk-deszka és 
karácsony éjszakára elkészül a bűvös, bo
szorkányos szék. Az éjféli m isére hívogató 
harangszó kcnduláskor a székes-em berek  
kiülnek majd a keresztut m egrajzolt, re jte l
mes körébe, hogy a köröttük sikongó, tán 
coló, seprőn lovagoló boszorkánysereget e l
hessegetve belepillantsanak a fátyoiát fel- 
lebbentö titokzatos jövendőbe és m egjelen
jen majd előttük az Ígéret képe. Szerelmes, 
bohó fiatalem ber legtöbbje a  babonába hí
vőknek, akik a  m egígért, a  m egvárt m átkára 
kiváncsiak, hogy a vélt látom ás eltűntével 
v isszaballagjanak a Valóság csalódásos o r
szágába, szivükbe őrizve az Ígéret megmu- 
ta to t arcképét és vágyak tüzében olvasztgat- 
va lelkűk ezüstjét, várják az ígéret valóra- 
válását.

. . .  Jégv irágo t feste tt ablakom ra a tél. A 
széthasíto tta égi dunnák egym ásra lebbent 
hófehér pelyhét elo lvasztotta a téli nap fo
gyatkozó heve. A déli fuvalom langyosságá
ban eső szitál. Összebújt párok sietős lép
tekkel já rják  az utcát. Csomagok him bálóz
nak a keztyüs kezekben s a k ipirosodott a r 
cokból beszédes szemek villannak össze, so 
katm ondó néma vallom ásra, jövendőt megis
merni akaró kiváncsiskodásra. Ezeknek ma, 
Lucaestéjén mégsem kell székfaragásba kez
deniük. Ezek az Ígéretben m ár b iz to sa k ...

Társadalm i naptár.
December 11-én. A Törekvés sportegye

sület érdemjelek kiosztásával egy
bekötött évzáró bankettja.

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

Telek A. Sándor szerzői estje. A 
rimaszombati magyar közművelődési bi
zottság rendezésében december 16-án 
este 8 órai kezdettel a rimaszombati 
Polgárikor színháztermében tartja meg 
szerzői estjét Telek A. Sándor, az is
mert nevű rimaszombati költő. Az es
tély előadója Holéczyné-Jaczkó Ilona 
Írónő lesz, aki Telek A. Sándor irodal
mi munkásságát feldolgozó tanulmányát

fogja felolvasni, a legjobb rimaszombati 
szavalók pedig Telek prózai és lirai 
alkotásából fognak szemelvényeket be
mutatni. A Telek-szerzői est iránt nagy 
érdeklődés nyilvánul meg.
December 18. Izr. nőegylet teaestélye. 
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 Iparoskor repre
zentációs bálja.

1938. február 9. Az evang. biblia kör 
teaestélye az iparoskörben.

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

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

Vendégszónoklat. Singer S. Leó rab
bi, a rimaszombati zsidó hitközség se
gédlelkésze az elmúlt héten a rozsnyói 
testvéregyház meghívására jói sikerült 
vendégszónoklatot tartott. A péntek-esti 
istenitisztelet keretében magyar nyelvű 
beszédet mondott, a vasárnapi vallásos 
esten pedig szlovákul és magyarul hir
dette az Isten igéjét a nagytehetségü 
fiatal lelkész, aki gondolatainak szép
ségével és előadásának megnyerő tulaj
donságaival beférkőzött az őt szeretet
tel fogadó és lelkesen ünneplő rozsnyói 
hívek leikébe.

Makovits Jenő kiállítása a Rima- 
szombati Társaskörben a jövőhéten 
nyílik meg. Pontos időt a falragaszok 
közük.

A Református Asszony- és Leány
kör december 12-én, vasárnap délelőtt 
11 órai kezdettel rendezi meg a szoká
sos karácsonyi vásárt (Jánosi-u. 25. sz.) 
melynek tiszta jövedelmét a szegények 
karácsonyi felsegélyezésére fordítják.

Városi közgyűlés. Rimaszombat vá
ros képviselőtestüle folyó hó 13-án dél
után közgyűlést tart. — A közgyűlés 
tárgysorozatán 25 ügy szerepel.

Ady-est. A helyi közművelődési bi
zottság rendezésében folyó hó 9 én a 
Rimaszombati Társaskörben lefolyt Ady- 
est, melynek előadója Szántó Andor 
volt, kiválóan sikerült s a lapzárta 
utáni idő miatt arról bővebben jövő
számunkban referálunk.

Elismerés a Hubay-emlékönnepély 
rendezőinek. A magyar zeneművészet 
nagy halottjának, Hubay Jenő mesternek 
emlékére megrendezett rimaszombati 
ünnepély rendkívüli sikeréről nemcsak 
a szlovenszkói, hanem a budapesti sajtó 
is terjedelmes jelentésekben számolt be 
s a hírek igy eljutottak a budai Hubay- 
palotában gyászoló özvegyhez is, aki a 
napokban Havas Vilmos főrendezőhöz 
irt, következő szövegű levéllel fejezte ki 
köszönetét és elismerését a Hubay-hang- 
verseny megrendezőinek :

„Igen tisztelt Kedves Tanár ú r ! En
gedje meg kérem, hogy a nov. 6 iki 
hangversenyért meghatottan mondjak 
köszönetét önnek, aki a rendezőség élén 
a rendkívüli sikert előmozdította. Egy
ben arra is kérem, hogy Férjem egyik 
mellékelt képét hálám jeléül megtartani 
s a többieket szintén köszönetemmel, 
Benkovits Gyula, Holéczy Miklósné, 
Márkus László főszerkesztő, Halász Jó
zsef és Lackner László uraknak átadni 
szíveskedjék. Végtelenül sajnálom, hogy 
a szép és sikerült hangversenyen nem 
lehettem jelen csak lélekben. Fogadja 
kérem segítőtársaival együtt legszivélye- 
sebb üdvözleteimet: Hubay Jenőné."

