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Lápzárás csütörtökön este. —  Kéziratok vissza oem adatnak.
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Mit várunk
az uj képviselőtestülettől, mely már 
a jövő héten átveszi a város 
vezetését? Egy szóval megmond
hatjuk : sokat. Sokat várunk, mert 
sok a tenni vaió és tucatjával van
nak fontosnál fontosabb városi 
ügyek, amik erélyes kezdeménye
zést, ésszerű végiggondolást és 
rendszeres kitartást kívánnak a 
képviselőtestülettől: lelkiismeretes, 
nehéz, áldásos munkát.

Vegyük nagy áttekintésben a fel
adatok és tenni valók legfon'os-^bb- 
jait: a képviselőtestületnek legelső 
feladata, hogy Rimaszombatot okos 
és céltudatos városfejlesztési poli
tikával újból széles vidékek gócz- 
pontjává tegye s legalább részben 
kárpótolja a rimaszombatiakat a 
leépítés veszteségéért, amit mind
nyájan megszenvedtünk. A tönkre
ment kereskedelmi és ipari életet 
uj fejlődésre kell segíteni és élet- 
lehetőségekhez kell juttatni, mert
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rén a városnak biztosítani keli emi
nens érdekeit és ezzel is minél 
szélesebb vidékeket kell bekap
csolni Rimaszombat érdekszférájá
ba. Rimaszombat kulturális életét, 
— mely régen messze kimagaslott 
a testvérvárosok közül — tervsze
rűen és rendszeresen támogatva 
kell a régi nívóra emelni és példa
adó élénkségüvé tenni. — Mind
ezen feladatok sikeres gyakorlati 
megoldása egy csapással kiemelné 
a várost abból a bágyadt levert
ségből és visszafejlődésből, amit 
évek óta érzünk és nyögünk és 
képessé tenné arra, hogy szeren
csésebb fiatal vetélytársaival, sőt 
Losonccal is, a régi elánnal és a 
régi eredménnyel vegye fel a ver
senyt.

A város szorosan vett belügyei 
közt legelsősorban a városi gazdál
kodás kívánkozik kiemelésre, mely
re százszázalékos figyelmet és 
gondot kell fordítani az uj képvi
selőtestületi tagoknak. — A városi 
gazdálkodás rentábilissá tétele min
den polgárnak java és kívánsága. 
Emellett be kell vezetni az ésszerű 
takarékosságot, ami azt jelenti, 
hogy amire pénz kell, arra legyen 
is pénz, de ami felesleges kiadás, 
arra egy fillér se jusson. A kilenc
éves letargiából éledő város most 
forduló ponthoz jutott, feleszmélt, 
gyarapodni akar és — csinosodni 
is! Ez a vágy és akarat parancs 
legyen a képviselőtestületnek, hogy 
támogassa és segítse a gyarapo
dási és építkezési kedvet és az okos

vállalkozó szellemet és fogjon hoz- I lettek szüntetve. Hogy világosabban lás- 
zá végre komolyan azoknak a vá-. suk : a választások ellen dr. Törköly 
ros rendészeti és város szépitészeti, József szenátor azért adott be kifogáso- 
problémák ügyes és bátor megöl- kát, mert az állami adóhivatal a törvény 
dósához, amik még a háború előtt helytelen magyarázatának alapján küldte 
fogantak, de azóta se jutottak meg-1 azokat a közismert adómegintéseket, 
valósításig. A Tompa-tér és a Liget amelyekkel a községi képviselőtestület 
Ízléses átalakítása mellett figyel- legértékesebb tagjait akarták kizárni a 
mébe ajánljuk a képviselőtestület-; község vezetéséből. Egyes körök nyíltan 
nek a már több vezető emberben! megmondták* hogy dr. Törköly Józsefet 
felmerült kívánatos és ü g y e s  t e r v e t  a képviselőtestületbe választhatóságtól 
a piactér diszparkká és sétatérré meg akarják fosztani; elfelejtették azon- 
való átalakítására, amivel városunk bán, hogy a törvénynek annyi védő 
egyszerre a legszebb kisvárosok ; ereje is van, mint amennyi támadó erővel 
közé avanzsálna. — Hogy a város bir a rosszakaratuak javára. A válasz
társadalmi, sport, művészeti és kul- j tási törvény világosan meghatározza, 
turális életének felpezsditése és ma-1 hogy akik a községi adójukat a szemé- 
gas színvonalon tartása S az e té-Myes megintés dacára öt napon belül 
ren való iniciativ és támogató te - ; nem fizették meg, a választhatóságból 
vékenység a képviselőtestületi tagok kizárhatók. A járási főnöknek igen is 
elsőrendű kötelessége, azt csak azért érdeke volt, hogy ezt a törvényt, mint 
Írjuk le, mert egy modern város’ valami spanyol csizmát ráhúzza azokra 
művelt és művelődni vágyó polgár-; a választó és választandó polgárokra, 
sága igenis elvárja, hogy a veze-1 akik neki nem tetszenek, azért sietett 
tőség ne csak testi és vagyoni megkeresni a városi főjegyzőt (nem a 
biztonságáról gondoskodjék, de biz-, várost!) és az állami adóhivatalt, hogy 
tecitea szellemi óo kulturális aauk-fer-- adZ«*oa inté«í mafla*,»J VnWMr
ségleteik sima és zavartalan kielé
gítését is, mert a mai müveit pol
gárság már nemcsak lakni akar 
és élni akar a városban, de ké
nyelmesen, és jól akar lakni, és 
okosan, nívósán és szépen is akar 
élni! Ez pedig nívós társadalmi, 
művészeti, sport és kulturális élet 
nélkül lehetetlen. Ezzel városabb 
minden város a falunál. — Ide kí
vánkozik még egy kulturális téren 
mutatkozó és nagy fontosságú kér
dés is, mely gyors elintézésre vár: 
a községi közkönyvtár megterem
tése! Ezt a kérdést rövidesen ki 
kell emelnie a képviselőtestületnek 
a feledés homályából és közkívá
natra és közjóra fel kell állítani 

| haladéktalanul a törvényben is elő
irt, hiányzó kultúrintézményt.

A feladatok további felsorolására 
lesz még alkalom és idő. Az uj 
képviselőtestület tagjainak figyel
mét azonban már most időszerű
nek láttuk felhívni a legégetőbbb 
teendők seregére, hogy mire mun

ki. Kifelejtették azonban a számításból 
a közigazgatási bíróság idevonatkozó 
döntését és nem tudták különválasztani 
a községi adót az állami adóktól.

Értesülésünk szerint a járási főnök
ség megkapta e tárgyban a miniszteri 
utasítást, ami annyit jelent, hogy a vá
laszthatóságból a kipécézett képviselő- 
testületi tagok ki nem zárhatók. Törköly 
József dr. szenátor ezek után vonta 
vissza petícióját. Így a községi elöljáró
ság megválasztása elé már nem hárul 
többé akadály, mert a községi választás 
a petició visszavonásától számított 8 nap 
múlva jogerős.

Az elöljárók választását előreláthatólag 
folyó hó 10-én délután 3 órakor ejtik 
meg, az akkor megalakulandó uj kép
viselőtestület közgyűlésén.

SZÉMAN ENDRE.
A rimaszombati róm. kath. hitközség 

folyó hó 3-án meleg szeretettel üdvö
zölte érdemekben gazdag lelkiatyját ab- 

kába állanak, tisztában legyenek j ból az alkalomból, hogy jó egészségben
azzal, hogy a város lakossága sok 
munkát, célszerű akaratot, kezde
ményező erőt és gyors cselekede
teket vár tőlük. Nem elodázást, 
nem tervezgetéseket és nem nehéz
kességet, hanem iniciativát, tetteket 
és ügyességet! □

A rimaszombati községi választá
sok ellen beadott petícióját Törköly 
József dr. szenátor visszavonta. A
visszavonás azért történt, mert a petició 
beadásának okai törvényszerüleg meg

és fáradhatatlan munkakedvvel teli kö
szöntött reá — születésének 70-ik év
fordulója.

