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A magyar színészet
amúgy is elárvult ügye nem tud 
közmegelégedésre megoldást nyerni, 
a szlovenszkói magyar színészet a 
szinikerüleí kettéválasztása óta csak 
szánalmasan tengődik.

A siralmas helyzetei az országos 
hivatal okozta, amely, mint ez ügy
ben intézkedési joggal felruházott 
fórum, nem tartotta szükségesnek 
sz előzetes tájékozódást ebben a 
magyar szinikuhura fenmaradására 
nézve nagyon is fontos ügyben, 
aminek az lett a következménye, 
hegy sem egyik, sem másik szín
társulat nem tud megélni, nem pe
dig főleg azért, mert úgy az egyik
nek, mint a másiknak működési 
területe megszükült és pedig any- 
r.yira megszükült, hogy az a meg
élhetési lehetőséget ha teljesen ki 
nem is zárja, mindenesetre azon
ban annyira lefokozza, hogy ezt az 
állapotot joggal nevezhetjük siral
mas, szánalmas tengődésnek.

Ez a baj nyomban a kettévá
lasztás után jelentkezett s azóta foly
ton kiséri és katasztrófával, a szlo- 
venszkói magyar színészet szeke
rének teljes kátyúba jutásával fe
nyeget.

Evek óta állandóan foglalkoz
tatja ez az ügy a Szlovenszkói Ma
gyar Szinpártoió Egyesületet is, 
amelynek vezetősége azonban mind
eddig nem találta meg a helyzet 
megoldásának kulcsát.

Most arról folyik szó, hogy a 
két szinikerüleí igazgatójának, Iván 
Sándornak és Földes Dezsőnek 
szintársuiaia egybeolvadjon és ez
zel a bajok megszűnnek.

Nem tudjuk miként áll a két 
igazgatónak az egybeolvadásra vo
natkozó tárgyalási ügye s azt sem 
tudjuk van-e errői egyáltalán ko
molyan szó, azt azonban tudjuk,

gy a szlovenszkói magyar szín- 
társulat szekerét ez a már fogan- 
atásában is idétlen gondolat, ez 

az első pillanatra is lehetetlennek 
talált fúzió nem fogja a kátyúból 
soha kiemelni.

Itt radikális eszközökhöz kell 
nyúlni, ennek a fontos ügynek meg
adásánál nem szabad helyet en

gedni semmiféle személyi kérdés
nek, aminthogy itt most nem sze
mélyekről, hanem a szlovenszkói 
magyar szinikultura megmentéséről, 
fentartásáról, fejlesztéséről és vi
rágzóvá tételéről van szó.

A magyarság számára szivbeli 
fontos ügy ez s éppen ezért a Szlo
venszkói Magyar Szinpártoió Egye
sületnek minden befolyását latba 
kell vetni annak közmegelégedésre 
megoldása érdekében.

Hogy melyik ez a megoldás ? Ez 
még kérdés tárgyát sem képezheti, 
annyira nyilvánvaló.

A szinikerület kettéválasztása előtt 
nem volt semmi baj, ment minden 
rendiben. Ez tény. S ha ez igy 
van, akkor minden erővel és bár
mi áron is arra kell törekedni, hogy 
a kedvező régi állapot bekövetkez
zék : a régi egykerületes rendszer 
visszaállitassék.

Ebben a visszaállítandó egy ke
rületben koncessziót nyert direktor 
színtársulatában elhelyezkedhetne a 
mai két színtársulat egész személy
zete és ilyen helyzetben mi sem 
lenne könnyebb, minthogy az en
gedélytulajdonos köteleztessék arra, 
hogy Pozsonyon és Kassán kívül 
még a nagyobb teherviselésü váro
sokat egy nagyobb társulattal, a 
kisebb városokat egy kisebb tár
sulattal évenként felkeresni, azok
ban előadást tartani tartozik, biz
tosíttatván a koncesszió tulajdonos 
igazgatónak a szlovenszkói magyar
lakta városokba való bejutás joga.

Az elárvult szlovenszkói magyar 
színészet ügye igy a mai szánal
mas tengődésíől megmenthető, szi- 
nikulturánk fenmaradása és fej
lesztése pedig ezzel biztosítható 
lenne. m.

Beépítik a ligetet.
Az a hir járja, hogy a ligetet, váro

sunk lakóinak közeli, kedvelt nyári üdü 
lőhelyét, ameiy a régi temetőből alakult, 
be akarják építeni.

A hírek a liget parcellázásáról beszél
nek és meg is neveznek egy-egy tulaj
donost, aki a ligetből vett volna egy 
részt.

E szerint a szép árnyas, kész zöld 
sétatér és játszóhely fölött, ahol olyan 
kedves dolog volt az uj padokon vagy 
a fák alatt a zöld fűben üldögélni : a 
közel jövőben meg akarják huzni a ha- 
láiharangot.

Nem tudjuk, valót rebesget e a hir? 
De pozitív formában beszélnek már er
ről a dologról.

Megdöbbentő ez a terv. Szinte hihe
tetlennek látszik.

Lehetetlen elgondolni, hogy azt a kész, 
félig már kialakult árnyas, szép sétate
ret ott a temető patak mellett be akar
ják épiteni.

Amióta ez a hely megszűnt elhanya
golt ócska temető hely lenni, már lega
lább két évtized óta, a városi mérnök 
évről-évre gondoztatja, utakat készítetett, 
padokkal látja el, a sírköveket elhor- 
datta, bokrokat ültettek oda, a fákat 
gondozzák, a sűrűségeket kiirtották, a 
füvet kétszer lekaszálják. Szóval az egesz 
liget, amelyet Mikszáth tanulóéveiröl 
kezdtek már Mikszáth-ligetnek is ne
vezni, szépen nevelt árnyas fáival, zöld 
füvével kedves zöidelő oázis a nyári 
forróság rekkenőjében és porfelhőiben.

Ilyen zöld, árnyas oázist létesíteni 
kellene, ha nem volna a város közeié
ben. És hogy mennyire kedves hely, mu
tatja az, hogy tavasztól őszig, kiváit 
a nyári időben minden zuga tele van 
üdülő közönséggel.

Közel van a város szivéhez, a város 
felső részének természetes üdülő tere, 
amelyet sivár üzleti érdekek kedvéért 
nem szabad feláldozni.

Egy kis közegészségügyi érzék, egy 
kis költői és szépészeti hajlam elég ösz

tönzés arra, hogy a meglévő és kiala
kult liget védelmére fölsorakoztasson 
bennünket.

Mert vari ugyan városunknak az alsó 
részén, a Rima-partján igen szép mulató
kertje, amely sport-telep gyanánt is szol
gál tennisz helyeivel, de ez nem ok arra, 
hogy a város felső végén megszüntessük 
a ligetet, amelynek látogatottságát, ked
vességét évtizedek óta látjuk fejlődni.

Van a városnak sok olyan lakója, akik 
a sporthelyekre nem járhatnak gyakran, 
csak ritkán. Mig ide, a ligetbe minden 
előkészület nélkül kijöhetnek, akár a 
délelőtti, akár a délutáni órákban. Itt 
olyan kellemes üdülőhelyre találnak, ahol 
a társadalmi feszélyezés korlátái nélkül 
üldögélhetnek vagy sétálhatnak, a gyer
mekek meg játszhatnak nyugodtan. A 
városkc-rt messze van a város lakóinak 
nagyobb részéhez. Oda csak előkészü
lettel, napsütötte, forró, kopár, poros 
utakon át juthatnak ki. Azért nem akár
mikor szánják rá magukat, inkább csak 
este felé. De a ligetbe könnyedén ki
megy mindenki. Az közel van a felső 
részekhez és olyan egyszerű, idilli han
gulatba ringatja már az, ha oda indul.

Kár volna ezt az üdítő, idilli hangu
latot elpusztítani a liget beépítésével, a 
liget fáinak elpusztításával.