A meleghangú elismerő levél s a hoz
zácsatolt dedikált Hubay Jenő fényképek 
a legszebb elismerés azért az áldozatos 
és önzetlen fáradozásért, amit a Hubay 
emlékünnepély rendezői végeztek.

Halálozások. Rimaszombatnak egy 
régi, öreg polgára, a kora ellenére min
dig fürge s életét mnnkában töltő Braun 
Gyula szállító-vállalat tulajdonos 80 éves 
korában folyó hó 5-én meghalt. Elhuny
ta őszinte részvétet keltett városszerte 
s ez a részvét impozáns módon nyilvá
nult meg vasárnap délután történt te
metésén. Halálát gyermekei: Bálint Fe
renc gyógyszerész, Braun Jenő keres
kedő, Bálint Tivadar szállító, Dr. Bálint 
Géza ügyvéd, Weisz Frigyesné szül. 
Braun Bella pénzintézeti főtisztviselő 
neje, unokái s rokonai gyászolják.

Blaho János munkás életének 87 ik 
évében folyó hó 5-én városunkban el
halálozott, gyászba borítván szeretteit. 
Nagy részvét mellett folyó hó 7-én te
melték.

Özv. Cseh Andrásné szül. Majomy 
Júlia, nyugdíjas tisztviselő özvegye, 76- 
ik életévében f. hó 8-án Rimaszombat
ban elhalálozott. Rokonsága f. hó 10-én 
temettette el a sokat szenvedett idősnőt.

Zárórák a karácsonyi időben. Az
Országos Hivatal 1937. december 2-án 
389,243/13—1937. szám alatt kelt ren
deletével a zárórákat a karácsonyi idő
re a következőképen szabályozta : 1937. 
december 18-án és 20-ától 24-éig be
zárólag, az üzletek és műhelyek a déli 
idő alatt is nyitva tarthatók. — Az u. n. 
aranyvasárnapon, amely december hó

Aiigusztinus testvér 
titkos gyöngyei.

Augusztinus testvér mélyen elmerülve 
ült dísztelen cellájának ablakánál olva
sott. A konvent lefolyásáról, szóló jelen
tést olvasta az iratcsomóból, amit a ke
zében tartott és mintha a konvent szive 
az ő szive lett volna, különös megérzésre 
döbbent. Amint tovább olvasott és a so
roktól a beszélő szivéig átnyilalt benne 
az összefüggés, kipirult s mint megszál
lott kapott egy darab papír után.

Igen, ez kell, a szeretet kell és ren
dünket a pokol kapui sem dönthetik 
meg. Az alatta, felette vagy benne nem 
lehet vita tárgya az egy szívre hangolt 
szerzetestvérek között. De nagyon érezte 
az ármánykodók lelkének a közelségét, 
sirva gyürődött össze a kezében a papír, 
szemeit a Jézus-képre függesztette, mely 
egyetlen volt ebben a cellában s halkan 
susogott ki a száján, imaszájon, szere- 
tetet adj Uram, minden kérdés gyökerét 
és minden vitáspont eltörlőjét. A szülei
nek, testvéreinek nyomora most kiszö
kött mellőle és azonosult a világ fájdal
mával. Most nem kelle testvér, szülő, 
Augusztinus testvér a világ sajnálatá
ban vonaglott, de hirtelen ijedten ugrott 
fel a székről és kilesett a kulcslyukon.
— Ki belőlünk a félúton restellkedő ér

zelmekkel, mit volna képes tiz-husz egy- 
célra erősödött akarat teremteni, amikor 
egy is képes milliókat uralni.
— Ne vonakodjatok és Augusztinus test

vér már hangosan beszélt a falakhoz, ne

ijedjetek meg, a kézfogásban nagy bá
torító erő van, húsz fő által javallott 
munka szent, még ha elbukik is és min
dig dicsőbb egy magasra emelhető vé
res homlok, mint egy tamáskodó bátor
talan lélek. Erezzem én mindazt a tör- 
szurást, ami szerzetes társamat éri, me
leget árasszon a hidegben és hüs árnyat 
a tikkasztó melegben a jelenlétünk, be
tegeink, szegényeink és hozzátartozóink 
hagy mondják a rend falain kivül is, 
hogy ebben a titokzatos várkolostorban 
Istentől van egy darab.

Augusztinus testvér kinézett az ablakon 
és elmosolyodott. A kertben Paulus és 
Petrusz testvérek kártyáztak, mindkettő 
a szeretetre fogékony lélek volt mindig, 
öregek már s igy a szeretet rámohoso- 
dott a szivükre, nem is tudnának már 
bűnt követni el a szerétéiért.

De egyszerre különöset villant az 
Augusztinus testvér szeme és feléjük in
tegetve dobta hozzájuk a szavakat: de 
én a nehezen érthető szeretetről, az is
tenségig érő szeretetről akarok beszélni 
nektek.

Az ablak zárva volt. Paulusz testvér 
kijátszott és ujja bütykével nagyot kop
pantott az asztalon.

Másnap este értekezletre gyűltek ösz- 
sze a rendház tagjai. S mig a vita, az 
értekezlet úgy látszik egyetlen pontja 
körül, a felette, alatta vagy benne kér
déséről folyt, Augusztinus testvér el van 
foglalva a saját leikébe beözönlő újabb 
és újabb gondolatokkal. A gondolatok 
sebesen követik egymást s ő mindegyi

ket meg akarná fogni, kapaszkodik be
léjük, mint a fuldokló a szalmaszálba s 
ebben a gondolatchaoszban emelkedik 
szólásra, hogy azokat szavakba öntse, 
amiket elgondolt.