A visszaemlékezés egy munkában el
töltött életpályára : mindig hálás feladat. 
Kétszeresen kedves a visszaemlékezés 
egy olyan élethivatásra, mely a lelkek 
rögös ugarán fejti ki energiáit, hogy 
azt feltörve a hithűség, az istenfélelem, 
az emberszeretet nemes és illatos virá
gaival ültesse be. Lelkeket finomítani, 
a lélek erőit s vágyait egy tisztultabb 
légkör világába emelni: magasztos, de

egyúttal tövises életprogramm. A mai 
nemzedék erkölcsileg lerongyolódott. El- 
távolódott a vallás örök igazságainak 
éltető és irányitó szellemétől. Jelszava: 
Panem et circenses ! E szomorú korké
pet csak a lelkiélet mesterei, a pozitív 
istenhit erősszavu hírnökei változtathat
ják meg.

E nemes élethivatásnak lánglelkü kép
viselője Széman Endre pápai prelátus, 
a rimaszombati róm. kath. hívek köz
szeretetben álló lelkipásztora. Közel har
minc esztendeje bölcs vezetéssel irá
nyítja híveit a krisztusi szeretet utján. 
Igaz lelkipásztor ő, akinek leghőbb vá
gya, egyedüli törekvése csak az, hogy 
az erkölcsi eszmék diadala trónt üljön 
a vezetésére bízott lelkek országán. Jó
ságos lelke, áldozatkész szive meg
nyerte a maga méltó jutalmát abban az 
odaadó ragaszkodásban, mellyel hivei 
körülveszik.

Hivatásának buzgó teljesítése mellett 
nem kisebb lelkesedéssel működik a 
közügy terén is. Városunk társadalmi s 
kulturális élete sohasem nélkülözte az
r\ c r fit-
mogaíc jóindulatát. Megnyerő modora, 
vonzó egyénisége eredményezte azt az 
általános közszeretetei, mellyel városunk 
polgárai — kivétel nélkül — adóznak 
neki.

Törhetetlen magyar meggyőződésének 
életerős fáját nem tudta megtépázni az 
idők viharos járása. Kitartó lelkesedés
sel ragaszkodik fajához, bízik jövendő 
élethivatásában. De ez az elvhüség nem 
zárja ki szivéből a magyarnak egyik 
feltűnő vonását: az általános ember- 
szeretetet. Távol áll tőle minden faji 
avagy vallási türelmetlenség.

A róm. kath. hitközség nevében az 
Egyháztanács meleg szeretettel köszön
tötte szeretett főpapját s egyúttal bizto
sította további odaadó ragaszkodásáról. 
Ugyancsak felkereste az Oltáregylet és 
a Mária-Kongregáció vezetősége, hogy 
kifejezze mély háláját lelkivezérének 
70-ik születésnapja alkalmával.

Mi a magunk részéről is mélységes 
nagyrabecsüléssel, őszinte igaz örömmel 
köszöntjük a szeretet vallásának apos- 
tolilelkü papját, a hivők gondos lelki- 
pásztorát, társadalmi életünk önzetlen 
kiváló munkását az isteni kegyelem 
ajándékának ünnepnapján.

Régi idők krónikása.
(Látogatás Farkasfalvy-Findura Imrénél.)

Vdcz, október.
Olykor, ha ennek a rimaparti kis fő

városnak, Rimaszombatnak históriás dol
gai felől van érdeklődésünk, előkeritünk 
egy öreg könyvet s abból olvassuk ki 
a tudományt. Rimaszombat történetének 
eddigelé egyetlen könyve van, két kiadás
ban s igy egyetlen történetírója is az utol-
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só évtizedekben: Farkasfalvy Imre, avagy, 
mint akkortájt jegyezte még: Findura 
Imre. Nem ismeretlen név ez a gyüker 
előtt sem, bent van egyik régi viselője 
amaz ősi nótában, melyet ma is fújnak 
még itt-ott, ha régi batyibeli emlékekről 
ejtődik szó :
Az öreg Findura, Burszky meg a fia ...

Farkasfalvy Imre alig járt Rimaszom
batban. Gyermekkorában elkerült már 
a pokorágyi hegyek alól, meg-megjelent 
Gömörben, el-elment másfelé, miglen 
egyszer azzal lepte meg a városiakat, 
hogy megírta a krónikás-könyvét.

*
A váczi Dunaparton méla ősz. Halász 

csomóz ócska hálót, kihalt a strand s a 
püspöki palota fala alatt bánatos szél I 
oson. A fegyintézet komor épülete előtt 
unottan járkál az őr, vasárnap van, min- j 
denki az utcán sütkérezik az őszi fény-j 
ben. A vén, Mária Teréziás diadalkapu 
mint élő anakronizmus veti szét lábát! 
az autóknak, a székesegyház temploma 
délutáni litániára hívogat.

Báthory-utca 5. Ódon, békés utca a 
püspöki templom mögött, földszintes ház, 
nagy fakapu, az udvarban libák, kacsák,: 
baromfi rikácsolás, aztán beljebb a 
konyhában, még beljebb egy szobába. 
Félhomály. A kályha melege mellett ősz- 
szakállu öregur a nagy fotöjben. Az 
asztalon torta és bor.

Farkasfalvy Imre nyolcvanharmadik 
születése napját ünnepli. Az imént uta
zott haza éppen Kornél fia is Kecske
métre, köszöntőbe járt itt a családdal, 
várják a többi gyerekeket, várja a mama 
is, aki nyolcvan éve dacára ugyancsak 
fürgén tesz-vesz, jár ki s be.

Imre bátyánk elül a karosszékben, 
kicsit nehezére esik a mozgás, de emlé
kezete friss s a régi idők történetei fá
radhatatlan buzgalommal sorakoznak fel, 
ahogy beszél.

*
Mindig régi dolgokról. Minél régeb

ben történt valami, annál élénkebben 
mondja e l ; rengeteg emléke van, ma
napság alig élnek, akikkel megtörtént. 
Az uj események fölött átfut, az nem él 
úgy benne és szokatlan hallani, mikor 
igv s z ó j t w _  __ _— i  .

— Mikor a forradalomban...
... És ezt a forradalmat negyven

nyolcra érti, holott azóta bennünk egy 
másik forradalom emléke él és a sza- 
badságharcz, mint márcziusi ünnepség 
ködük csak fel előttünk.

Egymásután törögeti szét az emlékek 
burkát, hol ehez — hol ahoz nyúl, ötlet
szerűig, amit érdekesnek tart. Szívesen 
száll vissza ezekhez az időkhöz.

— Kollárnak egy régi könyve akadt 
kezembe — mondja — latin nyelven. 
Ez adott impulzust arra, hogy Rima
szombat történetét megírjam. Az első 
kiadás nem is volt pontos, tizennyolcz 
évre rá megjelent a második bővített j 
kiadás is. Csak azt nem tudtam — teszi!

hozzá sajnálkozva — hogy Petőfi járt 
Rimaszombatban, meg is fürdőit a Ri
mában és majd belefult. Azután Vácz 
történetét akartam megírni, de közben 
Karcsú Arzén tervezett egy kilenc köte
tes munkát Váczról s ebben segítettem 
neki sokat.

— Mikor Görgey Rimaszombatban 
járt, a forradalomban, én ötödfél éves 
gyermek voltam. És sokkal később, mi
kor Görgeyvel vitám volt, pontosan el 
tudtam mondani Görgeynek, hol lakott, 
milyen ruhában volt, milyen lovon járt. 
... Mindent....

— írtam egynéhány munkát. Fdy An
drás történetét, sok statisztikai művet. 
Esztergomban pályadijat nyertem egy 
könyvemmel: Magyarország helyzete és 
nagysága Szent László korában, ez volt 
a cirne. Voltam újságíró is, a „Buda
pesti Hirlap“-nál, a „Vasárnapi Üjság"- 
nál sokat dolgoztam. Megírtam Baross 
Gábor életrajzát is, — Baross Gábor 
osztálytársam volt, — de ez a tr.fl Sziny- 
nyey József nevével jelent meg.