Ha volna is a városnak némi jöve
delme a liget eladásából, az a jövede
lem nem érne fe! a közönség nagy ré
szének nyári üdülésével, amelyet az ár
nyas szép ligetben talál. Ha összeha
sonlítjuk a ligetnek kedves árnyas zöld
jét, az ottani üdülést és az egészséges 
levegőt, ameiy százak, ezrek tüdejét él
teti, avval a néhány tizezer korona jö
vedelemmel, amit a ligetért nyerne a 
város, azt kellene mondanunk, hogy igen 
olcsón adta el lakóinak tüdejét, jóked
vét, üdülését. Az egész jövedelemre rá 
kellene sütnünk a sivár üzleti érdek 
bélyegét, ami nem méltó egy szépen 
fejlődő intelligens városhoz.

Tessék csak azt a szép árnyas ligetet 
a régi temető helyén tovább is fentar- 
tani és fejleszteni, szépíteni. Harmincöt 
éven át láttuk azt a helyet kibontakozni 
a maga ócska, temetői elhanyagolt régi 
állapotából. Örömmel láttuk, hogy gon
dozták, ápolták, nevelték lassan-lassan.

És harmincöt év alatt lett belőle egy 
kedves sétatér, gyermekek játszó ligetje, 
amelynek padjain vagy smaragzöid ár
nyas helyein üdülhetnek a felnőttek is.

Sok emberre áldás ez a liget a nyári 
rekkenő melegben, az utca porától el
vonulva.

Ne tessék elpusztítani ezt a kedves, 
idilli oázist a város széléről. Váth.

A Rimaszombati Bank 
közgyűlése.

A Rimaszombati Bank előbb Rima- 
szombati Takarékpénztári, hó 4-én tar
totta 69-ik évi rendes közgyűlését dr. 
Heuffel Róbert igazgatósági elnök veze
tése alatt, az intézet részvényeseinek 
élénk érdeklődése mellett. Az igazga
tósági és felügyelőbizottsági jelentések 
felolvasása u»án a közgyűlés az előter
jesztett zárszámadásokat egyhangúlag 
elfogadta és az igazgatóságnak és a 
felügyelőbizottságnak a felmentvényt 
megadva elhatározta, hogy a kimutatott 
Ké 92.765.24 tiseta nyereségből fordit- 
tassék a 6.000 drb. részvény osztalé
kára á 8.— K5 48.000.—, az alapsza
bályok szerint az igazgatóság jutalékára 
Kő 9.276.—, a tartalékalap gyarapítá
sára Kő 30.000.— s az ezen felül fen- 
maradó Ki 5.489.24 pedig vitessék át

a következő évre. A közgyűlés ezután 
az alapszabályok értelmében kilépő dr. 
Heuffel Róbert, Forray Ernő és Setina 
János igazgatósági tagokat egyhangúlag 
továbbra is igazgatósági tagokul válasz
totta meg. Dr. Heuffel Róbert igazgató- 
sági elnök bejelenti, hogy Loysch Ödön, 
igazgatósági tag, kinek mandátuma kü
lönben is most jár le, igazgatósági tag
ságáról a Rimaszombatból való elköltö
zése miatt lemondott s ezért a Pozsonyi 
I. Takarékbanknak, mint az intézet fő- 
részvényesének ajánlatára az igy meg
ürült igazgatósági tagságra Fényes Sán
dor vezérigazgatót javasolja megválasz
tani, mire a közgyűlés igazgatósági tagul 
egyhangúlag Fényes Sándor vezérigaz
gatót választotta meg. Fényes Sándor 
vezérigazgató a közgyűlés bizalmát meg
köszönve, a legnagyobb háiával emlé
kezett meg a Pozsonyi I. Takarékbank 
értékes támogatásáról, melynek révén a 
Rimaszombati Bank közgazdasági te
vékenysége az intézet megerősödése foly
tán a legmesszebbmenőkig biztosítva 
van. Fényes Sándor vezérigazgató az 
intézet nevében hálás köszönetét fejezi 
dr. Heuffel Róbert igazgatósági elnök 
dr. Törköly József és Balázs Andor 
igazgatósági tagoknak, kik értékes mun
kásságukkal az intézet megerősödésében 
oly élénk részt vettek.

Dr. Heuffel Róbert ig. elnök indítvá
nyára a közgyűlés a Pozsonyi I. Taka
rékbanknak táviratilag is köszönetét fe
jezte ki. A részvényesek nevében Rábely 
Károly méltatta az intézet szép fejlő
dését s beszéde során meleg szavakkal 
emlékezett meg a Pozsonyi I. Takarék
bankról és dr. Heuffel Róbert igazgató- 
sági elnökről és Morava Antalról, mint 
az intézet kormánybiztosáról, kinek az 
intézet érdekében kifejtett megértő mun
kássága a legnagyobb elismerést érdemli.

A katonai sorozásokról.
A póttartalékba helyezés

A póttartalékosok három hónapot szol
gálnak. Akinek a póttartalékosságra joga 
van, úgy adja be idejében kérvényét 
irásbelileg, hogy a póttartalékhoz be
osszák. A kérvényt a sorozandó maga 
adja be. A kérvény a sorozóbizottság
nak van cimezve és a sorozandó sze
mélyesen írja alá. A kérvényt a soro
zandó magával viszi a sorozóhelyiségbe, 
ahol, ahogy meghallja, hogy be van so
rozva, átnyújtja a sorozótisztnek. Nem 
elegendő a sorozásnál a kérvényt szó
belileg felemlíteni és azt Írásban utólag 
benyújtani. Szülők, vagy más rokon ál
tal beadott, úgy a sorozás után be
nyújtott kérvény is érvénytelen.

A kérvényt és a mellékleteket okmány
bélyeggel kell ellátni. Milyen mellékle
tek szükségesek a kérvényhez, azt az 
érdeklődő megtudja a járási hivatalnál, 
vagy a község elöljáróságánál, jegyző
nél, Rimaszombatban a 11. számú szo
bában. Amennyiben az álíitáskötelesnek 
nincsenek az összes mellékletek készen
létben, úgy benyújtja legalább magát a 
kérvényt.

A kérvény későbbi benyújtása csak 
akkor lesz figyelembe véve, ha az ok, 
ameiy a kérvényt indokolja, később, azaz 
a sorozás után állott be (halál, örökség 
stb.) Ebben az esetben is a kérvényt 
legkésőbb 15 nappal a beállott ok után 
a lakhely járási hivatalánál kell beadni 
Azon személyek, akik felülvizsgálat cí
mén a kórházba lettek elküldve és ez
után alkalmasnak minősitettek, adják be 
a kérvényüket legkésőbb 15 nappal 
azután, amikor Írásban megkapták a be- 
sorozásról szóló kiértesítést.
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Számos sorozott azért nem kertüt 
a póttartalékosok sorai közé, mert nem 
nyújtotta be idejében a kérvényét, ab
ban a íriszemben, hogy a kérvényeket 
úgy is a sorozás után intézik el. Ügyelje
nek erre a körülményre és figyelmez
tessék reá az ismerőseiket is, akik so
rozáshoz mennek. Különben kísérjék fi
gyelemmel a hirdetéseket, amelyekkel 
bizonyos napra beidézteínek. Ezek bő
vebb felvilágosítást is tartalmaznak és 
figyelmeztetik az érdekelteket arra, hogy 
mikor, milyen formában nyújtsák be a 
katonai szolgálat alkalmaztatására vo
natkozó kérvényeiket.

Jönnek a színészek
sablonos cim alatt szokták a lapok hí
rül adni a színészek jövetelét. Amikor 
mi is e cím alatt jelezzük jövetelüket, 
nem a sablonosságnak akarunk hódolni, 
hanem a megszokott cim felhasználásá
val pár sorban az eredményesség, a 
meghallgatás és cselekvőkészség re
ménységével felhívni akarjuk városunk 
és v déke közönségének figyelmét a hoz
zánk ismét pőíszezonra bekopogtatni 
kényszerült magyar színtársulat leg
messzebbmenő támogatására.