Kezében nyárfalevél módjára remegett 
a jegyzetpapir, olvashatatlanná téve azt 
a pár mondatot is, ami azon irva volt 
és Augusztinus testvér ebben a pillanat
ban úgy érezte, mintha egy rettenetes 
szakadék fölött függne, egy szál cérna
szálon. A szerzetes testvérek szemét 
érezte a kezén, a csodálkozó szemeket,... 
tovább már az ujjahegyén s hirtelen az 
a gondolat fröccsent be az eszébe, hogy 
vájjon nem-e tintások az ujjai, ami nem 
volna szép most ebben a gyülekezetben. 
Majd úgy rémlett, hogy társai mosolyog 
nak rajta, mert már tudni látszanak elő
re azt a mondatot, amit ő még csak 
mondani fog. A mélyben termett gon
dolatok, egy izzó akaratnak a szikrái 
elszintelenedve, elszenesedve dadogtak 
elő a szerzetes szájából és már minden 
fejjel lefelé állott a teremben, torkán 
akadt a szó és megsemmisülten rogyott 
le a székébe.

Gyűlés után együtt vacsoráztak a rend 
tagjai. Augusztinus úgy ült ott, mint bű
nös a vádlottak padján. Nem jól tettem, 
hogy a szeretetről, a mindegyikünknek 
átölelő szeretetről, az apák és anyák 
egy gondolatkörbe való bevonásáról, az 
egymás bajainak kölcsönös megérzéséről 
beszéltem. Bűnösnek érezte magát, mert 
nem tudta szavakba önteni, amit akart, 
azért marta most a szivét a fájdalom. 

Az utolsó pohárkoccintásnál, valahol

nagyon mélyen észrevétlenül elszakadt 
a lelkében egy húr.

Senki sem érezte meg ezt a lelkiküz
delmet.

Cellájába tért. Fázott. Levetette magát 
kemény fekhelyére és mereven nézte a 
csupasz bolthajtás hajlatait. Hirtelen 
ülőre pattant ott az ágyban, kezével 
odahadonászott a menyezet felé, mintha 
beszélne valakivel most Augusztinus test
vér, a szive rejtett rekeszei kinyíltak, 
ömlöttek, — ömlöttek belőle a ritka ér
tékű gyöngyszemek, az emberek előtt 
soha ki nem ömlő gyöngyszemek.

— Istenem... sóhajtott Augusztinus
testvér és lázasan tördöste a kezét, miért 
nem tudom én a gondolataimat szavakba 
önteni. Csak az ezer és ezer gondolat 
démoni rohama az agyamban, meddig 
birhatja ezt ez a tökéletlen porhüvely... 
Attól félek, hogy kezemről a remegtető 
manók beszöknek majdan az agyam
ba is és az apró manóemberkék ott fog
nak nyüzsögni, mint a kastól megválni 
nem tudó méhek, egy pont körül lerög
zítik, lemohositják a gondolatot és......

Kezével megfogta forró fejét, majd, 
mintha nagyon nehéz volna, a térdei kö
zé hullt, pár pillanatig szótlanul ült igy, 
mint egy vezeklő bráhmán.

— Istenem — sóhajtott ismét, de most 
már csak befelé az ennen lelkének, mi
lyen semmi ember vagyok én s mégis 
az élet... szivem titkos gyöngyei meg 
fognak őrjíteni.

Kökényesdy János.
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]9 éré esik, az üzletek és műhelyek 
este 18 óráig nyitva tarthatók. — De 
cember 24 én (Vilia-napján) az üzlet- 
helyiségek és műhelyek legkésőbb este 
i7 órakor bezárandók, a borbélyok 19 
óráig nyitva tarthatnak. — Karácsony 
mindkét ünnepén, tehát december 25. 
és 26 án az üzletek és műhelyek zárva 
tartandók.

A Rimaszombati Társaskör meg
nyitó vacsorája f. hó 5-én nagyszámú 
közönség részvételével kitűnő hangu
la tban  ment végbe s azon számos po
hárköszöntő hangzott el.

R E U M A ?  Igyon csak

HERVEA

teát, mely gyorsan és tartósan segít.
Kapható minden gyógyszertárban. — Díj

m entes próbacsom agot küld: 
HERVEA-DFPOT, P rága  II. 853/1/42. |

A Mária-kongregáció szinielőadása.
December 7-én este tartotta a Mária- 
kongregáció szinielőadását a Katolikus 
Olvasóegyletben, nagyszámú közönség 
jelenlétében. Az első számban Lippa Pi
roska prológja vezette be az előadást, 
amelyet bátran és élénken mondott el. 
A bevezetésben szerepelt még Bolha Ir
ma szavalata a „Szent Szüzhöz", akit 
gyermeki és angyali csoport közepén 
élőkép jelenített. Az egyházi énekkar 
szép éneke hangzott el a „Szűzanyához". 
Majd Tokár Juliska beszélt élénk színe
zéssel „Mikor a halottak" kezdettel. A 
bevezetések után 9 óra felé kezdődött 
a színdarab: „Hol a boldogság?" cím
mel. Jó másfél órába került mig a 3 
felvonási eljátszották. A tanulságos és 
vallásosan családias jellegű darabban 
Hlozek Kató vitte a főszerepet, igen jól 
adva az élni vágyó, makacs leányt, aki 
elszökik a szülői háztól. Hlozek Lili 
pedig a jámborabb, szerető nővér sze
repébe illeszkedett jól bele. Vladár Pipi 
ügyesen forgott és táncolt a mulatós 
kislány szerepében. Az anyát Mérész 
Ida jelenítette meglehetős nyugodtsággal, 
a nagynéni szerepét pedig Thurzó Ildikó 
játszta éiénken kifejező nüanszokkal. Jó 
volt Gulyás Bözsi is a házmesternő 
szerepében. Még Szabó Ica, a kis Murá
nyi Lenke és Zeilhammel Eriké játéka 
jól beillett az együttes keretébe. — A 
közönség olyan számban jelent meg, 
hogy zsúfolásig betöltötte a nagy ter
met és 8 án meg kellett ismételni az 
előadást, amely szépen jövedelmezett a 
szegény gyermekek karácsonyi föisegi- 
tésére. —hz—