Lassan besötétedik.
— Régen elkerültem én Rimaszom

batból, — mondja — de azért Gömör
ben sok helyen megfordultam mindig. 
Mi, rimaszombatiak igen testvériesen 
tartottunk össze Pesten: Szabó Samu, 
Nagy Lajos,— emlékszik-e rájuk, uram- 
öcsém ? Hát Findura Isivánra, a kereszt
apámra, aki Blaha Lujzát keresztelte ? 
Beszéltem én még a Blaha bábájával is. 
Sok mindent mondanak. Én azt mondom, 
hogy Blaha Lujza jászolban született.

Emlékei csaponganak. Látszik, hogy 
nagyon kedvesen mindenről akar be
szélni ami csak érdekelne s az emlékek 
ködében felmagasulnak alakjai, emberei, 
történetei.

— A negyvennyolcas forradalomban 
kétszer is menekültünk az oroszok élői. 
Egyizben, tudom, Nyusíyáról Kokovára. 
Nálunk lakott a muszka tábornok adju
tánsa, aki férfiruhába öltözött nő volt,

Lámpagyujtás. Függő petróleumlámpát 
gyújt a nénike s Imre Bátyánk nézi-nézi 
a feleségét.

— Ötvenöt éve élünk együtt, hat 
gyerekem anyja.

No, erre felhörpintünk egy gyüszüiv* 
ó-tokajit, megszemeljük a piros szóíőí, 
Imre Bátyánk közelebb húzódik az asz
talhoz, s láthatólag jólesik a régi dol
gokról beszélni. Ezt-azt, ami eszébe jut.

— Sajátságos dolgok vannak, — in
gatja meg fejét, — hallotta-e Mikó hírét? 
Nem ? Furcsa egy ember volt, velem 
volt kosztosdiák, Esztergomból nősült 
és én vittem tébolydába.

— Mert megnősült?
— Dehogy. Története van neki. Kis- 

pap is volt, később aijárásbiró lett s 
hirtelen két lányt akart elvenni egy
szerre. „Bolond vagy?" kérdeztem. „Lá
tod — feleli — te is mondod, hogy bo 
lond vagyok. De tégy egy szívességet 
nekem, adj ötszáz pengőt és vigy be a

bolondok házába." Hát aztán bevittük 
Senka Józsival, u t sem ismerte?

— Nem.
— No, ez a Senka Józsi volt, aki 

egyszer csak elaludt a fotelben s igy 
halt meg. Mindenét a kutyájára hagyta, 
mert rosszak az emberek. — Hát Sár
köziről hallott? Az is érdekes történet. 
Sárközi igen dicsérte Burszky Samunak 
Stolcz Marit. Hogy ilyen derék lány, 
olyan kedves, nagyon szép. Erre Burszky 
elmegy s egy idő múlva azt mondja 
Burszkynak : „Tetszik-e neked Stolcz 
Mari?" — ,Hát!: — „Elvennéd-e?" — 
.Hát!‘ — „No, nem lehet, mert nagyon 
dicsérted a múltkor, hát én már meg is 
kértem."

Hallgattunk. Az ablak alatt vidám be
szélgetés, — cselédek - bakák sétálnak 
kézenfogva.

— Az apám orvost akart belőlem, az
tán elvitt egy akasztáshoz, hogy tanuljak 
bátor lenni. Erre lemondtam az orvos
ságot. Hát azt tudja-e uramöcsém, hogy 
az utolsó nyakazds Rimaszombatban tör
tént? A iorrada\om után volt, mikor már 
vasasnémetek ügyeltek a rendre. Valami 
gyilkosnak volt a kivégzése, én még lát
tam, mikor a hóhér élesítette a pallosát.

Sokáig ülünk a csendben. A nénike 
ki-bejön, rendezget, beszélget kedvesen. 
Fiait várja Imre Bátyánk megsimogatja 
a haját.

— Sokminden történt. De rengeteg 
emlékem odaveszett a budai árvízkor. 
Bizony, harmincznyolcz esztendeig lak
tunk Pesten s csak a kommunkor jöt
tünk Váczra, ebbe a mi régi házunkba. 
Most én vagyok a legöregebb váczi diák!

Éltetik ezek a régi, kedves dolgok. 
Beszél, emlékezik, Gömör, Rimaszombat.

— Ismerik-e még a könyvemet Szom
batban — kérdi — vagy nem emlékszik 
rám már senki?

összehúzza a homlokát. Maga elé néz 
s mondja, — De talán, még valaki. 
Rábely Miklós, a nyomdász ... őt üd
vözlöm...

>fc

Sötét este. A vasúthoz ballagunk ódon 
utcák közén, a mozi előtt Vácz arany- 
ifjúsága számolja pengőit, amit még rá
szánhat egy támlásszékre, a Duna tükré
ben csillog a keskeny hoiüviiág s a 
nógrádi hegyek halvány, ködös, éjsza
kába vesző sziluettjén túl messze zsi
bong valahol Rimaszombat....

A Duna is találkozni fog a Rimával. 
Lent Titelnél. Hozza a Tisza.

(—thyvi—)

!

November 6-ától (vasárnaptól) 
kezdve minden vasárnap
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elsőrendű zene, parkettánc.
I

Hitetlenek vagytok . . .
Ős pogány véreteket ércsatorndiban 

mintha lázak tüze forralná szilajra, cifra 
bálványok köré sereglő hadatok mintha 
elfordult volna a Kereszttől s a vad or- 
ditozásban elfeledtetek imádkozni: hitet
lenek vagytok.

Pedig, nekünk van miért imádkozni!
Bűnök tivornyds tanyáján mulatozó 

telketekből kiölte a Jót a véres szájjal 
röhögő Gonosz gyilkot markoló keze, a 
hit szelídségét durvasággá szántotta a 
halált röpítő puskák szuronyekéje, imád- 
sdgos könyv helyett mdmorkelyhet szo
rongat kezetek: hitetlenek vagytok.

Pedig, nekünk van miért imádkozni!
Százados bűnök bocsánatáért nem 

tartotok penitenciát, a rosszban megnyug
vással nem hisztek a jóban, a megváltás 
kegyelmének áradásáért nincs kérő sza
vatok, testvér gyűlölködésre nincs szive
tekben megbocsátás irgalmassága, a tü
relem angyala elhagyott, a megbékélés 
nyugalma nem lakozik telketekbe, kezetek 
nem kulcsolódik imára: hitetlenek vagytok.

Pedig, nekünk van miért imádkozni!
Múljon el hát tőlünk e megfagyásra 

dermesztő hitetlenség s Hozzá, a legna
gyobb Szeretethez fordult szívvel imád
kozzunk az emberi szeretet, az egymást 
megértés, a sok nagyot és sok szépet 
teremtő, az emberi boldogság gyönyörű
séges csodavárát felépítő Békesség eljö
veteléért, embertestvérek.

__ Árgus.

Áthelyezések. Zborovszky Aladárt, a 
rimaszombati pénzügyi kirendeltség fő
nökét, saját kérelmére, hasonló minő
ségben Iglóra helyezték át s helyét Sin- 
ger Náthán dr. nagytapolcsányi pénzügyi 
kirendeltségi főnök ide helyezésével töl
tötte be a pozsonyi vezérpénzügyigaz- 
gatóság. Zborovszky Aladár távozását 
őszinte sajnálattal vesszük tudomásul, 
mert aránylag rövid itttartózkodása alatt 
számos ízben tapasztaltuk az adózó kö
zönséggel szembeni igaz megértését, 
jóindulatát s olyan pénzügyi vezető 
tisziyjselönek bizonyult, aki a törvények 
icörTátain belül, nemzetiségre való tekin
tet nélkül, mindenkin segíteni igyeke
zett, a sérelmeket tőle telheíőieg orvo
solta s a hivatali érintkezésben minden
kor sima modost, előzékenységet és ta
pintatos bánásmódot tanúsított.