A losonci szezon március 15-én véget 
ér. Az április 1-én bekövetkező kassai 
kapunyitásig a magyar színtársulat haj
lék és kenyér nélkül maradna. Hogy 
megélhetésüket biztosíthassák, március 
17-től — rrárc. 31-ig Rimaszombat ma
gyarságának támogatását kénytelenek 
igénybe venni. És ismerve városunk ma
gyarságának éppen a legválságosabb 
időkben a szinikulturánk fenmaradása 
érdekében mindig fokozottabb mérvben 
megnyilvánuló pártfogását, — bizonyosra 
vesszük, hogy ez a támogatás e rövid 
pótszezonban is, a régi tradíciókhoz 
híven, nagyszerűen fog megnyilvánulni. 
Magyar kötelesség ez, amelyet most is 
teljesítenünk kell!

A pőíszezonban a legfrissebb újdon
ságok, igy : Okos mama, Nőtlen férj, 
Csoda bár, A gyönge nem, Rád bizom 
a feleségem, Elcserélt ember, Töltőtoll, 
perike mint vendég, Jő tündér, Pók, 
Lengyeivér kerülnek bemutatásra s 8

előadásra hirdetnek bérletet, amely Varga 
Béla titkárnál lesz előzetesen jegyezhető. 
E végett a nevezett színházi titkár e hé
ten városunkba érkezik.

Fogadjuk megértő szeretettel a már 
szivünkhöz nőtt [lelkes művészgárdát s 
tőlünk telhetőleg, ha áldozatok árán is 
nyújtsunk lehetőséget megélhetésükhöz, 
annál is inkább, mert a színtársulat már 
csak a jövő év elején jöhet le hozzánk 
s a kényszerszezon pedig igazán csak 
rövid ideig tart.

Magyar Nemzeti Párt elnöki hivatala.
Rimaszombat, 1931. febr. 28.

Meghívó.
A Magyar Nemzeti Párt Országos Párt

vezetősége 1931. március hó 22-én, va
sárnap délelőtt fél 11 órakor Rima
szombatban a „Tátra“-száiló emeleti 
termében országos pártvezetőségi ülést 
tart, amelyre van szerencsénk az Or
szágos Párvezetöségnek igen tiszteit tag 
jait meghívni.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó: Dr. Törköly Jó

zsef orsz. elnök.
2. Politikai és parlamenti helyzet is

mertetése : Szent-Ivány József pártvezér.
3. Mezőgazdasági válság: Dr. Szilassy 

Béla ügyv. elnök.
4. Ipari válság: Ifj. Koczor Gyula, a 

komáromi kerület ügyvezető elnöke.
5. Gazdasági szervezkedés és a párt- 

szervezetek összeegyeztetése: Fodor Jenő, 
a mezőgazdasági szakosztály ügyvezető 
elnöke.

6. Esetleges indiíványok.
7. Elnöki bezáró.
Az esetleges indítványok Írásban már

cius hó 12-ig küldendők be Nagy Sán
dor országos páríigazgató, Rimaszombat, 
Tompa-tér 1. címre.

Akik elszállásolásra igényt tartanak, 
azokat kérjük, hogy ebbeli igényüket 
előre közölni szíveskedjenek ugyancsak 
Nagy Sándor országos páríigazgató cí
mére.

Magyaros köszöntéssel:
Nagy Sándor s. k. Dr. Törköly József s.k

pártigazgató. országos elnök.

kedves Jólértesült, mondja el a legfris
sebb újságokat, a már-már husvét felé 
siető böjt legaktuálisabb eseményeit.

— Plim, plim, p!im...
— Hagyja abba, hagyja el...
— Hát, igenis, plim, plim...
— Ugyan hallgasson, ezt már ismer

jük, ebből már eleget hallottunk, éppen 
eleget, sőt többet is mint kéne.

— Bocsánat, pii..., már nagyon rá jár 
a szám, hogy is mondjam, szuggerálva 
vagyok s igy pH... akarom mondani a 
plénum előtt is gyakran, sőt akaratomon 
kívül is piimplimizek, azaz, izé, zenélek.

— Zenéljen másról. Ez igazán nem 
érdekes.

— Igenis, kedves Hölgyeim, tehát más 
húrokat fogok pengetni, más hangszeren 
fogok plim..., pardon, zenélni. Jönnek a 
színészek !

— Jé ! Igazán? jönnek a drágák !?
— Hogy ki a Drága, mi a drága ma

guknak, bizony nem tudom, de, hogy 
szépen mondjam: március idusán a böjti 
szelektől kiszikkasztott losonci ország
úiról isméi hozzánk fordul be Thespis 
nyikorgó kordéiya.

— Március Idus? Uj erő a társulat
nál, uj színésznő? Drámai vagy operett 
művésznő ?

-— Tessék? Ja, persze! Engedelmet, 
kedves Hölgyeim, megfeledkeztem, hogy 
már nem a római időszámítás és idő
jelzés dívik. Én március hónapnak az 
idusát, — igenis, kis i-vel, — gondoltam.

— Ja, vagy igy ! Kis i-vei !
— Azzal, kérem, azzal.
— Hát miért nem mondta mindjárt

; úgy. *
! — Szóval kis i-vel? 
í — Persze !

— Bocsánat, máskor igy cselekszem 
j s úgy mondom.

— Tehát, hogyis mondta csak? — 
ismét hozzánk fordul be Thespis nyi
korgó kordéiya. És medidg?

— Egészen a Táíra-száiiő kapujáig 
fordul be.

Jaj ! ! Nem azt kérdezzük, nem arra

vagyunk kiváncsiak, hanem, hogy ['med
dig maradnak itt.

— Ja, vagy úgy ? ! Erre vonatkozólag 
is kielégítem kíváncsiságukat: 14 napig.

— Elég!
— Akkor tovább nem beszélek.
— Ejnye, ejnye ! A 14 nap elég ! De 

értelmetlen, de érthetetlenül különös ma. 
Mi lelte?

— Semmi ki nem leit, köszönöm szi
ves érdeklődésüket, semmi különös ba
jom nincs, hacsak a múltkori hideglelés 
maradványa nem dideregtet.

— ? ? ?
— Elhagytam a töltőtollamat, vagy ő 

hagyott el engem, tény, hogy hiányzik. 
Bánatomban kilelt a hideg. Ha valahol 
találkoznak vele, kérem szépen, küldjék 
visza hozzám a hiitelent.

— A hideglelést?
— Jaj, nem ! A töltőtollat.

Orvosi kinevezés. Dr. Hruska Jánost, 
a rimaszombati járás egészségügyi fő
biztosát a IV-ik fizetési osztályoa egész
ségügyi tanácsossá nevezték ki.

Halálozás, Özv. Ivanyik György né szül. 
Démuih Julianna 76 éves korában í. hó 
1-én Rimaszombatban meghalt. Az el
hunyt városunk egyik tisztes poigárasz- 
szonya volt, akinek halálát előbb el
hunyt egyetlen fia, Ivanyik István volt 
főmérnök után maradt unokája gyászolja.

Tiíkay Manci szerzői estje Buda
pesten. Titkay Manci, a nálunk is ismert 
losonci százmazásu kiváló daiszerzőnő 
f. hő 7-én Budapesten a Zeneakadémia 
nagytermében nagysikerű szerzői estet 
tartott, mikor is a kitűnő dalszerzőnő 
szerzeményeit annak zongora kíséreté
ben Cseiényi József, a Nemzeti Szín
ház művésze adta elő. A budapesti kri
tikusok elismeréssel Írnak Titkay Man
ciről.

A RIMASZOMBATI BANK, előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár kedvező feltételek mellett 
elfogad betéteket, leszámítol váltókat és teljesít 
minden bankszakmába vágó megbízást. _

Is irka-firka.
Jeles iskolai mondások.