A Rim aszombati Bank, előbb Rim aszom
bati T akarékpénztár, várm egyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kam ato
zásra fogad el és azokból v isszafizetéseket 
mindenkor azonnal te ljesít.

Kérelem. A rimaszombati állami ma
gyar reálgimnázium tanulóit segítő egye
sület vezetősége felkéri rendes és pár
toló tagjait és mindazon erkölcsi testü
leteket, akik a szegénysorsu diákokat 
eddig is adományaikkal támogatták, hogy 
ezen célra szánt összeget akár a Tártra- 
bank helybeli fiókja, avagy a Rimaszom
bati Banknál lévő folyószámlára még a 
karácsonyi segélyezés előtt kifizetni szí
veskedjenek.

Mikulás-estek. Folyó hó 5-én este 8 
órai kezdettel Mikulás-estet rendeztek a 
helybeli Polgárikörben, nemkülönben az 
Iparoskörben is, szépszámú közönség 
érdeklődése mellett. A Polgárikör han
gulatos közvacsoráján számosán vettek 
részt, felhasználva az alkalmat a megje
lent „MikIós“-ok meggratulálására is, 
az íparoskörben is ugyancsak vígan vol 
tak, mindkét helyen sokaknak hozott 
meglepetéstkeltő alkalmi ajándékot a jó 
öreg Mikulás és nem szenvedtek tánc
iszonyban sem az ifjak, sem a kenyerük 
javát már elfogyasztott korosabbak.

A „Mirjam" izr. leányegylet „Chanu- 
ka“ délutánja folyó hó 5 én folyt le a

„Tátra" szálló nagytermében, nagyszá
mú közönség részvételével, amely meg
érdemelt tapsokkal honorálta a szerep
lők nagysikerű produkcióit s a leány 
egylet vezetőségének a kitűnő rendezés 
körüli fáradozását.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

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

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

Jótékonycélu előadás. A Rimaszom- 
bat-Tamásfali Evang. Leánykör folyó hó 
8 án délután 5 órai kezdettel tartotta 
meg szokásos jótékonycélu előadását az 
Ínségesek karácsonyi felsegélyezésére, a 
Polgárikor színháztermét zsúfolásig meg
töltő közönség részvételével. Az előadást 
Major Gizi szavalata vezette be, kitűnő 
előadói készséggel Baráth Károlynak 
„Szent szolgálat" cimü, mély vallásos 
hangulatot keltő, nagyszerűen megirt köl
teményét szavalva el. Majd az „Angya
lok és a nők szolgálata" cimű, három 
felvonásos színdarab következett a mű
soron. A vallásostárgyu, szinpompás 
színmüvet a szereplők : I. angyal Szula- 
mi t : Plavecz Sári, 11. angyal Melichor: 
Kamarás Rózsi. Erdészné : Durda Mar
git, Ilonka leánya: Klinczko Vali. Mol- 
nárné (nagymama): Karhut Piroska, ifj. 
Molnárné menye: Plavecz Rózsi, leányai: 
Bözsi: Andrik Bözsi, Anna : Andrik Idus. 
Kovácsné öregasszony: Pavella Manya. 
Gazda lányok: Juliska: Andrik Eta, Zsófi: 
Bodnár Ica, Pista : Gulyás Samu, kisle
ányok: Sári: Pap Lenke, Marika: Szo- 
kolay Kató. Vasárnapi iskolás gyerekek, 
kis angyalok hatásosan, ügyesen adták 
elő. A nagysikerű előadást művészi ér
zékkel megkonstruált, felejthetetlenül 
szép és tárgyánál valamint sikerült szí
nezésénél fogva nagy hatástkeltő élő
képpel zárták be. Az ínségesek számára 
a karácsonyi öröm megszerzését bizto
sitó jótékonycélu előadásért az összes 
szereplőket, valamint az evang. leánykor 
rendező-vezetőségét, — élükön Gyürky 
Annával — teljes elismerés illeti.

Az Ev. Leánykör hálás köszönetét 
mond mindazoknak, akik jótékonycélu 
előadása alkalmával, valamint külön hoz
zájuttatott adományaikkal karácsonyi 
könylörlő, szeretet munkáját ez évben 
is lehetővé tették.

