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Arpádházi szent Erzsébet.
A mai agyongyötört élet siró lár

májában, a szeretetlenség, irigység 
és rosszakarat önző világában, mi
kor eszmény, ideál, becsület porba- 
hullva diadalmaskodik a bűn, fel
tűnik előttünk egy ragyogó fényes
ségű csillag, melyet isteni kéz tű
zött rz emberiség erkölcsi világá
nak égboltozatára, hogy fényével 
világosságot, melegével életet va 
rázsoljon a kiszáradt, eltikkadt em
beri szivekbe. — Á r p á d h á z i  s z e n t  
E rz s é b e t e z  a fényes csillag, kit 
ma hódoló tiszteletével vesz körül 
az egész keresztény világ, halálá
nak 700 éves fordulója alkalmából. 
Ez a tüneményes csillag, szent 
Erzsébet élete utat mutat az embe
riségnek, a mai megkábult világ
nak, hogy nem farizeuslelkü poli
tikai tanácskozások, nem újságírói 
ankétok, nem kardcsörtetés, nem 
háború és forradalmak fogják a 
béke és megelégedés világát meg
teremteni, hanem egyedül csak a 
keresztény szeretet tüze, az a tűz, 
mely szent Erzsébet szivét is élesz
tette és erősítette.

Az egész keresztény világ hódol 
ez évben szent Erzsébet emléké
nek. De nekünk, magyaroknak ket
tőzött buzgalommal kell meghaj
tanunk előtte a szeretet és tisztelet 
zászlaját, mivel szent Erzsébet ma
gyar gyökérnek volt nemes hajtá
sa. II. Endre magyar király leánya 
volt, kit már négy éves korában 
kiszakítottak a szülői ház meleg 
otthonából, hogy mint Thüringiai 
Lajos jegyese Wartburg várában 
nevelődjön leendő férje szüleinek 
felügyelete alatt. Földi élete rövid 
ívelésben valóságos üstökösként 
ragyogott föl. . . . Tizennégy éves 
korában boldog feleség, tizenkilenc 
éves korában már özvegy és hu
szonnégy éves korában halott. 1231. 
november 19-én adta vissza nemes 
ielkét Teremtőjének.

Rövid földi élete hősies fokban 
sugározta vissza a  k e re s z té n y  s z e 
re te t m a g a s z to s  erén yé t. Nála a 
karitász, a szeretet nem üres, tar
talomnélküli szó volt, hanem élet, 
tevékenység. Áldozatos lélekkel 
enyhítette másnak a nyomorát 
és diadalmas boldogsággal viselte 
a magáét is.

Van-e erény, van-e példakép, 
melynek fölemelő erejére szenve
déssel telitett korunknak inkább 
volna szüksége, mint szent Erzsé

bet gyöngéd szeretete ? A mai kort, 
mely acsarkodó gyűlölettől tajték
zik, mely irtózik a szenvedéstől, 
—• a mai kort, mely a szociális 
kérdések és problémák terhe alatt 
nyög, vajúdik és azokat alig tudja 
megoldani, a mai agyonhajszolt 
kort csak szent Erzsébet égő sze- 
retetének odaadó követése tudja 
meggyőgyitani.

Erzsébet nem elégedett meg a 
jótékonyság egyszerű gyakorlásá
val. Ő nemcsak adott, hanem vitt 
is és mialatt ajándékait adta, saját 
szivét osztotta ki ezer és ezer da 
rabban: a kenyérből igy lett rózsa, 
a testi alamizsnából lelket is erő
sítő forrás.. . . Résztvevő szívvel 
ölelte magához szenvedő ember
testvéreit,

A mai kor nyomor és Ínség te
kintetében sokban hasonlít ahhoz 
a korhoz, melyben szent Erzsébet 
élt. Általános gazdasági krízis, ie- 
rongyolódás . . . legújabb statisztika 
szerint 700 millió a munkanélkü
liek száma. Mi segít ezen a nyo
morult állapoton ? Sokan azt mond
ják : Le kell rombolni a gyárakat, 
összetörni a gépeket. A fejlett tech 
nikai kultúra kivette az emberek 
kezébő1 a munkát, megfosztotta 
őket a kenyérkeresettől. . . Jaj, de 
ezzel a módszerrel nem oldjuk 
meg a kérdést.