Valahogy az iskolai életről kezdtünk 
diskuráini a napokban. Diákokkal be
szélgettünk s jól esett emlegetni a ma
gunk diákkorát is. A boldog diákidőket 
nem lehet elfelejteni ! így jöttek aztán 
szóba a sikerültebb iskolai feleletek is, 
amiket a diák jobb ügyre méltó buzga
lommal hinteget el a padok között, szo
rongva és ügyetlenül. Néha roppant ér
dekes feleletek sikerülnek igy. Mondom 
a fiuknak, hozzatok néhány jeles mon
dást. Hoztak is örömmel. Más gimnázium 
tájékára is elvedődtem s ott is talál
tam néhány felelet-virágot., Némely he
lyen gyűjtik, másutt elfelejtik. Tanárok
tól is kaptam néhány mintapéldányt. A 
végén már szenvedélyesen gyűjtöttem. 
Méitóziassék megengedni, hegy néhány 
sikerültebb példányát az idei iskolaév 
sziovenszkói termésének átnyújtsam :

Toldi Miklós kalandjairól van sző. 
Markos Tibor igy feie!: „Tolái Miklós 
hazafelé egy leányrabló intézetbe kerüli“. 
Batta Gyuri jeles geológiai mondása : 
„A kőzetek idővel elromlanák s igy van
nak roihadó kőzetek“. Ezt is Batta mondta: 
„A szőlő egyik kitűnő faja a muskátli- 
szőlöu. Ez pedig nagyszerű történelmi 
észlelet, Kovács István rebegíe: „Gö
rögország lakosai a helóiák és a pilóták*.

Ez se rossz : „Az orleánsziszűz egyet
len lánya Stuart Mária volt11. Vagy is
mét Batta felelte : Cromwell Olivért ha
sonnevű fia, Pichárd követle*. Peírusz 
igy határozta meg az almát: „Az alma 
színe, szaga és hangja“...

Egy fordítás a Vörös-tengert Piros
tengernek mondja.

Ismét egy földrajzi sor: „Az oroszok 
földművelőket termelnek“. Ezt a tanár ur 
rovására Írják, ő ejtette e! : „A szerze
tesek a középkorban halottakat gyóntat- 
iak“. Batta nagyon jókat mondhatott, 
mert a következő eredeti történelmi ész
lelet is ő fabrikálta : „A németek II. Géza

j alatt megalapítják Magyarországon a 
kereszténységet*. Ifjú Szántó irodalmi 

i mondata : „fókái Mór másfél méteres vö- 
\ rös tollal irta regényeit a Pilvaxban“.

Markos Tibor önálló véleménye val
lásórán : „És Mózes bizony nem jó helyre 
vezette a zsidókat“. Braun Tibor etnog
ráfiai következtetése: „A japánok a ten
gerből halat bányásznak*. Ismét Batta : 
„Kazinczy Törökországból irta leveleit*.

Rövidített felelet: „Kölcsey ifjú korá
ban elvesztette szüleit és egyik balszemét*' 
Valaki ezt kérdezte: „Ki irta a Chopin- 
valccri?* Egy biztatás diákhangversenyre: 
„Fiuk, ha hegedülni tudtok, az még jobb. 
A műsor meg van mentve, csak álljatok 
össze egynéhányon dueitet*.

Egy szavalat Toldiból:
„Toldi György nagy ur volt, sok be-

fcses marhája,
Sok vitézid népe s fegyveres kutyája“
Petrusz nieííáílapitása: „A tó kérődző 

állat*.
Ez meg komáromi termelés :
„A szőlőnek homokos éghajlat kell*.
„A szilvóriumböl szilvát főznek*.
A tanár egy mágneses szolenoidoí mu

tat. Mi ez? — kérdi a szorongó gyere
ket. Az pislog egy ideig s kivágja: „egér
fogó*.

Ez se rossz : „A görögök szárazföldi 
hajóhada elfoglalta Macedóniát*.

Egy kérdés : „Egy kiló kávénak mennyi 
a súlya?*

„A tehénnnek négy lába van, de csak 
kettőn jár*.

Egyelőre ennyi a magángyűjtemény 
néhány főbb darabja. További gyűjtést 
szívesen eszközlünk s közléssel hono
rálunk. Rajta, fiuk, azokkal a jeles mon
dásokkal !
Egy csecsemő kér helyei közöttünk.

A komáromi Szent András templom 
előtt áll egy piros autó sokáig. Délután 
van. Néhány korzózó ember sétál. Aztán 
megállnak és vidáman mosolyogni kez
denek. A lépcsőn megjelenik pólyában 
és piros takaróval egy csecsemő. Karon

viszik, mert még nem tud járni, most 
keresztelték.

Kis csecsemő ! Litle baby of Komá
rom, 1931. Még alig hali és főképpen, 
nem beszél. Ártatlan és pirosarcu Vi
lágra jött. Isten hozott, drága kis bébi, 
engedd meg, hogy elmondjak neked va
lamit

Először is üdvözöllek ! Ml mindnyájan 
üdvözlünk, aki itt öregebb ember-kollé
gáid vagyunk. Sok-sok minden jót kívá
nunk neked, ne hidd, hogy irigyek va
gyunk rád s meg akarunk fosztani min
dennapi fejecskédtől. Csak azt akarom 
neked megmagyarázni, hogy nagyon 
furcsa világra jöttél. Egy kis helyzet- 
rajzzal szolgálok neked, kis bébi.

Kis bébi, szerezd meg az állampol
gárságod s vedd rá kedves szüléidét, 
hogy minél több okmányt szedjenek szá
modra össze, mert ez a világ papírból 
és papírból áll, okmányok és okiratok 
nélkül nem jöhetsz a világra, se itt, se 
Londonban, se a szabad Amerikában, se 
Timbuktuban, ahogy a tavaszi napot 
eiőször pillantottad meg a templom lép
csőjén, inog az egész Európa és Szíaün- 
ék mindenféle dömpinggei nyomják a 
világot. Kis bébi, Kínában sok-sok mi- 
niszterbácsi, tábornokbácsi veszekszik, 
még az Egyesült Államokban is munka
nélküliség van, ami szörnyű valami, majd 
megtudod. Mussolini bácsi a kardjára 
verdes és Briand bácsi Páneurópázik.

Dear baby, az albán királyt most akar
ták egy kicsit fejeniyukasztgatni, az idén 
a dunai kikötőben alig van télire hajó, 
Délamerika forrong s Newyorkban száz
emeletes palotát építenek. Egy Szánthó 
nevezetű munkácsi bácsit hetek óta rak
nak át egyik határról a másikra, senki 
se akarja befogadni s egy régi hadifo
goly, aki tizenötben, a te apukád had
bevonulása idején került Vladivosztokba 
rongyosan, csak most érkezett haza, de 
nem ismeri már senki az itthoniak közűi.

Ma ebére amié, avagy moa Cher ami, 
(nem tudom, fiúcska vagy-e vagy lány,)

h a l l ó ! Akar olcsó és jó ruhát 1
Akkor forduljon bizalommal JÖZSA uriszabdhoz Rimaszombat, Gömöri-u. 17.

itt messzehordó ágyukat találnak fel a 
bácsik és gázálarcokat hoznak divatba, 
írnak verseket az emberek, építenek 
vasból és üvegből s amit tavaly ilyen
kor egy énekes néni Berlinben egy gépbe 
énekeli, azt holnap hallhatod Parisból a 
levegőn keresztül.

Litle baby, azon a lépcsőn, ahol te 
most a keresztmama karjaiba iesétáltáS, 
tegnap éppen tüntettek s néhány fiatal
ember, aki a mai társadalmi rendben 
nem bizik, éppen arra a lépcsőre me
nekült, ahol te ma vígan gőgicsélíél és 
a rendőr bácsik gumibotocskákkal inte
gettek nekik.