A Rimaszombati Járási Keres
kedelmi Grémium pésre felvesz':
szlovák, magyar nyelvben és gép
írásban jártas női vagy férfi segéd 
erőt. — Érdeklődők felvilágosítást 
nyerhetnek a Járási Kereskedelmi Gré
mium titkári hivatalában (Masaryk-tér
9. sz. I. emelet.)
* Megalakult a Gömöri Zenebarátok 

Köre. Az e iapban már közölt előkészítő 
munkálatok után tartotta alakuló köz
gyűlését a „Gömöri zenebarátok köre" 
folyó hó 5 én, vasárnap délelőtt 11 óra
kor a városháza tanácstermében. Elnök
ké választatott Hanesz Emilné, alelnö- 
kök lettek Hammerschmiedt József és 
Sichert Károly, titkárok Dr. Werner 
Gyula és Bázlik Alfonz, pánztárnok 
Martincsok Samu, ellenőrök Uram János 
és Weisz Frigyes. A választmány tagjai 
pedig, 1. rendes tagok: Brockó Karola, Dr. 
Bulla János, Dr. Daxner Vladimirné, Dr. 
Eszenyi Gyula, Havas Vilmos, Dr. Kosi- 
ner Dezső, Lackner László, Róhn József, 
Dr. Studihrach Vaclav és Dr. Weinberger 
Rezső. 2, póttagok: Dr. Jech J., Lackner- 
né Gregorovitz Mária és Misecska Ber- 
nát. — Ugyancsak ezen közgyűlés fo
gadta el az alapszabályokat, melynek
3-ik pontja szerint az egyesület ügyviteli 
és tárgyalási nyelve a szlovák és ma
gyar. 4. pontja szerint az egyesület cél

ja : A gömöri zenekedvelők egyesítése, 
a zene támogatása és ápolása, a zene
művészet nemes törekvéseinek terjeszté
se. Az egyesület tagja lehet minden a 
zene iránt érdeklődő fizikai személy. 
Igen fontos pont a 10-ik, mely szerint 
a választmány tagjai, akik közé az el
nökség tagjai is számítandók, az egyes 
nemzetek (nemzetiségek) tagcsoportjából 
lehetőleg azok viszonya szerint válasz
tandók. — Mivel a zene mindnyájunk 
közkincse, remélhető, hogy az alakulás 
alkalmával az egyletbe már belépő 132 
tag mellé újabb tag mellé újabb tagok 
be fognak lépni, ami azért is kívánatos, 
mert a jövő év elején világhírű művé
szekkel rendezendő hangversenyen az 
egyes tagdijak előny elővételi árai mel
lett vehetnek a tagok részt. A nem ta
gok természetesen sokkal magasabb be
léptidijat fizetnek. — Belépések beje- 
lenthetők Csefo László dohánytőzsdéjé
ben, vagy Dr. Werner Gyulánál a zene
iskolában (muzeum épület.)

Az Iparosok és Kereskedők Hitelintézete
Rím. 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.

Hölgyeim és Uraim!
Miután annyi édes gyermeknek 

kell ajándékot vinnem, sajnos, az 
idén felnőttekkel nem tudok fog
lalkozni, — de örömmel jelentem, 
hogy jóelőre megállapodtam
RIMASZOMBATBAN

a GROSINGER-céggel,
ahol az urak részére mindenki 
beszerezhet karácsonyi ajándékot: 
nyakkendőt, sálat, inget és sok 
szép mást.

Köszönetnyilvánítás. Veres István ke
reskedő egy bírósági ügyben részére 
megállapított 30 korona szakértői diját 
a helybeli izraelita nőegyletnek adomá- 
mányozta. A követésre méltó, nemes 
jótékonyságot ezúton nyugtázza köszö
nettel a nőegylet elnöksége.

Rimaszombati cigányprímások si
kere. Ol á h  K á l má n  és hasonnevű 
fia, rimaszombati kedvelt czigánypri- 
mások alig pár éve városunkból Kas
sára költöztek s ott a Lőcsei házban 
gyönyörködtették szivhezszóló muzsiká
jukkal a közönséget, sőt a kassai rádió 
utján olykor-olykor a csodamasina egész 
hallgatóságát. — A „kis Kálmán" köz
ben nőül vette Bura Sándor, az ismert 
hírneves budapesti cigányprímás szép
séges leányát és Kálmánék a magyar 
fővárosba költöztek, hol a József-köruti 
„Valéria" kávéházban játszanak bandá
jukkal. A Budapestre ránduló gömöriek, 
de a nótaszerető pestiek kedvelt talál
kozó helye azóta a Valéria-kávéház s a 
közönség szives szeretettel hallgatja a 
rimaszombati prímások zenekarának mé- 
labúsan szomorú, vagy éppen csapongóan 
vig, nagyszerű muzsikáját. — Kálmánék 
nemrég egy filmfelvételnél is szerepel
tek s igy a nemzetközi mozi utján az 
egész világ magyarságának alkalma lesz 
meghallgatni a mi volt kedves cigány- 
prímásaink bandájának lelketgyönyör
ködtető magyar nótáit.

Adónaptár. Az 1938. adóévre szóló 
házbérvallomások 1937. december 31-ig, 
a lakáskimutatások 1938. évi január 15- 
ig, az 1937. évi forgalmi és fényüzési 
adóról és az adórészletek befizetéséről 
a vallomás 1938. január 31-ig, az 1938. 
adóévre szóló jövedelmi (magasabb 
szóig, illetmények), általános kereseti és 
járadékadó vallomás 1938. február 14-ig 
nyújtandó be. A különleges kereseti
adóvallomásokat az 1937. üzletév zár-

é d é js é g e t  a já n l k a r á c s o n y r a !
Fűszeres-sütemény: Ehhez a tésztához kell 
12 dkg mandulával kevert mogyoró, 12 dkg 
Vitello, 15 dkg cukor, 20 dkg liszt, % csomag 
sütőpor, amit a deszkán egybegyúrunk, majd 
őrölt citromhájat, szerecsen diót, gyömbért 
és vaníliát teszünk bele. A kész tésztát ceru- 
zavastagságnyira kisodorjuk és félholdakat 
szúrunk ki belőle, melyeket tojásfehérjével 
megkenünk és közepes tűznél megsütünk.

VITELLÉ
M A R G A R I N É

a  jó  k o n y h a  
ism e rte tő je g y e

számadásainak közgyűlési jóváhagyásá
tól számított 15 nap alatt, legkésőbben 
azonban a fentjelölt üzleti időszak le
teltétől számított 6 hónap alatt kell be
nyújtani.