Haladásra, technikára, kultúrára, 
gépekre szüksége van az emberi
ségnek, mivel ez teszi az emberi 
életet széppé, harmonikussá, köny- 
nyüvé. Hiszen maga az Isten mon
dotta az embernek : Uralkodjatok 
a földön és hajtsátok azt hatalma
tok alá. Az ember munkájával 
igyekszik meghódítani a földet s 
igy némikép visszavarázsolni az 
elveszett paradicsomi szépséget.. . 
Nem a gépeket kell összetörni, 
melyek megkönnyítik az ember 
munkáját, de össze kell törni az 
emberi szivekben a gőgöt, az 
irigységet, a kapzsiságot, a lelket
len kizsákmányolást, mert ezek a 
bűnös emberi szenvedélyek okoz
zák a gazdasági igazságtalanságot, 
a nyomorultak kizsigerelését. Ha 
az emberi szivekben szeretet, Krisz
tus szivéből fakadó szeretet tüzel
ne, — magától megoldódna a szo
ciális probléma. Tehát nem célta
lan összejövetelekre, busás jöve
delmeket elnyelő és zsebrevágó 
tanácsadókra van szüksége ko

runknak, hanem szent Erzsébet 
példáját követő, krisztusi szeretet
től dobogó telkekre. Ennek a sze
retetnek kell fellángolnia a társa
dalmi élet minden vonalán : a
munkásosztálynál, az iparosoknál, 
az intellekíueleknél, a politikában, 
az irodalomban, a művészet külön
féle ágainál. . .

Hangoztatjuk, hogy gazdasági 
krízis van, — de ne feledjük, hogy 
ezt megelőzte a lelkek világának 
krízise. Krízisbe jutott az erkölcs, 
a becsületesség, a keresztény vi
lágnézet. Ezt a lelki krizist, csődöt 
követte aztán a gazdasági leron- 
gyolódás, a nagy társadalmi egyen
lőtlenség.

Nem segít rajtunk más, mint 
szent Erzsébet példáját követve, 
visszatérni az elhagyott Istenhez, 
az erkölcsi ideálok tiszteletéhez, 
mert máskülönben elpusztulunk, 
belefulladunk az emberi szenvedé
lyek által felkavart vértengerbe.

E nagy szent asszony halálának 
700 éves fordulóján megerősödve 
hithüségünkben, ősi buzgósággal 
és javulást kereső Ígérettel kénük 
őt, hogy szüztiszta leikével, jósá
gos szivével fordítsa el tőlünk Is
ten büntető kezét és segítse elő 
ideiglenes s örök boldogulásunkat.

Dr. B. J
*

S z e n t  E r z sé b e t-e s t .
A katholikus olvasóegylet november 

21 én szépen sikerült és látogatott estét 
rendezett Árpádházi szent Erzsébet hét
százados évforduló ünnepén.

Este 8 órakor megtelt a nagy terem 
közönséggel s néhány perccel később 
felhúzták a színpad függönyét, ahol a 
leányok énekkara adott elő egy igen 
szcp alkalmi dalt a szent tiszteletére. 
Majd dr. Bányay József, az olvasóegylet 
elnöke adta elő pompás ékesszólással 
a magyar királyleány szent életét, vo
natkozással a mai társadalmi nehéz 
életviszonyokra. Ezután a férfikar erő
teljes dala következett Lévay István 
kántor karmesteri vezetésével. O egyéb
ként a leányénekkart is első és további 
fellépésében szép sikerrel dirigálta. — 
Sövényházy Margit szavalta el Klimits 
Lajosnak szent Erzsébetről irt költemé
nyét, mély átérzéssel interpretálva an
nak hosszabb tartalmát. Utána ismét 
férfikarének következett. — A második 
szavalat Drobka Icza előadói tehetségét 
dicséri. Ő szintén szent Erzsébet éle
téből feldolgozott verset adott elő a 
hitvesi ágyban ápolt betegről, a kiben 
a férj a Megváltó véres alakját ismeri 
fö'. — Az est műsorának záró fejezete 
élőkép volt, a háttérben énekkisérettel. 
Szent Erzsébet alakja tiint fel koldus 
gyermekektől körülvéve és színes fény
sugár világította meg változószinü 
fénnyel a csoportot. A szent asszony

alakját Rosenberg Lotti mutatta be 
meglepően szép maszkirozással. A hát
térben pedig a leánykar zengett halk 
éneket a szent tiszteletére. (h)

Az elemi fiúiskola
jótékonycélu előadása.