Kedvesem, furcsa világ ez. Rakétaha
jóval kísérleteznek és Nyíregyházán nem 
lehetett beférni a törvényszék tárgyaló- 
termébe, csak azért, mert egy bácsi föld
höz verdeste egy másik bácsi fejét. Sze
relem mialt verdeste kalapáccsal egyik 
bácsi a másikat, aztán elásta szépen 
gödörbe. A néni, aki miatt ez történt, 
két napig a legnépszerűbb leány volt 
négy országban s löbb bácsi megkérte 
a különös néni kezét, akinek magánéle
tét úgy ki teregették, mint a te pelen
kádat fogják. S majd azt is megtudod, 
hogy a szerelem rettenetes valami. Meg
tudod, hogy három rettenetes valami 
van a világon : a gyomor ha éhes, a szív, 
ha szerelmes, a bőr, ha fázik. Emiatt 
rögtön kivégzik egymást a te öregebb 
kollégáid s hogy ezt megtehessék, kü
lönféle elméleteket állítanak fel, konfe- 
renciáznak és flottaparitást emlegetnek.

A világ, amelyben téged elhelyezett a 
gólyanéni, a válságok világa. Olyan, mint 
egy váltószerkezet. Válságban van az 
ipar, a kereskedelem, az ember, a kul
túra, a művészet, az erkölcs, a filozófia, 
a technika, a cipőgyártás, a kefekötés 
és a házasság. Válságban a béiyeggyüj- 
tés, a telefon, a vasúti tarifa, a házitüz- 
hely, a nadrággomb, a fapapucs és a 
gyermeknevelés. Ha a római pápa be
szél, akkor Moszkva megkontreninálja 
és ha Amerika megtiltja az alkoholt, ab-

ITT A  T A V A S Z !

Meghívásra vidékre is megyek.
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Egyházi közgyűlés. A rimaszombat- 
tamásfalvi evang. egyházközség folyó hó 
1-én tartotta meg az egyház tanácster
mében évi közgyűlését Baráth Károly 
lelkész egyházi- és dr. Törköly József 
egyházközségi felügyelő világi elnöklete 
alatt. A közgyűlésen letárgyalták és el
fogadták a pénzügyi bizottság egyes 
javaslatait, amelyeket a presbytérium el
fogadásra ajánlott a közgyűlésnek. Majd 
k;sorsoitak a belsőkölcsön részvényei
ből 50 darabot, a nelyet lapunk más 
helyén köziünk. Elhatározták, hogy a 
szegény gyermekek vallástani könyvei
nek beszerzésére az ösztandijalap felét 
használják fe lés köszönettel vette tudo
másul a közgyűlés, hogy erre a célra 
dr. Törköly József egyházközségi fel
ügyelő a maga részéről 200 koronát 
adományozott. A múlt évi zárszámadá
sokat a közgyűlés jóváhagyólag elfo
gadta. A közgyűlésen sajnálattal vették 
tudomásul Bad’nyi György gondnok- 
pcnztárooknak állásáról való lemondá
sát s elhatározták, hogy lemondási szán
dékának visszavonására kísérletet tesz
nek. Több kisebb egyházi ügy leíárgya- 
lása után a közgyűlés véget ért.

KöszÖnetnyüvánitás. A keresk. al
kalmazottak táncmulatságán történt felül- 
fizetésekérí ezúton fejezi ki legháiásabb 
köszönetéi a Vezetőség.

Baldóci Ásványvíz a gyomorbajosok 
eliiitja! GyözGdjön meg!

Borzalmas gyilkosság történi Rozs
nyó közelében. Múlt hét keddjén este 
a Krasznahorkaváralja tőszomszédságá
ban fekvő Hosszúrét község felé vezető 
utón borzalmas gyilkosság történt. Le- 
hc-cky Jenő 25 éves géplakatos, aki a 
váraljai bányánál voit alkalmazva, afe
letti elkeseredésében, hogy állására egyik 
riválisát, Gyurkovics László gépészt ve
zényelték, sötét este feltartóztatta a ha
zafelé igyekvő gyanútlan embert s rövid 
v:ta után úgy fejbevágta a nála iévő 
doronggal, hogy a szerencsétlen mun
kás koponyája szó-szoros értelemben 
véve ketté vált és a halál agyvérzés 
következtében pillanatok alatt beállott. 
A gyilkos, mint ki dolgát jói végezte,

ból polgármestert választanak a csikágói
csempészek.

Nem biztos semmi. A német császár 
bácsi fát vág, a spanyol király bácsi 
reszket és időnkint feltűnik egy-egy ha
mis cárevics.

Keruger, a gyufakirály államokat ránt 
ki bankjaival a csávából és apukád ta
lán azon gondolkodik, hogy miből vegye 
meg holnapi gyufájához a cigarettáját.

Vannak szép dolgok is. Még állanak 
a templomok, de lehet, hogy téged már 
csak megszokásból kereszteltek meg s 
az emberek hitetlenek lettek. Ez fáj 
nekik ugyan, de lusták újrakezdeni azért 
hitüket.

Dear boy, furcsa világ ez, amire jöt
téi. Mi nagyon érdekesnek tartjuk, de 
az a hibánk, hogy nagyon is tudatában 
vagyunk érdekességének. Két világ kö
zött ténfergünk s talán éppen te fogod 
kirántani ezt a világot a kátyúból, nem 
gondolod?

Kis fiam, szedd össze minden erődet, 
hogy az életharcot kibírd. Emberek, el
ek, kultúrák, hitek omlottak össze, pá
rnák épültek és gépek zugnak. Ezer és 

ezer uj hirt röppent szerte a rádió eb
ben a percben is, ahogy téged nézlek 
az ablakomon keresztül s látom, hogy 
éietutadat autóban, autótaxiban kezded 
meg. Házatokban szól a rádió, apád rá
húz a grammofonra és meggyujtja ciga
rettáját egy öngyújtóval. Hajók dudálnak 
és vonatok sisteregnek, repülőpép zug 
a levegőn keresztül, emelődaruk emel
getik azt a kevés árut, ami a vámhábo- 
ruban még eljutott idáig.

Gépek, gépek és válságok közé szü
lettél, kicsikém, vájjon, hogy fogsz el- 
ténferegni közöttük földi életedben.

Üdvözöllek bébi, ahogy kilépsz ke
resztmamáddal a templom ajtaján, kívá
nom, jó csillagzat őrizze lépteid.

Kis emberke te, aki születni mertél, 
kívánom, járj szerencsével és örömmel 
indulj az utón...

Ballagj csak, ballagj, Isten hozott kö
zénk. Mi már szkeptikusak vagyunk. Le
het, te szebbre születtél.

Hát csak próbáld meg te is !
Szombathy Viktor.

az ut mellett folydogáló Pacsa-patakba 
lökte a véres hullát s mikor gurulás 
közben a borzalmas véget ért áldozat 
zsebórája kiesett, még arra is volt gondja, 
hogy ezt az értéktárgyat magához vegye. 
A patak vize másnapig mintegy 170 
méternyire elsodorta a tett színhelyétől 
a hullát, ahol a gyermeke eltűnése miatt 
kétségbeesett édesanya talált rá másnap 
délután, miután fia után tűvé tette az 
egész környéket. A gyilkosság ügyében 
a dernői és rozsnyói csendőrség azon
nal széleskörű nyomozásba kezdett, azon
ban a tettes személyét kideríteni nem 
sikerült. Szerdán a nyomozásba bevon
ták a rimaszombati nyomozó-csendőr- 
állemásí is, amelynek parancsnoka maga 
vette kezébe a kutatás további irányítá
sát. Rövidesen sikerült is nyomra jutni 
s amikor megállapítás nyert, hegy Gyur
kovics László eltüntetése legfőképpen 
Lehcczki Jenőnek állott érdekében, vai- 
latóra fogták ezt s bár kezdetben erélyesen 
tiltakozóit a gyanúsítás ellen, mikor 
azonban a házkutatás alkalmával meg
találták lakásán az áldozat véres zseb
óráját, töredelmesen bevallotta, hogy a 
tettet ő követte el és pedig kenyéririgy
ségből. A gyilkost pénteken átadták a 
rozsnyói járásbíróságnak, ahonnan szom
baton beszálliíoíták a rimaszombati ál
lamügyészség fogházába.