Előadás. A Magánalkalmazottak Egy
séges Szövetségének helyi csoportja na
gyon szépen működik. A téli előadás 
sorozatának második előadója Havas 
György volt, aki december 3-án igen 
értékes előadást tartott „A magánalkal- 
kalmazottak munkajogáról", a teljes 
számmal megjelent tagok nagy érdeklő
dése mellett, melynek folytatásaképen 
komoly vita fejlődött ki. Legközelebbi 
előadó Burger László lesz.

* Gyógytea reumatizmus ellen. Az 
angolok Brazíliából egy teát hoztak, mely 
a húgysav kiválasztására gyakorolt ha
tásával rendkívül alkalmas a reumatiz
mus és egyéb idegbántalmak gyógyítá
sára. Ez az ízletes tea Európában már 
nagy keresettségnek örvend, mert mint 
a reumatizmus elleni gyógyszert minde
nütt használják. Kérjen díjmentes próba- 
csomagot a HERVEA-lerakatnál, Prága 
II., 853.

Kinő APQLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, december ll-én  
és 12-én amerikai film. Megrázó kép a 

szabadság harcairól és a szerelemről :
Vihar Írország fölött

Clark Gabié, Myrna Loy.

Kedden, december 14-én érdekfeszitő ame
rikai vadászati film :

Vadászat és a hurok

Szerdán, december 15-én életből merített 
amerikai film :

A szerelem győz

Csütörtökön, december 16-án kitűnő ame
rikai nagysikerű film :

Szörnyű esemény
Gary Cooper,Jean Artúr Rendezte: Capra.

Megkerült az aranyóra tolvaja.
Oláhcigányok a nyár folyamán arany
órát loptak Kovács Júlia serkei lakostól 
és az értékes aranytárgyat egy rima- 
szombati bankban zálogosították el. Most 
a csendőrök Grulyo Terézia kóbor ci
gányasszony személyében kinyomozták 
a tettest és átadták az ügyészségnek.

Csak annak lesz választói joga, 
akinek neve benne van a választók 
névjegyzékében. December 15 én köz
szemlére teszik a választók névjegyzé
két. Győződjék meg mindenki személye
sen arról, benne van-e a névjegyzékben. 
Aki a névjegyzékből kimaradt és az ellen 
nem szólal fel, annak jövőre nem lesz 
választói joga. Pedig nagyon könnyen 
meglehet, hogy a jövő tavasszal kiírják 
a községi választásokat. Éppen ezért 
mindenki nézze meg a községházán a 
választók névjegyzékét. Aki a névjegy
zékben nincsen benne, az forduljon a 
pártok titkáraihoz, akik minden esetben 
megteszik a szükséges lépéseket, a já
rási reklamációs bizottságnál. A névjegy
zék ellen decembember 22-én déli 12 
óráig lehet felszólalni. A felszólamlás a 
községházán nyújtandó be.
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Az Izraelita Nőegylet tea-estje. Az
Izraelita Nőegylet folyó hó 18-án, szom
baton este fél 9 órai kezdettel a Tátra 
szálló nagytermében rendezi meg szo
kásos műsoros tea-estjét, melynek tiszta 
jövedelmét jótékony célokra fordítja. — 
Belépődíj, a tea árával együtt 10 koro
na. A rendezőség ügyesen összeáliitott 
programmal kedveskedik majd a ven
dégeknek, akik bizonyára minél nagyobb 
számban fogják pártolni a rendezőség 
karitatív munkáját.

Egy özvegy kérelmét, egy férjét csak 
nemrég elvesztett, egykoron jobbnapokat 
látott s önhibáján kívül kenyértelen szo
morú özvegységre maradt nő esdeklését 
tolmácsoljuk. Minden kelléket nélkülöz, 
ami életének fenntartásához szükséges, 
a nemesszivü emberbarátok hallgassák 
meg esdő szavát s természetbeni élel
miszer, avagy pénzadományok hozzájut- 
tatásával az irgalmasság nevében tegyék 
számára elviselhetővé a Szeretet szüle
tésének karácsonyi ünnepnapját. Lakása: 
Rimaszombat, Pokorágyi ucca 27.

Filmszínház. F. hó 11—12-én bemu
tatásra kerül „Vihar Írország fölött" c. 
amerikai film, melyben Clark Gabié és 
Myrna Loy játszák a főszerepeket. Par- 
nell Írország függetlenségéért indított 
küzdelmében ellenfelei által koholt vá
dak ellen kell védekeznie s legfőbb 
vetélytársának felesége iránti szerelmé
ben életét is kockára teszi. — A film a 
szerelem és szabadságért való harcot 
dokumentálja lebilincselő jelenetekben.

Folyó hó 14-én „Vadászat és a hu
rok" cimü ugyancsak amerikai film ke
rül lepergésre, mely érdekfeszitő képek
ben bemutatja a maláji dzsungelba irá
nyított vadászatok egyes fázisait, me
lyek tanúságot tesznek a minden felől 
fenyegető veszedelmekkel szembeszálló 
vadászok hősi tetteiről.

Folyó hó 15-én „A szerelem győz" 
szintén amerikai film kerül lejátszásra, 
melyben Barbara Stanwyckon és Jean 
Hersholton kivül Róbert Taylor, a nők 
kedvence is főszerepet alakit. A forró 
trópusok és a mondén New-York köz
pontjában peregnek le izgalmas esemé
nyek, melyek során az orvos a halál ellen, 
a fiatal lány pedig szerelméért küzd.