Rendőrbiztosi áthelyezés. Machacsek 
Pált, a rozsnyói rendőrbiztosság veze
tőjét Komáromba helyezték át, mig rozs
nyói rendőrbizíossá Miclivicsek Jánost 
pozsonyi rendőrfogalmazót nevézték ki.

Dobsinai biróválasztás. A hétfőn 
megtartott biróválasztáson Krausz And
rás volt polgármester, a dobsinai polgári 
párt listavezetőjét választotta meg bíró
jául Dobsina város uj képviselőtestülete. 
Krausz András 21 szavazattal 9 ellené

Őszi emlék,
Rámnevetsz — én visszamosolygok, 
Ülünk az ódon, meghitt sarokban,
S az órát hallgatjuk :
Fut az idő.
Odakünn az ajtó dobban,
Asztalodon rózsa remeg.
Az úton, alant, autósziréna, sír, 
Lázas, emberdús iram,
De hozzánk Csend úr beillant. 
Vendég, halk utas.
Benned-hivő.
Már —
Hallgatni jó : ballagnak az órák 
Hangtalanul.
Isten-kezem, ha volna mostan : 
Percek sorompóit lezárnám gyorsan 
Összefognám mind a pillanatokat 
Nem röpíteném szét soha, 
Nyomtalanul.

Szombathy Viktor.

Két hétig bakamundérban.
— Naplótöredék. —

I.
Szeptember 23 ... Fájó szívvel búcsút 

kellett vennem a Tompa-kert sárgulni 
kezdő hársfáitól, spirea bokraitól, a fő
téri sétány ákácfa sorától, a kis mus

kátlis ablaktól lent a Jánosi-uíon, a mus
kátlik mögött egy bájos szőke leányfej 
tői, hogy 14 napi fegyvergyakorlaíra 
bevonuljak ezredemhez V-be, egy kis 
csehországi városkába. Reggel az első 
vonattal indultam, hogy elkerüljek min
den nagyobb emóciót, mindhiába, a fiuk 
frontot állva az állomás perronján sex
tettben fütyülik a Radetzky marsot had- 
bavonuló pajtásuk tiszteletére. A kisirt 
szemű Máli néni jó magyar szalámit, 
tepertős pogácsát, csokoládét gyömö
szöl az otthon már minden jóval meg
pakolt hátizsákba, a muskátlis Mici is 
ott áll a vonatablaknál virágot tartva 
reszkető kis kezében, nem használ sem
mi becézés, vigasztalás, a búcsúnál el
törik a mécses, drága tartalma ömlik, 
szakadatlanul ömlik a rózsákra, vona
tom már túljár a füleki hegyeken s a 
sok csillogó harmatcsepp még mindig 
ott rezeg a három szál piros rózsán.

A felszálló reggeli köddel szentimen
tális hangulatom is szertefoszlik, Losonc
ra érkezve az állomáson egy sereg is
merős arc fogad, ni ott a piszeorru Misi, 
mellette Pista, alias Muki a pókhasu — 
utolsó találkozásunk óta megint magára 
szedett egynéhány kilót — odébb az 
örökké vigyorgó Karcsi, meg még vagy 
négyen, csupa régi jóbarát a háborús 
időkből, tizennyolcban még tartalékos 
tiszt valamennyi, ma a V-ben állomásozó

csehszlovák gyalogezred közkatonái. A 
sors különös kegyéből két héten át most 
ezekkel a jó fiukkal osztom meg a ba
kaélet örömeit. Zajos örömmel fogad a 
társaság, csak Mukinak rezeg valahogy 
szomorúan a tokája, talán bizony a régi 
katonanóta ébreszt benne fájó emléke
ket, melyet kórusban fuj a búcsúzó kis 
csapat:

— Ne sírjatok, ti losonci lányok,
Visszajövünk még hozzátok
Valaha, valaha, vagy soha. —

— Fel a fejjel Muki ! — csapok na
gyot a fiú hatalmas vállára — holnap 
ilyenkor fütyülünk a szombati meg a 
losonci lányokra, kéz a kézben járjuk a 
bakakorzót, te egy szőkével, én egy 
barnával. Emlékszel-e még arra a kis 
vöröshaju bestiára Lembergben — bö
köm oldalba bizalmasan, — meg a kra- 
kói mo ... — a krakói inolet a torkomon 
akad, most veszem csak észre a Muki 
karján piruló asszonykát, a kisbicskáját 
neki, hiszen az én hajdani Faublas lo
vagom már házas ember... Ennél kíno
sabb bemutatkozása csak annak a peches 
diáknak lehetett, aki az ajtót nyitó házi
asszonytól kérdezte, otthon vannak-e 
őnagyságáék és a konyhából elősiető 
szakácsnőnek csókolt kezet. — Felette 
kellemetlen helyzetemből Karcsi mentett 
ki, a beszállást sürgetve. Vonatunk né
hány perc múlva már indít is, a fiuk

ajkán pedig újra felhangzik a szép ba
kanóta :

— A gőzösnek nyolc kereke, de fényes,
de fényes, de fényes . . .

Mindenfelé hangos jókedv, tréfálkozás, 
csak Muki az újdonsült férj gubbaszt 
halálra keseredetten az ablaknál. (Ho
gyisne — súgja a fülemben Karcsi — 
alig négy napja, hogy visszajöttek a 
nászutról) résztvevő arccal sajnálkozunk 
felette, de közben mindenki a csomagja 
felé pislog lopva, ismerjük mi már, mit 
jelent az, ha Muki el van keseredve. 
Kilencszáztizenhatban a harctérre menet 
elkeseredésének két egész rúd szalámim 
esett áldozatul, a mákos kiflit, almás 
pitét és egyéb bagatelleket nem számítva. 
A fájdalomcsillapító szerek most is meg
tették jótékony hatásukat, Ruttka táján 
megelégedett mosollyal az ajkán szundit 
el hősünk. (— Úgy aludt, mint egy jól
lakott, boldog barom — Írná Szabó De
zső) én pedig szomorú képpel rakosga
tom el Mici részére tárcámba a csoko
ládé eziistpapirját és csavargatom ujjam 
körül a szalámiból megmaradt madzag
darabot.

Szeptember 24 ... Másfél napig tartó 
szakadatlan utazás után szerencsésen 
megérkeztünk V-be. Mukinak ezen idő 
alatt teljes 20 centiméterrel sikerült meg
javítania ezerkiiencszáztizenhatban fel
állított távevészeti rekordját, két darab

Rádiú-akkumulátor töltés, villamos felszerelés és berendezés, csillárok, égők a legjutánjosabb áron 
a Rimaszombati Városi Villamos Telepen szerezhetők be; Kispást-tér, —  Telefon-szám: 30.



1927 november hó 6 G 3 ia  8 r 3

ben nyerte el Dobsina város birói szé
két, az egész lakosság örömére. Benne 
kipróbált, régi tisztviselőjét kapta vissza 
a város. A másod birói állást a kommu
nista Roslozsnik János bányász nyerte 
el, mig a harmadik birói szék az egye
sült csehszlovák pártok jelöltjének Rus
nyák Károly korcsmárosnak jutott.

B í r ó  v á l a s z t á s o k .  Rimatamás- 
fala község képviselőtestülete pénteken 
választotta meg uj biráját Földy András 
személyében. Rimapálfalán ifj. Nagy Ist
ván, Zádorházán pedig Sz. Bettes János 
lett a vezetőbiró, mindhárman a Magyar 
Nemzeti Pást tagjai.