I

Á kereskedelmi alkalmazottak m u
latsága. Február 28 án a Tátra-szálló 
nagytermében rendezték meg a rima
szombati kereskedelmi alkalmazottak 
évenként szokásos mulatságukat, Mo- 
csányi és Lakos, a rádióból ismert két 
kiváló budapesti jazz-humorista fellép
tével. A termet zsúfolásig megtöltő kö
zönségnek kellemes szórakozásban volt 
része. A kitűnő zene-humoristáknak bő
ven kijutott a tapsból s az igy történt 
felhangolás után a műsort követő tánc- 
mulatság pompás hangulatban reggelig 
tartott. A mulatságot az idény iegsíke- 
rültebb vigalma gyanánt könyvelhetjük 
el, amiért elismerés illeti a Fodor József 
egyesületi einök vezetése alatt nagy tevé
kenységet kifejtő figyelmes rendezőséget.

Elnöksértésért elítéltek egy poltári 
szlovák földművest. Zilál: János pol
tári gazdálkodó elnöksértássei vádolva 
került a napokban a rimaszombati ke
rületi biróság Foukal-tanácsa eié. A 
perbefogott gazda műit október végén 
a nemzeti ünnepen részt vett iskolás 
gyermekek közé keveredve az uccán, 
durva szavakkal illette állítólag a köz
társaság elnökét. Az elnöksértés hire a 
csendörség fülébe jutott s a meggondo
latlan földmives ellen rendtörvényes el
járás indult, amelynek során dacára an
nak, hogy a terhére rótt bűncselekmény 
elkövetését váltig tagadta, a kerületi 
biróság három hónapi fogházra ítélte. 
Az Ítélet ellen Zilák János felebbezés- 
sel élt.

Kasszafurók jártak a Sztredo rozs
nyói irodájában. A múlt szombatra 
virradó éjjel ismeretlen tettesek beha
toltak a Középszlovenszkói Villamos 
Művek rozsnyói irodájába s az ott el
helyezett Weríheim pénztárt megfúrva, 
annak 12.734 Ke 87 fillér tartalmát ma
gukhoz véve, nyom nélkül elinaltak. Az 
elemeit pénztárkészlet az aznapi tisztvi
selő- és munkásfizetésekre volt előké
szítve és nagy részében 100, 50 és 20 
koronás bankjegyekből áliott. A csen
dőrség széleskörű nyomozást indított a 
kasszafurók kézrekeritésére.‘

Hatósági közlemények. A f. hó 22—29 
közötti időközben megtartandó p r á g a i  
m i n t a v á s á r r a  szóló és 33’/0 os va
súti és egyéb kedvezményekre jogositó 
igazolványok már kaphatók a városháza 
10. sz. szobájában.

Folyó hó 2-án reggel 8 órakor a hely
beli vásártéren tenyészbika vásár lesz.

Felhivatnak az adózók, hogy állami 
adókönyvecskéjüket a városi adóügyosz
tálynál f hó 15-ig előírás céljából adják be.

Részvéíköszönet.
Mindazoknak, kik szeretett jó feleségem s 

illetve édes jó anyánk elhunyta alkalmából 
mélységes fájdalmunkat szives részvétük ki
fejezésevei enyhíteni igyekeztek s azoknak, 
akik a végtisztességtételénél megjelentek, ez 
utón mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1931. március 5.
Id. Tarjányi János 

és családja.

Elitéiték a rozsnyói vadászház be
törőit. Az elmúlt év őszén a rozsnyói 
Gyuri-tanyán lévő vadászházat ismeret
len tettesek feltörték és onnan több 
apró holmivá! egyetemben elemelték 
Ugorcsák János értékes vadászfegyverét 
is, egész sereg tölténnyel együtt. A ká
rosult feljelentésére széleskörű nyomo
zás indult a tettes kézrekeritésére, azon
ban nem sikerült nyomra jutni. Novem
ber 10-én Peiszerie Géza beíiéri erdő- 
gondnoksági tisztviselő lakásán is be 
törők járták s ott ugyancsak vadász- 
fegyvert, revolvert, gukkeri és más va
dászfelszerelést zsákmányoltak. Az egy
forma körülmények között végrehajtott 
két betörésből kifolyólag a gyanú rövi
desen Vinobrodszky András, többszörö
sen büntetett 20 éves betörőre irányult, 
akinél a csendőrök a házkutatás alkal
mával meg is találták az ellopott hol
mikat. A lefülelt betörőnek tettestársa 
is voit egy beíiéri 16 éves suhanc sze
mélyében. A kerületi biróság most Ítél
kezett a két betörő ügyében és Vino- 
brodszkyt hét hónapra, kompanistáját 
pedig négy hónapra Ítélte. Mindketten 
szó nélkül megnyugodtak az Ítéletben s 
azonnal megkezdték a büntetés letölté
sét.

Fejszéi emelt a csendőrre — hat 
heti fogház. Fodor János borzovai gaz
dálkodó múlt év februárjában Pelsöcön 
összeveszett Ruzsicska János peisöczi 
lakossal, akinél rövid ideig alkalmazás
ban volt. A veszekedésre Ruzsicska fele
sége is beleavatkozott, mire a feldühö

dött borzovai gazda mindkettőjüket csú
fosan elverte, úgy, hogy fenyegetett hely
zetükben azok kénytelenek voltak csend 
őrért küldeni. Fodor János dühében a 
csendőrre fejszét emelt, ami miatt elő
állították s nemcsak a Ruzsicskáék ellen 
elkövetett súlyos testi sértés miatt, ha
nem hatóság elleni erőszak megkísérlése 
címen is eljárást indítottak ellene. A 
fejszével operáló gazdát a kerületi biró
ság a napokban megtartott fötárgyalason 
hat heti fogházra és 200 korona pénz- 
büntetésre Ítélte, annak végrehajtását 
azonban az enyhítő szakasz alkalmazá
sával két évi időtartamra felfüggesztette.

Összeégett kisgyermek. Borzalmas 
szerencsétlenség történt a napokban a 
Gömörpanyit tőszomszédságában fekvő 
Bereíke községben. Beke János földmi
ves neje egy pár percre őrizetlenül hagyta 
három éves kis leánykáját a konyha 
kemencéje mellett s a kis gyermek han
cúrozás közben valahogy a tűzhely forró 
vaslapjára zuhant. Mire édesanyja észre
vette a szerencsétlenséget, a kis gyer
mek olyan súlyos égési sebeket szen
vedett, hogy pár napi kínlódás után a 
rozsnyói közkórházban, hová beszállí
tották, irtózatos kinok között kiszenve- 
deít. A halálos kimenetelű gyermeksze- 
rencséílenség ügyében megindult a vizs
gálat.

A R oykó-féle világhírű
Tiszaujiaki bajuszpedrő

mindenütt k ap h ató!

Lopássá minősíteti sertésbehozataL
Még az elmúlt év májusában történt, 
hogy a magyarországi Zabar községben 
lakó Fabricius Istvántól ismeretlen tet
tesek tiz darab sertést hajtottak el. A 
károsult feljelentésére a csendőrök a 
tett felfedezése után azonnal széleskörű 
nyomozásba kezdtek s a feltört sertéséi 
tájékáról vezető nyomokat követve sike
rült megállapítani, hogy a malacokat 
Domaházán át Darnya községbe hajtot
ták. A nyomozásba természetesen a ha
társzéli csehszlovák csendőrségeí is be
vonták s már kora reggel Tóth András 
43 éves darnyai gazda portáján meg is 
találták mind a tiz darab sertést. A meg
lepett gazda erélyesen tiltakozott a csen
dőrök gyanúsítása ellen és azt álliiotía, 
hogy a sertésfalkát előző napon Doma- 
házán vette 3000 koronáért. Aliután ezen 
állítását bizonyítani nem sikerült s a za- 
bari gazda eskii alatt vallotta, hogy a meg
talált malacokban saját tulajdonára is
mer rá, a biróság lopás címén három 
hónapi fogházra Ítélte a bünietőíörvény- 
könyvet negligáló sertésimportőrt, aki vé
gül is megnyugodott az Ítéletben. Az íté
let végrehajtását nem függesztette fe! a 
biróság.