Folyó hó 16-án „Szörnyű esemény" 
c. angol nyelvű film zárja be a heti 
műsort. Semple milliomos hagyatékának 
gondozásával megbízott Cedar nevű 
ügyvéd fél az elszámolástól és ezért az 
ismeretlen helyen tartózkodó örököst 
akarván kijátszani, mindenféle cselhez 
fordul, csakhogy elhárítsa magától a 
veszedelmet. Főszereplők Gary Cooper 
és Jean Arthur.

A kórház halottas kamrájáról nem
először írunk. Egy a héten onnét történt 
temetésen résztvevő gyászközönség mél
tó megbotránkozásának visszhangjaként 
nem szivesen, de a közzel szembeni kö
telességből — sajnos — újból foglalkoz
ni vagyunk kénytelenek ezzel az üggyel, 
mert lehetetlen állapot, hogy az egyéb
ként messzeföldön hires s az idő köve
telményeinek mindenben megfelelő, 
nagyszerűen felszerelt helybeli országos 
kórháznak ilyen rozoga, szűk, még ki 
sem vakolt, szemétdomb-környékes ha
lottas kamrája legyen. A kórház igaz
gatóságának ismert rend- és tisztaság- 
szeretetére apellálva kérjük sürgős in
tézkedését a tűrhetetlen s minden jobb- 
érzésű, szépérzékü emberben visszatet
szést keltő állapot megszüntetésére.

Cigányháboru kórházi fináléval.
Lazok András, Kristóf János és Pólyák 
János berzétei cigányok régibb keletű 
ellenségeskedésből kifolyólag feltartóz
tatták a munkából este hazatérő Laka
tos Ernő nevű társukat és vasbotokkal 
úgy helybenhagyták, hogy harminc na
pon túl kellett kórházi ápolás alatt 
állnia. A brutális cigányokat most von
ta felelősségre a rimaszombati kerületi 
bíróság és egyenkint 6—6 hónapi bör
tönre ítélte súlyos testi sértésért. — A 
triumvirátus tagjai belenyugodtak az 
Ítéletbe.

Elgázolta a motorosvonat — 10 na
pi fogházra ítélték. Gyurisek György 
nagyveszverési gazdát az év elején a 
betléri vasutiátjárónál, amikor szekerével 
át akart hajtani a síneken, elütötte a 
motorosvonat, szerencsére azonban na
gyobb baj nem történt, csak a szekér 
tört össze s a motorosvonat és a pálya
test rongálódott meg kissé. A megindí
tott eljárás során megállapítást nyert,

G ö m ö r 1937. december hó 12.

RiMióvM elüti, tekintse meg ezen készülékét, melyet
**** felismer hangjáról.

RÁDIÓ
ELEKTRO

Ne vesződjék régi Rádiójával! 
Használja ki most nagyszabású

C S E R E  A K C Z I  Ó N K A T .
Részt vesz a Rádió-Tombolában:
Több mint 10.000 Kő. ju talom .

M U R A  &  R E IC H E R  Rimaszombat Stefanik u. 18. sz.
Modern javító Rádió-műhely.

hogy a balesetet Gyurisek gondatlansá
ga idézte elő, minek folytán most a ke
rületi bíróság forgalmi baleset okozá
sáért tiz napi fogházra és 100 korona 
pénzbírságra Ítélte, az Ítélet végrehajtá
sát azonban az enyhítő körülményekre 
való tekintettel egyévre felfüggesztette.

Három hónapra Ítélték a kraszna- 
horkai áltanitót. Pastirák Antal 27 éves 
nagykaposi illetőségű, többszörösen bün
tetett csavargó a krasznahorkai elemi 
iskolában tanítónak adta ki magát és 
énekórát tartott a növendékeknek. Lei- 
gazoltatásakor dulakodni kezdett az is
kolaigazgató által előhívott csendőral
tiszttel, aki erre őrizetbevetíe és beszál
lította a rozsnyói járásbíróságra. Az ál- 
tanitó urat hatósági közeg elleni erőszak 
és csalás címén most vonta felelősségre 
a rimaszombati kerületi bíróság és há
rom hónapi fogházra Ítélte.

Orgazdaságért elitéit molnárok. 
Csupori Sámuel és Várady László pel- 
sőci cigányok ezév májusában kifosztot
tak egy falubeli magtárt és a lopott bú
zát a Matos-féle malomban értékesítet
ték, Bajusz András molnársegéd közre
működésével. A kézalatti vételről maga a 
malomtulajdonos is tudott s amikor a 
csendőrök emiatt kutatást tartottak a 
raktárban, segédjével együtt letagadta 
az egész üzletet. Az egybehangzó taga
dás ellenére a csendőrök rábizonyították 
a két molnárra az orgazdaságot s a most 
megtartott főtárgyaláson a kerületi bíró
ság jogerősen el is Ítélte mindkettőjüket 
5—500 korona pénzbüntetésre.

Fejszével verte szét a táncmulatság 
közönségét. Beszámoltunk annak idején 
a gömörsidi Karitasz mulatságán történt 
botrányról, amelyet a beborozott Atlasz 
József nevű sidi legény provokált, fej
szével támadva rá haragosaira, úgy hogy 
számosán könnyebben, Urbán Imre és 
Urbán Antal pedig súlyosan megsérültek. 
A kerületi bíróság most vonta felelős
ségre a garázdálkodó legényt és tizen- 
négyhavi fogházra el is ítélte. Atlasz Jó
zsefet a főtárgyalási elnök azonnal az 
ítélet kihirdetés után letartóztatta és 
megkezdette büntetésének letöltését.