A reformáció emlékünnepe. Áhitat-
teljes ünnepségek keretében ülte meg 
mindkét protestáns egyház a reformáció 
410-ik évfordulóját Rimaszombatban. A 
református templomban október 30-án 
délelőtt alkalmi istenitisztelet és urva- 
csoraosztás keretében folyt le az emlék- 
ünnepély, amikor is P dlóczi-C zinke Ist
ván püspök tartott szónoki remekműnek 
beillő gyönyörű ünnepi beszédet, mig 
az urvacsorai ágendát Sim on M ihály  
lelkész mondotta. A z  á gosta i h. evan
gélikusoknál a Leánykör és Lutherkör 
október 31-én délután 5 órakor rende
zett az evangélikus templomban, a hívők 
nagy részvétele mellett, emiékünnepélyt. 
A „Jövel Szentlélek..." közének elhang
zása után Stromp László dr. mondott 
megnyitó beszédet, majd Gaál Edith 
szépen szavalta el Porkoláb Gyulának 
„Október 31“ cimü költeményét, mely 
után Halász Manci és Tóth Böske össz- 
hangzatosan előadott kettős éneke kö
vetkezett. Az emlékünnepély fénypontja 
Reken János cserer.csényi lelkész kiváló 
szónoki készségre valló, gondolatokban 
gazdag, lélekbefutó, szivhezszóló alkalmi 
beszéde volt, mely után a leánykar az 
„Ébredj bizonyságtevő lélek . . . “ cimü 
éneket adta elő kifogástalan betanulás
ban, melynek végeztével Remenyik D. 
a Lutherkör elnökének szavalata hang
zott el. Maid Bayer Margit művészi 
éneke gyönyörködtette az áhítatba me
rült hívőket, újabb bizonyságot téve 
Bayer Margit pompás hanganyagáról. 
Baráíh Károly lelkész lélekbő! fakadt 
imádkozása után a vegyeskar „Erős vá
runk..." éneke s azután közének' kö-" 
vetkezett, amivel a nagyszerűen meg
rendezett, sikeres emtékünnepéiy be is 
zárult.

Missziós előadás. Folyó hő 4-én d. u. 
4 órakor az ifjúság és este pedig a fel
nőttek számára, vailásos és kulturális 
célokra, igen érdekes és tanulságos 
missziós-előadás tartatott a helybeli 
mozgó-fénykép színházban, ahol egy 
missziós páter bevezetése után több 
képben ismertették a misszionáriusok 
életét és nehéz, fáradságos munkáját.

Hősök emléke. A felsővályiak októ- 
tóber hó 23-án bensőségteljes ünnepség 
keretében avatták fel a világháborúban 
elesett vályi hősök emléktábláját, mely 
alkalommal az ünnepi szónokok: Szé

kely Bertalan szútori és Pál Ferenc 
vályi lelkészek megható szép beszédek
ben áldoztak a 19 hős emlékének.

Mindazoknak, kik felejthetetlen édesanyánk 
elhunyta alkalmával mély fájdalmunkat őszinte 
részvétükkel igyekeztek enyhíteni és azoknak, 
kik a végtisztességen részt vettek, — ezúton 
mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1927 november 3.
A Sasczer-család.

A RIMASZOMBATI BANK, előbb Rim aszom 
bati T ak a rék p én z tár kedvező feltételek mellett 
epogad betéteket, leszámítol váltókat és teljesít 
minden bankszakmába vágó megbízást.

A posta szarkája. A postai csomagok 
Jolsvára hosszabb idő óta megdézsmálva 
érkeztek. A számos Ízben tett panaszra 
folyamatba tett nyomozás megállapította, 
hogy a csomagokat a jolsvai postames
ter gazdasszonya fosztogatja mintegy 
két év óta s ezen tettét klepiomániás 
voltával igyekszik menteni, dacára an
nak, hogy az orvosszakértők ezt meg
cáfolják. Úgy a postamester, mint gazd
asszonya ellen a bünfenyitő eljárást to
vább folytatják.

Kiss Ferencz—Bat’a—Grünhut. A
zlini cipőgyáros ötezer koronás adomá
nyával kapcsolatban azt jelentettük leg
utóbbi számunkban, hogy az olmützi 
hős szülei visszautasították a túlságosan 
reklámizü ajándékot. — Most Grünhut 
Miksa nevű ur nyílttéri közleménnyel 
szólt bele az ügybe, azt vitatva, hogy 
Kiss Ferenczék igenis nem utasították 
vissza az ötezer koronát és igenis az 
ajándékozás semmilyen reklámcélt nem 
szolgált, mert a Grünhut Miksa ur által 
képviselt tiszteletreméltó cég igenis nincs 
rászorulva ilyesmire. Terhűnkre esik, 
ha a hős gömöri fiú szent emlékét ilyen 
hírlapi csatározásba kell bevonnunk, 
de a tiszta igazság kedvéért igenis ki 
keil jelentenünk, hogy Kiss Ferenc édes
apja elsőizben Olmützben utasította 
vissza Bat’a ötezer koronáját és másod
ízben pedig Bakti pusztán, tulajdon sa
ját portáján éppen Grünhut urat és ép
pen kegyeletsértő „reklámizü" fellépése 
miatt utasította el az ötezer koronával, 
együtt. Ez a gerinces, önérzetes vissza-! 
utasítás azért érte Grünhut urat, mert 
az ötezer koronás ajándék kifizetését 
egy családi fényképfelvétel elkövetésé
hez kötötte és pedig azzal a reklámizü 
nüánsszal, hogy a Kiss Ferencz egész 
családját feltüntető képen Grünhut ur 
is rajta szerepeljen a szőbanforgó ötezer 
koronás önzetlen, jótékony és nem rek- 
iámcélraszánt adománnyal kezében. Ilyen 
üzleties, reklámhajhászó ajánlatot nem 
Kiss Ferenczék, de a legutolsó oláhci
gány is vissza utasított volna és hogy 
Kiss József visszautasította, ne legyen 
szerénytelen Grünhut ur beismerni. — 
Magunk részéről készséggel koncedáljuk, 
hogy Grünhut ur utólag helyrehozta a 
tapintatlan eljárásával elkövetett sértést 
és Kissék igy az ötezer koronás ado
mányt át is vették tőle.

Mikulics szárazon és vizen. Szom- 
bathy Viktor derüsfényü ifjúsági novel- 
láskötete kapható a „Gömör" kiadóhi
vatalában is 12 koronás árral. Ajánljuk 
azok figyelmébe, akik nehány vig órát 
kívánnak szerezni maguknak.

Megkerült postazsák. A sajógömöri 
postakocsiról október 25-én Tornaija 
közelében az egyik postazsák elveszett. 
A kidoboltatás szerencsére eredménnyel 
járt, mert az elveszett postazsák másnap 
megkerült anélkül, hogy abból valami 
hiányzott volna.

Szik-sáriik, szőrm ék, boák, gallér-prém ek, 
kabátbé lések  nagy választékban

a üotács-áruliázban
A Dobránszky-iskola próbabálja.

Október hó 29-én este a Tátra szálló 
színpadján adtak számot tánctudásukről 
Dobránszky János diákkurzusának nö
vendékei műsoros estély keretében, 
nagyszámú közönség előtt. A gondos 
kézzel összeállított és lelkiismeretesen 
betanított műsort Bárdos Sárika és 
Durda Margitka magyar tánckettőse 
nyitotta meg, azután négy vig angol 
hölgy: Szabó Sárika, Tokár Juicsu, 
Koskó Lenke és Máthé Piriké lejtettek 
el ügyes revürészleíet. A „Nipp szek
rény" cimmel előadott balletben Kozma 
Eiza-Greiner Lilly (rokokópár); Káposz
tás Sárika-Vietórisz Klára (olasz pár); 
Tarr László-Wirtschafíer Márta (tiroli 
pár); Kuhinka Irénke-Molnár-Gerő Panna 
(halászpár) meglepő ritmusérzékről tet
tek tanúságot. Vietórisz Illy Ámorka- 
maszkjában, Urbányi Violka mint szita
kötő, Szoyka Marcsuka mint holland- 
leány és Kramer Mártha mint spanyol 
táncosnő arattak tapsokat. Szabó Sárika, 
Tokár Juicsu, Koskó Lenke és Máthé 
Piriké ezután egy groteszk Biock Bot- 
tom-ot táncoltak el, Szokolay Dóra, 
Molnár-Gerő Panna és Mariányi Ica 
pedig ernyőtáncot mutattak be.