Á rimaszombat-íasnásíaH evangeü- 
iíuk presbitérium február 28-án az egy
ház belsőkölcsön részjegyeiből a követ
kező számokat sorsolta k i : 37, 39, 50, 
85„ 102, 115, 119. 146, 162, 179, 180,
191, 197, 331, 332, 392, 398. 410, 423,
426, 433, 498, 551, 555, 611, 629, 654,
659, 673, 676, 677, 697. 821, 853 854,
855, 861, 892, 925. 959. 981, 1004, 1007, 
1023,1076,1077, 1099, 1110, 1111,1116. 
— A kisorsolt részjegyek az egyház 
pénztáránál beválthatók.

Elítéltek egy szédelgő fotográfust. 
Bohumii Riöácek huszonötéves osztraui 
fotográfus hónapok óta járja Sziovenszkó 
községeit és faiuról-faiura rengeteg meg
rendelést gyűjtött különösen paraszthá
zaknál fényképnagyitásokra. Amíg a do
log csak a megrendelés és az előleg 
felvételére szorítkozott, nem is volt semmi 
baj, mikor azonban a megrendelők ki
váltották a postáról utánvéttel terhelt 
fényképcsomagjaikaí, akkor sült ki, hogy 
az osztraui fotográfus ur silány, senkire 
nem hasonlító, értéktelen képekkel szúrta 
ki üzletfelei szemét. Miután a reklamá
ciók nem vezettek célhoz, többen bíró
sághoz is fordultak a svindler fotográfus 
ellen s miután többen Föltár vidékén 
sem fényképeiket, sem előlegjeiket nem 
tudták visszaszerezni a csalótól, a leg
utóbbi poltári látogatása alkalmával a 
csendőrséggel fogatták le. A rimaszom
bati járásbíróság előtt most tárgyalták a 
szédelgő fényképész ellen beadott pa
naszokat s miután egész sereg csaiás bi
zonyult rá, nyolc napi elzárásra Ítélték

Karját szakította le a turbina. A 
rirnócai vízimalomban hétfőn borzalmas 
szerencsétlenség történt. Perván Pál 
molnársegéd üzemközben a turbina kö
zelében foglalatoskodott, amikor tgy őri
zetlen pillanatban a gép elkapta a sze
rencsétlen ember balkarját és a szó szo
ros értelmében tőbői elszakította. A bor
zalmas sérüléseket szenvedett fiatal
embert azonnal beszállították a rima
szombati közkórházba. Az eljárás a fe
lelősség megállapítása céljából megindult,



4 G ö m S r 1931. március hó 8

Közgyűlés. A rimaszombati Kathclikus 
Olvasóegylet évi rendes közgyűlését f. 
hó 8-án, vasárnap d. u. 3 órakor tartja. 
Tárgysorozaton szerepel az elnöki tiszt
ség betöltése is, melyre valószínűleg si
kerül az egyesületnek eddigi érdemben 
gazdag elnökét megnyerni.

Lefüleltek egy professionssta tyuk- 
tolvajt. A környékbeli csendőrőrsök 
hónapok óta kutatnak egy titokzatos 
baromfitolvaj után, aki anélkül, hogy 
csak nyomára is lehetett volna jutni, 
Tornaiján és a szomszédságában lévő 
falukban hajszálra egyező megrendezés
ben sorozatos tolvajlásokat hajtott végre. 
A nyomozó hatóságoknál szorgalmasan 
gyűltek az akták a károsultak feljelen
tései folytán, azonban egyetlen egy eset
ben sem sikerült kideríteni a tettes ki
létét. A titokzatos tyuktolvaj talán Ítélet
napig inkognito működhetett volna Tor
naija környékén, ha a véletlen a ható
ságok kezére nem juttatja. Egyik éjjel 
három tornaijai és sajókirályi lakos 
baromfióljait dézsmálta meg a professi- 
nista tyuktolvaj és reggel természetesen 
a károsultak azonnal a csendőrségen tet
tek feljelentést. Az egyik károsult iaká 
sától lábnyomok vezettek a kertek alá 
s a nyomokon elindulva a mezőkön ke
resztül Sajókirályiba értek a csendőrök 
egészen Gálné Maksi Margit 26 éves 
sajókirályi lakos házáig, ahol a áruló 
lábnyomok hirtelen elvesztek. A megle
pett asszony tagadni próbált, a lopott 
tyúkok, csirkék, kacsák ás libák azon
ban rácáfoltak s mikor a károsultak 
ráismertek állatjaikra, kénytelen volt 
beismerni bűnét. Kisült, hogy a hoppon 
fogott professionista tyuktolvaj valóság
gal iparszerüleg rendezkedett be a ba
romfi lopásra és a tornaijai piacot rend
szeresen látta el „saját árujával." Soro
zatos lopás címén a kerületi bíróság 
most négy hónapi fogházra Ítélte a bű
nös útra tévedt asszonyt.

Bablevessel öntötte le haragosát.
Özvegy Karár Jánosné kokovai lakos 
múlt év szeptemberében összezördült 
szomszédjával Reimper Máriával s mikor 
a veszekedés tettlegességgé fajult, dü
hében lekapta a tűzhelyről a bableve- 
ses fazekat és annak tartalmát haragosa 
szemei közé öntötte. A forró bableves 
borzalmas sérüléseket ejtett a szeren
csétlen asszonyon, a lé arcát, nyakát és 
mellét annyira leforrázta, hogy tiz hé
ten át a rimaszombati kórházban kezel
ték másodfokú égési sebeit. Súlyos testi 
sértés címén most vonta felelősségre a 
bíróság a harcias özvegyasszonyt, aki 
azzal védekezett, hogy elkeseredésében 
ragadtatta magát a súlyos következ
ményekkel járó cselekmény elkövetésére, 
A bíróság három hónapi fogházra Ítélte 
el Karámét, az enyhítő szakasz alkal
mazásával azonban az Ítélet végrehajtá
sát egy évre felfüggesztette.

Mozi. F. hó 7-én és 8-án a „Szerelmi 
serenade" c. Metro-fikn kerül szinre. A 
kicsapongásai miatt Madridból eltávolí
tott fiatal márki a kisvároskában ko
moly szerelmi viszonyi folytat, de egy
kori szerelmese, egy táncosnő bosszút 
forral ellene. A helyzet kritikussá válik 
s heves jelenetek következnek. A márki 
menyasszonya csak tragikus események 
után tudja meg a valót. Főszereplők: 
Ramon Novarro, Dorot'ny Jordán és 
Lottice Howel. — F. hó 11-én „A moszk
vai delnő" c. Paramouní-film kerül a 
fehér falra, mely Sardou V. „Fedora" 
c. drámája nyomán készült. A női fő
szerepet Pola Negri játsza, a férfi fő
szerepet Norman Kerry alakítja. Fedora 
vőlegényét meggyilkolják s a gyanú 
Ipanoff felé irányul. Fedora megakarja 
torolni a gaztettet s üldözőbe veszi a 
gyilkost. Tragikus, drámai jelenetek a 
következményei ezen eseményeknek. — 
F. hó 12-án kettős műsor kerül leper- 
gésre. I. „Az ezüst rókák birodalmában" 
c. északi dráma, melynek során Rin- 
Tin-Tin-nek, a népszerű farkaskutyának 
jut nagy szerep s igen érdekes regény 
lebonyolításából veszi ki a főrészét. II. 
„A táncosnő szive" c. filmdráma a szép
séges Billie Dove-va! a főszerepben. 
Peggyi egy milliomos értékes ajándé
kaival elkényezteti s ezek átadásával 
titkárát bízta meg, aki Peggybe bele
szeret s mindenre képes, csakhogy Peg- 
gyt magához láncolja, amiből a bonyo
dalmak hosszú sora áll elő s csak 
Peggy korrektsége oldja meg a helyze
tet stílszerűen.