Kinyomozták a hacsói autókaram
bol okozóit. Még augusztusban történt, 
hogy Ujváry József rimaszombati szállító 
teherautója Tiszolcról jövet az éj sötét
jében két szekérrel találkozott szembe, 
amelyek szabálytalan oldalon haladtak 
s kocsisaik az igazak álmát aludták a 
bakon. A szekerek az autó tülkölésére 
sem tértek ki s az összeütközést a sof- 
főr csak úgy tudta kikerülni, hogy az 
utolsó pillanatban félrerántotta a kor
mányt, minek következtében a teherautó 
az úttestről befordult a Rimába, súlyo
san megrongálódott s két utasa, Kuvik 
Géza és Majer László súlyos sérüléseket 
szenvedtek. A karambol láttára a két 
szekér kocsisa észbekapott és gyors 
tempóban elhajtott a szerencsétlenség 
színhelyéről. A nyomozást végző csend
őröknek alapos munkát adott a két 
szekér gazdájának kilétét megállapítani, 
kutatásuk azonban mégis sikerrel járt 
és Fabo István, valamint Vrbiár György 
muránylehotai fuvarosok személyében a 
rimaszombati kerületi bíróság vádtaná
csa már vád alá is helyezte a két ka
rambol-okozót.

Az eltűnt diák megkerült. Jablovszky 
Alajos III-ik szlovák osztálybeli helybeli 
gimnázista, aki megdorgáitatása miatt a 
múlt héten eibujdosoít, éhségtől kime
rült állapotban hazatért szüiőiházához.

Felakasztotta magát Fakla János 
46 éves szirki földmives lakásán föl
akasztotta magát s mire tettét észre
vették már halott volt.

Zsebmetszőt fogtak a jolsvai vásá
ron. Huszik János hisnyói gazda mar
hákat adott el a jolsvai országos vásá
ron s a beszedett ezresekkel zsebében 
tovább forgolódott a vásáros nép közt, 
amikor egyszerre csak arra eszmélt, 
hogy idegen kéz turkál kabálzsebében. 
Hirtelen odakapott s megragadta a 
zsebmetsző kezét, két kupec kinézésű 
egyén azonban váratlanul közbelépett s 
a gazda egyszerre elvesztette szeme elől 
mindhármukat. Azonnal jelentette a dol
got a szolgálatot teljesítő csendőrnek, 
aki a megadott szeméiyleirás alapján a 
vásárról eltűnni igyekvő zsebtolvajt 
idejében lefülelte. Az erélyesen méltat
lankodó és a hatósági beavatkozás el
len lármásan tiltakozó zsebmetsző leiga
zolásakor Zajac János rzeszovi (Len
gyelország) marhakereskedőként iga
zolta magát, mire előállitotiák és a 
szemtanuk vallomása alapján átadták a 
nagyrőcei járásbíróságnak, ahonnan pár 
nap múlva egy őrizetlen pillanatban 
megszökött. Csak eltűnése után derült 
ki, az ujjlenyomatok ellenőrzése alkal
mával, hogy a hoppon fogott marha
kereskedő álnevet használt az igazolta
tásnál és tulajdonképen Teadas Vronsky 
közismert vásári zsebmetszővel azonos, 
aki különféle tolvajlások miatt már 
számtalanszor volt büntetve s a leg
utóbb kitöltött négyéves fegyházbünte
tés után örök időre kitiltották a köz
társaság területéről. A közepes magas
ságú, angol bajuszu, kékszemü, egyik 
kezén tetovált zsebmetszőt, egyik szeme 
alatt 9 cm. hosszú forradásról könnyű 
ráismerni, országosan körözik. Beszél 
szlovák, lengyel és német nyelven.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

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

tékban legolcsóbban :

G L ASER-nál.

Árverési hirdetmény.
1937. decem ber 14-én d. e. 10 
órakor a rimavska-sobotai járás- 
bíróság 12/a. számú hivatalos he
lyiségében bírói árverésen el lesz 
adva a Rimaszombatban, Tom pa
utca 1019 ö. szám  alatt levő  ház 
vendéglői és szállodai helyiségek
kel, udvarral és kerttel 120.344 Ké. 
kikiáltási árban.

F I G Y E L E M !
Az elkövetkező karácsonyi ünnepekhez 
jó minőségű tiszta szőlő bort vásároljon

B ozóky G yörgy-aél 
1 lite r  K é 7

bor-kóstoló vétel-kötelezettség nélkül. 
Rím. Sobota Pokoradská u. é. 1.

Karácsonyra
ajándéktárgyak legnagyobb 
választékban és legolcsóbb 

árban kaphatók

a BOKOR-drogeriában.

Játékárat!!
m élyen leszállított 
árban vásárolhat

T E M J Á K
divatáruüzletében.

Nagy választék világm árkás rádiókban 
Kedvező fizetési feltételek. — Villamos 
cikkek és háztartási készülékek nagy 
választékban. — A JENA-i DURAX tűz
álló üvegedények klzárólágos lerakata.
— Kozmetikai és fényképészeti cikkek
— Sokszorosító gépek. — Kedvező a l

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

Tisztelt HölgyközOnség!
Ismételten felhívom becses figyelmüket, hogy 

Rózsa-utca 28. sz. a la tt Dr. Reinitz Vilmos 
ur házában levő FÜ ZŐ -SZ A L O N O M B A N  
minden igényeknek m egfelelő: különféle kül
földi modern minták szerint, mérték után

g y ó g y - é s  d ivat-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.

M A N D E L  E.
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-utca 16. sz. az emeleten.
Dolgozik a L 1 E Ő E B N Y  F O N D
és magánbetegsegélyzők tagjai
nak is.

Emeleti lakás
január 1-től k iad ó: 
Gömöri-u. 24. sz. alatt. 

Bővebbet a tulajdonosnál ugyanott.

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