Viharos derültséget ért el a „Vig ka
tonák" cimü müsorszám, amelyben fő
képpen Benyó Gyuszi provokált nyiít- 
szini tapsokat. Partnerei voltak: Neumann 
Böske, Káposztás Laci, Káposztás Ica, 

iLapsánszky Manci és Hevessy Piri. A 
műsor zárószámaként egy érdekes tánc- 
idill került színre, „A puszta herceg
nője" cimen. Ebben Máthé Piriké (her
cegnő), Dropka Ica (iepke), Reiner Böske 
(méh), Gulyás Bözsi, Szekér Julcsa, Ko
vács Bözsi és Kengyel Kornélia értek 
el nagy hatást. A minden tekintetben 
jól sikerült előadás végeztével többször 
tapsolták lámpák elé Dobránszky János 
táncmestert. A színpadi produkciók után 
természetesen megkezdődött a tulajdon- 
képeni próbabá! és a legjobb hangulat
ban csak a hajnali pirkadáskor ért véget.

egyenkint 60 cm. hosszú szalámit kebe
lezvén be Losonc és Olmütz között. A 
lejelentkezésen, orvosi viziten egykettőre 
túlesve még a délelőtt folyamán bele- 
bujtunk az angyalbőrbe. Muki beöltö
zése két teljes órát vett igénybe, a ruha
kiosztást végző őrmester jó Morván-tuli 
kiejtéssel megropogtatta egynéhányszor 
a „szakrát" mig nagynehezen talált egy 
alkalmas katonabluzt és nadrágot a la 
mode Blühdorn szalámi bajnokunk ré
szére. — Este uniformisban feszítettünk 
valamennyien a városka főutcáján, mi 
tagadás benne, a kirakatüveg nem épp 
a leghizelgőbb képet tükrözte vissza a 
kíváncsian odapislogő hadfiaknak, őr
mester ur Moticska a Muki pókhasán 
feldühödve nem sokat teketóriázott a 
ruhaválogaíásnál, két-három számmal 
nagyobb nadrág vagy bakkancs, oda se 
neki. Másrészről a kövér magazinos 
főhadnagynak is igaza van, sok pénzébe 
kerülne az államnak, ha a rövid két hétre 
berukkoió rezervísták vadonatúj mun
dért kapnának.

Lefekvéskor Karcsi vetközését szem-

Schmidth

lélve az „associatio idearum“-nak elke
resztelt lelki processzus emlékezetem 
ködös homályából egy bájos képet va
rázsol elő, Lábas Mimi, a híres balett 
táncosnő libeg előttem rózsaszínű kurta 
ruhácskában (ne csapd le az újságot ó 
szemérmes aggszüz, nem lessz semmi 
veszedelem) egyik selyem lepel a másik 

| után hull le a „Rózsa hervadását" tán
coló művésznőről, mindmegannyi egy- 
egy rózsaszirmot jelképezve. Ilyesféle 
látványban részesit ágyszomszédom, 
amint a három számmal nagyobb bak- 
kancsot leveti lábáról, utána ugyanis két 
pár flanel kapca következik, majd egy 
téli és egy nyári fuszekli, csak ezután 
bújik elő a Karcsi piskótalába (nyugodj 
meg ó aggódó aggszüz, a balett panto
mimnél nem fejlődött idáig a dolog). 
Nemcsak a kövér magazinos főhadnagy
nak van igaza, hanem Karcsinak is. 
Inkább izzadjon kicsit a láb, minthogy 
már az első kirukkolás után hólyagos 
plezurokkal legyen tele. Mit hoz vájjon 
reánk a holnap?

A Roykó-féle világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt kapható!

Soffőr-bál. A báli szezon hivatalosan 
még meg sem kezdődött, de a bálnap- 
tárt máris megszállták a fürge rendezők, 
s a RPOS meglepetésszámbamenő de
cemberi muriján és a kereskedő ifjak 
januári mulatságán kívül most a rima- 
szombati soffőrök is bevonultak a bál
rendezők sorába. Soffőrjeink december 
3-ára tervezik báljukat, amelyet a Tátra- 
szálió nagytermében, illetve összes ter
meiben tartanának meg. A soffőrök első 
bálja ennek az uj társadalmi osztálynak 
reprezentatív bemutatkozása lesz. A bál 
védnökségét a legjobb nevii társadalmi 
előkelőségek fogadták el máris.

A kereskedelmi alkalmazottak mu
latsága. A rimaszombati kereskedelmi 
alkalmazottak évenként megismétlődő 
mulatságai mindenkor a szezon esemé
nyei szoktak lenni, jól rendezettség, lá
togatottság, nivó és siker dolgában. Az 
agilis kereskedőiíjak január 7-én rende
zik meg a Tátra-szálló helyiségeiben 
nagyszabásúnak ígérkező müestélyüket, 
melynek szenzációja a pompás -kabaré
számok mellett főképpen a pesti eredeti 
jazz-band zenekar lesz. — A mulatság 
rendezőbizottsága teljes apparátussal

működik a műsor összeállításán és be
tanításán.

Kinő &P0LL0 mozgó
Szombaton és vasárnap, november 5-én és 6-án 
nagyszabású dráma az ulolsó ír forradalomból 

Pierre Boenit hasonnevű regénye nyomán

Az elnyomott nép
Főszerepben a híres francia művészek.

Szerdán, november hó y-én kitűnő filmkomédia. 
Nagyszerű filmsláger

Jozette kisasszony a felesépm
Főszereplők Eszterházy Ágnes és Livio Pavanelli, 

a közismert csillagok.
Csütörtökön, november 10-én gyönyörű mesteri 

alkotás. Nagyszerű monumentális alkotás. 
Elragadtató jelenetek.

ScMll 11 tisztje (H alált a barátért)
Főszereplők Qréte Reinvald ésJackMilong Münz, 

a világhírű művészek.

J e g y e k  e l ő v é t e l b e n !

A Kazinczy Könyvbarátok ezévi 5-ik 
tagilletménye : Föidessy Gyuia nagy ér
deklődéssel várt „Újabb Ady-tanuimá- 
nyok" cimü kötete szétosztás végett ma 
érkezett a rimaszombati megbízotthoz 
és a könyvek kézbesítése hétfőn kez
detét is veszi. Kéretnek a tagok, hogy 
a könyv kézbesítésével egyidejűleg tag- 
dijhátrálékaikat is szíveskedjenek az in- 
kasszánsnál rendezni. — Mécs László 
„Vigasztaló" cimü kötetéből fölös pél
dánnyal rendelkező tagok szíveskedje
nek könyveiket becserélés végett az in- 
kasszánsnak átadni, és közölni vele, 
hogy cserébe melyik Voggenreiter-kiad- 
ványt óhajtják a Mécs könyvéért. — Uj 
tagok az inkasszánsnál beiratkozhatnak.

Szélhámos jósnő. Csernok Ede vá
rosi tűzoltó Rimapart-utca 36. szám 
alatti lakásán szerdán, a délelőtti órák
ban egy magasnövésü, jól táplált, 40 év- 
körüli feketeruhás, magyarul beszélő 
vidéki asszony jeient meg és Csernok- 
nénak, valamint a lakásban tartózkodó 
sógornőjének: Zibrin Ilona bakostöréki 
lakosnak jósolni kezdett. A két asszony 
rövidesen léprement és a nagysvádáju 
jósnő egyre-másra szenzációs részlete
ket tárt föl a család történetéből, az 
eléje íeriíeit tenyerek kusza vonalait 
bámulva. Röviddel ezután koromhegy
ről is jósolt a bizonyára oláhcigány 
származású ősíehetség s mikor már 
Csernokné teljesen szuggesztiv hatása 
alatt állott, hirtelen megkérdezte tőle, 
hogy akarja-e meghalt gyermekét látni ? 
A túlvilággal érintkezés honoráriumát 
érdekes módon csalta ki a jósnő. Egy 
tyúktojást kért, azt kétfelé törte és abba 
belekavarta Csernokné békebeli száz
ötven koronát érő aranyfüggőit, amiket 
a holt gyermekét viszontlátni vágyó 
anya a cigányasszony első felszólítá
sára örömmel adott át. A tojás ezek- 
után az asztal közepére került a szel
lemidézés idejére s mikor a produkció
nak vége lett, a tűzoltó felesége köve
telte vissza fülbevalóit, de az a tojásban 
már nem volt benne, állítólag a szelle
mek eltüntették. Zibrin Ilonától egy ezüst 
nyakláncot és egy aranygyűrűt közvetí
tett ilyen trükkel a tulvilági szellemek 
kezére a szélhámos asszony, akit azon
ban a két behálózott nő még ezek után 
sem mert lopással gyanúsítani, sőt Cser
nokné még 200 korona, Zibrin Ilona 
pedig 50 korona készpénzjutalmat he
lyezett neki kilátásba, ha szombaton 
újra felkeresi őket. A becsapott asszo
nyok csak másnap mertek feljelentést 
termi a rendőrségen és azt állítják, hogy 
egy Rimaszombatban ismerős oláh cigány 
asszony volt a tettes. A rendőrség mind- 
ezideig nem csipte el a szélhámos jós
nőt, akinek a személyleirása a következő: 
magas, kövér, falusi asszony, fekete nagy 
kendővel (piros rózsákkal), kétfelé nyíló 
kézikosárral.