Miért ajánlja mindenki a  Försíer- 
zongorát? Mert csodás hangú, ismétlő- 
rendszeríi zongorái és pianinói világ
hírűek és mert rendkívül csekély havi 
részletre is kaphatók. — Gyári lerakat: 
Rábely Miklós könyvkereskedésében.

S P O R T .
FOOTBALL.

A RPOS a tavaszi idény előtt.
Beszélgetést folytattunk Altmann Fe 

renccel, a RPOS újonnan megválasztott 
intézőjével, aki a foofoaliszakosztáiy ta
vaszi tevékenységére vonaíkozólag a 
következőket közölte:

A RPOS footballcsapata az idén foly
tatni kívánja a már tavaly megkezdett 
reorganizációs munkáját, elsősorban pe
dig a maga elé tűzött ideális cél meg
valósítását : a footbalisportnak az őt 
megillető és városunk presztízsének meg
felelő nívóra való emelését és a közön
ség érdeklődésének teljes mértékben 
való felkeltését. Bízvást remélem, hogy 
tavasszal ezen célkitűzésűnk eredménye 
teljes értékű lesz.

Mint ismeretes, a RPOS footbailcsa- 
pata az őszi idényben a sok gátló mel
lékkörülmény dacára a bajnokságban 
a második helyen végzett a jobb gól
aránnyal rendelkező LAFC mögött. Ez 
a szép eredmény a csapat játékkedvét 
s ambícióját felfokozta s most minden 
törekvésünk arra irányúi, hogy ezt a 
kedvező tényt a csapat eredményessége 
érdekében gyömölcsöztessük. A bajnok
ságra nem törünk, hiú reményekkel nem 
áltatjuk magunkat, mert jól tudjuk, hogy 
még a zöld gyepen elért eredmények 
ellenére is mily sok intrikát, áskáló- 
dásí és rosszindulatú gáncsoskodást kell 
legyőznie a zöld asztalnál annak a csa
patnak, amely eljut a bajnokságig. Min
denesetre azonban, ha játékosaink tör
hetetlen akarása és lelkes küzdőkész
sége csapatunkat a büszke bajnoki cím
hez juttatná, igyekezni fogunk arra mél
tóak lenni.

Játékosgárdánk érintetlenül, lelkes fel
készültséggel várja az elkövetkezendő 
küzdelmeket. A csapat egyes posztjai
nak betöltése nem igen okoz gondot. 
Szó van arról, hogy a bajnokiakra 1 — 2 
ide költöző játékos fogja csapatunkat 
erősíteni, azonban a játékosok „impor
tálását" nem erőltetjük, inkább arra tö
rekszünk, hogy saját nevelésű, szinte 
egy családba rartozó játékosainkat meg
tartsuk és neveljük.

A tavaszi forduíóban a heiyzet reánk 
nézve igen kedvező. Egy kivételével ösz- 
szes mérkőzésünket itthon játszuk s az 
ellenfelek fokozatosan válnak erőseb
bekké. Játékosaink a mozgási tréninget 
az elmuií héten megkezdték s ha az 
időjárás megengedi, úgy a bajnokiak 
előtt még 1—2 bemelegítő mérkőzést 
fogunk játszani.

Á bajnoki mérkőzések által szaba
don hagyott napokra igyekszünk való
ban értékes ellenfeleket megnyerni ba
rátságos és nemzetközi mérkőzésekre. 
Husvétra több kitűnő amatőrcsapattal 
tárgyalok, pünkösdre pedig valószínűleg 
a miskolci kiváló proficsapat, az Attila 
lesz a vendégünk.

Végezetül kérem városunk sportked
velő közönségét, hogy ezidén fokozottan 
részesítsen bennünket támogatásban, mert 
csakis közönségünk hathatós támogatá
sával tudjuk kitűzött célunkat elérni és 
a sport terén értékes munkát végezni. 
Ha csapatunk dicsőségesen szerepel, a 
dicsőségnek városunk egész közönsége 
részese iesz. mm.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
R á b e ly  K á ro ly  laptulajdonos.

Tiszta valódi jó 
zamatos SERKEI 

• BOR 40 literen 
felüli vásárlásnál literje 8 „korona ár
ban kapható FÜZY REZSŐ borterme
lőnél Rimaszombatban, Hunyadi utca 15.
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A Szijjártó utca 89. számú lakó
ház, melyben 3 szoba van az 
összes mellékhelyiségekkel, 1931. 
évi m á r c i u s  3 1 - é n  d. u.
3 órakor tartandó nyilvános ár
verésen a rimaszombati ref. 
lelkész! hivatalban (jánosi-utca)
e l f o g  a d a t n i .
Kikiáltá; i ár 70000 korona. — í 
A v e n n i  szándékozók meg-  ̂
hivatnak. — A ház elfoglalható. ^
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E l a d ó  h á z
A Szijjártó-utcában egy ház mel
léképületekkel és kerttel együtt 
eladó. Azonnal beköltözhető. — 
C i m a kiadóhivatalban.

Keresek
megvételre egy perzsaszőn yeg
s z ö v ő s z é k e t  x‘f ' ! ‘:ab

Építkezési telkek
Rimaszombatban, a város leg
magasabb részén, ideális dél

keleti fronttal 4 *

ölesén kaphatói.
Részletes felvilágosítás:

PITTA VILMOSNÁL, (Széchy-utca 1.)

e l a d ó h á z !
Eladó Rimaszombatban a város belső 
részében egy magános ház, udvar és 
kerttel. A ház öt nagyszoba, tágas elő
szoba, fürdőszoba, konyha, éléskamra, 
pince és mellékhelyiségekből áll s kapu 
alatti külön bejárattal irodának is fölötte 
alkalmas. Cim : a kiadóhivatalban. 2-2

E E T E S I T E S . Tisztelettel értesítem a nagyér-
_____ _________ demü hölgyközönséget, hogy
V A R R O D Á M A T  lakásunkra S te fk n ik -u  21. ez alá helyeztem 
át, hol a le g ú ja b b  d iv a t la p o k  s z e r in t  legizlésesebb kivitelben 
készítek mindenféle fr a n c ia  és a n g o l  r u h á k a t  valamint k a b á to k a t  
a legszolidabb árak mellett. — Amidőn ezt tudatni szerencsém van 
további szives pártfogásukat kérve vagyok kiváló tisztelettel:

LÁNG ALADÁRNÉ
Ugyanott egy tanuló leány és egy varró leány azonnal felvétetik.

Üzlet áthelyezés. a n3g!'"demű kö25nsé'
s2s-ft.cs és szőrmeáru tizletemet

a Masaryk-tér 25. sz. alól áthelyeztem a városháza uj épületének középső 
üzlethelyiségébe, ahol nagy választékban tartok külföldről importált SZŐRME
ÁRUKAT, azokat saját műhelyemben dolgozom fel s ezáltal abban a kellemes 
helyzetben vagyok, hogy a legfinomabb és legszebb minőségben lényegesen ol
csóbb árban tudom az igen tiszteit megrendelőimet kiszolgálni. — Férfi és női 
szőrmebélésekből dús választék, Tisztelettel : LICHT1G szücsmester.
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E z e n n e l  s z i v e s  t u d o m á 

s á r a  h o z z u k  a  n .  é .  k ö z ö n s é g n e k ,  

h o g y  m e g b í z t u k  a

„ L E F K O V 1 T S "
k e r e s k e d e l m i  é s  b i z o 

m á n y i  k .  f .  t .  R í m .  S o b o t á n  

a  G E N E R A L  M O T O R S  

g y á r t m á n y a i n a k  é s  p e d i g

CHEVROLET
é s OPEL

©

személy- és teherautók képvise
letével a következő járásokban: 
Rimavská Sobota, Revúca, Tor- 
naí’a, Rozhava, Feledince.

A U T Ó I M P O R T  k f  t .
Bratislava, S íefaniková 12.
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Rimaszombat, 1931. Nyomatott R á b e ly  K ároly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