A disznótoros vacsora a Polgári 
Olvasókörben szombaton folyó hó 5-én 
este 8 órakor veszi kezdetét s a RPOS 
footballcsapata is ugyanekkor tartja meg 
szokásos évi idényzáró összejövetelét. 
A sikeresnek Ígérkező disznótor hangu
latát nagyban emelni fogja a köri zene
kar közreműködése.

rűviz reggeli előtt 
fél pohárral

langyosan hasz
nálva.

m egtisztítja  a szervezetet a belekben képződő rothadásos anyagoktól, é lén k íti a m irigyek  működését, 
fe lfr iss íti a vérkeringést, m egelőzi az érelm eszesedés és az öregség i elváltozások kifejlődését.

Kapható kis és nagy üvegben. Szétküidési hely: Igmándi keserűviz forrásvállalat Komárom. Árjegyzék ismételadőknak kívánatra bérinentve.
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A Járási Ipartársulat elöljáróság!

ülése. A rimaszombati járási ipartársulat 
elöljárósága, Valaszkay R. elnöklete alatt, 
f. hó 3-án a városháza tanácstermében 
ülést tartott. Az elöljáróság letárgyalta 
és a közgyűlésnek elfogadásra ajánlotta 
az elnökség által kidolgozott döntővá
lasztmányi alapszabályokat, a segédvizs
gáló bizottság megszervezésére előirt 
szabályrendeletet, továbbá letárgyalta és 
elfogadta kevés változtatásokkal az 1925— 
1926. évi zárszámadásokat, 1925—1928. 
évi költségvetéseket. Rónay Gyula volt 
ipartestületi jegyzőnek 1200 kor. jutalmat, 
Szarvas Mihály iparostanonciskolai szol
gának pedig 200 koronát szavazott meg 
az iparostanonciskolában végzett teen
dőiért. Szőllősy István titkárt állásában 
véglegesítették, ezenkívül egy irodai ki
segítő tisztviselői állás rendszeresittetett, 
melyre Fehér István választatott meg. 
Véglegesittetett továbbá az ipartársulati 
szolga is. Az ipartársulati belépési díj
nak 100 koronára való felemelését ha
tározta el az elöljáróság, végül pedig 
elhatároztatott, hogy Rimaszombat város 
tanácsát megkeresik, hogy az eddig ér
vényben lévő vásárrendtartási szabály- 
rendelet oda módosittassék, hogy az itt 
tartandó havi vásárokon idegen kézmű
ves iparos ne árulhasson. Több kisebb 
tárgy megvitatása után az ülés véget ért.

A halál aratása. Dobsina város kö
zönsége az elmúlt héten nem kevesebb 
mint öt munkás polgárát kisérte utolsó 
pihenőhelyére. A város kereskedő tár
sadalmának egyik köztiszteletben álló 
vezető tagja Katz Izsák kereskedő hunyt 
el 63 éves korában, gyászba borítva 
özvegyét, gyermekeit, unokáit és nagy
számú rokonságot. Temetésén Lember- 
ger Izsó rozsnyói és Atlasz Adolf nagy- 
rőcei rabbik, valamint dr Altstock Arthur 
és a megboldogult két fia mondottak 
megható búcsúbeszédeket. Ugyancsak 
a múlt héten hunytak el Lupták András 
nyug. vasúti alkalmazott 69 éves korá
ban, Fendrál Károly 63 éves, Kaiser 
Mihály nyug. bányász és Hriczkó Kata- 
rina 55 éves dobsinai polgárasszony.

A blróválasztás fináléja. Rimapál- 
fala község az elmúlt hét folyamán vá
lasztotta meg uj biráját, a falu egyik 
legtekintélyesebb vezetőemberének, ifj. 
Nagy Istvánnak személyében. A biró- 
választás ugylátszik az uj biró egyik 
haragosának nem konveniálhatott, mert 
hétfő este 11 óra tájban lángbaborult 
ifj. Nagy István szérűjének legnagyobb 
kazla, elhamvasztással fenyegetve a gaz-j 
dasági épületeket és lakóházat. A hely-1 
színen nyomban ott termett a pálfalai 
tűzoltóság, sőt Jánosi község tüzőrsége 
is két fecskendővel s mielőtt a tűz el
harapódzott volna, a kazal kettévágásá- 
val lokalizálták a veszélyt. A csendőrség 
vizsgálatot indított a gyújtogató kézre- 
keritésére.

Kirándulás. A Kárpátegyesület tagjai 
e héten a Fabova Holára és a Király
hegyre rándultak ki.

Mozgóképes előadás. A Kárpátegye
sület helyi osztálya november közepe 
táján mozgóképes előadást tervez a 
természeti szépségek ismertetésére. A 
központtal megkezdődtek erre nézve a 
tárgyalások, de pontosabb programmot 
eddig még nem tudtak megállapítani.

Az Apolló Színház legutóbbi elő
adásain a jobb filmek egész sorozatát 
láttuk s az e heti müsorszámok közül 
különösen „Az elnyomott nép“ szombat 
és vasárnapi előadásai iránt nyilvánul 
meg nagyobb érdeklődés. Itt emliíjük 
meg, hogy az átépítés alatt álló büffé 
helyiséget is legközelebb átadják rendel
tetésének.

Javítják a dúsai utat. A sok min
denféle utkövezés és javítás mellett, a 
melyek a város területén most vannak 
munkában, még a városon kívül is ala
pos útjavítást vettek foganatba. A Ta- 
másfalvától a dúsai erdőbe vezető út
vonal ez, mely igen elhanyagolt álla
potba jutott s kivált Tamásfalván túl 
volt lehetetlen rajta a közlekedés. Ezt 
az utat most a város megjavittatja, a 
mennyiben több szekér kavicsot hordát 
a sárosabb, mélyebb helyekre a városi 
téglabánya felgyűlt kavicsából, a két 
oldalán pedig árkot ásnak, hogy az ösz- 
szegyülő víz  ne az utón álljon meg. 
Ezek csak a javítás előmunkálatai: jövő 
évben az utat alaposan megjavítják a 
korláti bányából szállított kövekkel.

Hatósági közlemények. Felhivatik a 
gazdálkodók figyelme a mezei egerek 
és az úgynevezett pajodok (pondrók) 
irtására, amelyeknek irtása egyébként 
törvényileg is kötelezővé van téve. Azon 
gazdálkodóknál, akik a kötelező irtást 
nem eszközük, az irtás hivatalból, a 
földbirtok tulajdonosának költségén fog 
végrehajtatni. A legcélszerűbb irtási 
módok és irtószerek a városháza 8. sz 
szobájában megtudhatók.

Kereskedelmi Testület közleményei:
A Kereskedelmi Testület folyó hó 

5-én este fél 9 órai kezdettel rendezi 
meg szezonnyitó estjét, halpaprikás va
csorával kapcsolatban. Akik a halpapri
kás vacsorán résztvenni nem akarnak, 
azok az estélyen a szokásos teabelépő
jeggyel vehetnek részt. A halvacsorát kö
vető táncmulatságon Oláh Kálmán zene
kara muzsikál.

Az 1919. április 15-iki kelettel kiadott 
20 koronás államjegyek, mint törvényes 
fizetési eszköz, 1928. junius 30-ával ér
vényüket vesztik.

A vasutilgyi minisztérium 43238/III— 
4/27. sz. rendeletével az ételburgonya 
szállításánál 20%'OS tarifakedvezményt 
nyújt. A kedvezményes tarifa folyó évi 
dec. hó 31-ig lesz érvényben.

A Kereskedelmi Testület titkári hiva
tala figyelmezteti az érdekelteket, hogy 
az uj adótörvény értelmében a munka
adó minden páros hónap utolsó napját 
követő 3 napon belül köteles a pénz
ügyigazgatósághoz beadni az összes al
kalmazottakra vonatkozó,szabályszerűen 
kiállított s az elmúlt két hónapban esz
közölt kifizetésekről szóló adatokat, ma
gában foglaló fizetési jegyzékeket. Nem 
kötelesek kimutatásokat beadni azok, 
akik legfeljebb két illetményt élvezőt 
alkalmaznak, kik közül egyik sem kap 
heti 192 korona, vagy havi 836 koroná
nál többet.

IRODALOM.
JÚLIUS.

Kishonthy Samu verskötete. j
Most hagyta el a sajtót egy fiatal 

rimaszombati poétának: Kishonthy Samu
nak Július c. verskötete. A mintegy fél
száz versben bemutatkozó költő első 
verseskötete magán hordja azt a fiata
los és szimpatikus ízt, ami az első 
könyvek kedves sajátja. Egy művelt, 
sokat olvasott és az élet iránt fogékony 
léleknek sok szinü hangulata és élete 
tavának sok fodra rögzitődött le itten 
versekbe a szavak művészetével. Tar
talmilag : ifjúkori lira, annak minden 
előnyével és hátrányával. — Formailag: 
az újabb magyar irodalom eszközeinek 
ügyes és öntudatos felhasználásával ki
csiszolt, finoman cizellált versek, amik 
írójuk határozott formakészségéről tesz
nek tanúbizonyságot. A kis versek álta
lában nem támasztanak nagyobb kívá
nalmakat, de némelyikben a költő az 
érzés nagy mélységei fölé hajol és itt 
elárulja, hogy fejlődésképes és várni kell 
tőié, érdemes szemmel kisérni további 
útját. — Mint általában a mai kezdő 
poéták, Kishonthy sem tudta kivonni 
magát Ady erős hatása alól. Képei, jel 
zöi, szóösszetételeiben sok helyen kiér
ződik nemcsak ő, de még egy szlo- 
venszkói lírikusnak íze is : ez azonban 
a legnagyobbaknál is igy volt mindig az 
első kötetnél. És Kishonthy javára le
gyen mondva, ahol tisztán és egysze
rűen magát adja — (hisz ma a magyar 
lira egyszerűbb és igénytelenebb esz
közökkel dolgozik, mint a magyarpróza !) 
— ott, péld. „Örömasztal" cimü verse 
utolsó szakaszában, a „Lány vagy te 
csak, édes", „Az a lány elment", „Pest
től Budáig" és főleg a „Felemelem a 
kezemet" cimü verseiben tud egyéni 
hangon és élvezetesen szólni s ez az 
egyetlen, ami létjogosultságot ad egy 
verseskönyvnek. Erre van a költő to
vábbi útja is, amit figyelni érdemes.

A könyv kiállítása hibátlan és töké
letes, címlapja Ízléses és finom. A rima- 
szombati Rábely-nyomáa ennek a könyv
nek a kiállításával minden dicséretet 
megérdemel és újból bebizonyította, hogy 
könyvnyomdái tekintetben fővárosi mér
tékkel mérhető. — A könyv ára 8 kor. 
Megrendelhető a Rábely Károly nyom
dájában, Rimaszombatban. □

A szerkesztő üzenetei.
Szilveszter, R.-Brézó. Csak igy volt 

megoldható a kérdés. A többit későbbre 
várjuk.

Leleményes. Eltalálta: Nem tudtak 
róla, amint hogy nem is volt köztudo
mású s lapunkból értesült tényleg elő
ször a közönség. Igaza van : nem volt 
abban semmi izgalomkeltő.

Múzsa, Prága. Leveledre már nem 
is kell válaszolni, hiszen minden jól el- 
intéztetett.

D. M. Tévedett. Nem ő rejlik az ál
név alatt. Nem adott felhatalmazást ki
létének felfedésére. Fő, hogy tetszik.

P. J. Tudtunkkal él s igy a fogadást 
elveszteíte.

„Boltos." Tessék a Keresk. Testület
hez fordulni.

Cikk. Személyesen kapod meg a vá
laszt.

A szerkesztésért és kiadásért fele lős: 

Rábel y K ároly laptulajdonos.

VENDÉGLŐ ÉS SZÁLLODA
Rimaszombat, Tompa Mihály-utca 18. szám

Teljesen megújított vendéglőmben olcsó és 
ízletes m agyaros ételek, jó valódi magyar 
borok, elsőrangú sör, tiszta, féregm entes 
hálószobák minden időben kaphatók.

Társasebédek és vacsorák készítését lehető 
jutányos árakon vállalom.

KOMLÓSY ISTVÁN 4 0 - x
nyug. tisztviselő, vendéglő- és szállodatulajdonos.

P!?** El s őre ndű
diószén és koksz
jutányos áron házhoz szállítva kapható.

Szives pártfogást kér tisztelettel 
2 - 3  Özv. Bodnár Gézáné.

Hirdetmény.
Tölgy- és bükk-makkot, csipkét, 
gyümölcsmagvakat, s z á r íto t t  
gom bákat, valamint mindenfajta 
magvakat és erdei fák tobozait

veszünk. 2-3

Czim: Lesosemeno-Bubenec 470,

f V *  R ib iz lib o r
kapható:

Derekas János fiiszeriizletében
RIMASZOMBAT.

Eladó
egy teljesen jókarban levő farkasbörrel 

bélelt,

nagy utazó-bunda
és egy tresszoros nagy

W ertheim -szekrény.
Értekezhetni a tulajdonossal: 
Koháry-utcza 20. sz. alatt.

, I l M M r M  IBBII W  M M t t j É ü a É l

Értesítem a n. é. közönséget, hogy 
Rimaszombatban

U  X V  X  X fe
név alatt

autótaxi vá lla la tot nyitottam
Kiváló soffőr által vezetett kényelmes 

gépkocsim jutányos árak mellett minden 
időben a t. közönség rendelkezésére áll. 
10—x Tisztelettel:

P itta  Rezső.

K R Á L I K
autófuvarozási vállalata
4 személyes autómmal bármikor a 
t. c. közönség rendelkezésére állok 

jutányos áron. n x. 

Rimaszombat Gömöri-utcza 16.

A Hlozek-féle
autó-taxi és autóbusz

minden időben a legolcsóbban 
áíl a közönség rendelkezésére.

Társas kirándulások a dobsinai

jégbarlangba, a Tátrába és a 
többi kiránduló helyekre.

2i- x  Ugyanitt

AUTO-GARAGE.

♦♦♦
♦
♦♦♦
4

♦ Képviselet: SEiDNER BERNÁT és FIA Rimaszombit.

❖

♦
♦♦♦
# >

♦♦
♦♦

RÁBELY KÁROLY
könyvnyomdája és könyvkötészete, 

a „Gömör" kiadóhivatala 
Rimaszombat, Masaryk-tér 9. szám

Alapittatott
1872-ben

f
*

!

zléses kivitelben és jutányos áron készít 
mindenféle nyomdai és könyvkötészeti 
munkát. Müveket, táblázatokat, keresk. 
és ügyvédi nyomtatványokat, esküvői 
és mulatsági meghívókat, gyászjelenté
seket, koszoruszalagok nyomását stb.

Rimaszombat, 1927. Nyomatott R ábely  K ároly könyvnyomdájában.