A helybeli állami magyar elemi fiú
iskola ifjúsága a tanítótestület és a 
szülői bizottság közös rendezésében 
múlt vasárnap délután tartotta meg 
nagy érdeklődéssel várt jótékonycélu 
előadását a szegénysorsu iskolatársak 
karácsonyi felruházása javára. Az elő
adáson oly nagyszámú közönség jelent 
meg, hogy a Tátra szálló nagyterme 
kicsinynek bizonyult és különösen a 
későn jövők közül igen számosán ki
szorultak a nézőtérről. A széksorokat 
redukáló rendőrbiztossági uj rendelet 
ez alkalommal volt elsőizben kipróbálva, 
általános felzúdulás kíséretében, úgy 
hogy ezen intézkedésnek bizonyos for
májú korrigálása okvetlenül szükséges.

Áz előadást a kis Jelűnek Harry 
ügyes prológja vezette be, majd az 
ötödikesek közül Lax Tjbor.. Eszenyi 
Géza, Czakói László, Czagány Lajos, 
Vozáry Dénes, Molnár Zoltán, Dien 
Barna, Murányi Tibor, Simon István és 
Kocsis László játszották el a ,,A víg 
gyermek sereg" cimü jelenetet. A műsor 
következő száma egy rövid iskolai tör
ténet volt (A derék fiú), a melynek sze
rt plői Hlozek Gyula, Molnár Zoltán, 
Pesti Mihály, Pásztor István és Kuhinka 
Ernő voltak. Nagy sikert ért el bátor, 
és élénk szavalatával Vaskó József első 
osztályos növendék és Eszenyi Géza 
ötödikista, aki mint kis suszterinas zajos 
derültséget keltve kuplézott.

A „Gyermekbál" cimü egyfelvonásos 
főszereplője Zakács László negyedik 
osztályos növendék volt, fölényes tem
peramentumos játékával valósággal irá
nyította a többi szereplőket, akik a si
kerben osztálytársai voltak, névszerint 
Szőke János, Neumann Tibor, Deák 
László, Gelmann Bertalan, Hazir Ramo- 
da, Tóth László, Schmiedel Zoltán és 
Bútora József.

A változatos és gazdag műsor méltó 
befejezését jelentette a látványos baba- 
revü, amelynek szövegét Badinyi György- 
né szerzetté s ugyanő állította össze 
kísérőzenéjét is. A revüben közel ötven 
szebbnél - szebb jelmezes vonult fel, 
frappáns versikéket mondva.

A szereplők közül ez alkalomra sok 
ifjút leányruhába bujtatott a rendezőség 
s a copfos, fehérparókás, kurtaszoknyás 
és uszályos „hölgyek" közreműködése 
nagymértékben hozzájárult a műsor be
fejező számának sikeréhez. A revüben 
szereplők szinpompás -csoportokká fej
lődtek a felvonulás befejeztével s a 
nem mindennapi tablót zajos tapsokkal 
köszönte meg a hálás .és a kis elemis
ták produkcióin mindvégig derült han
gulatban szórakozó közönség.— A revü 
szereplői voltak : Kovács Lajos, Boros 
Kálmán, Gracza László, Turcsányi Ti
bor, Kovács Zsiga, Ponghó Mihály, 
Kruzsner Gyula, Kálmán Károly, Mérész 
Gyula, Pillár János, Liptai Tibor, Vaskó
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József, Mester Mihály, Jávorszky Tibor, 
Vályi László, Tomay Lajos, Dobó Dezső, 
Noga Sándor, Tóth Lajos, Szokolay 
Imre, Kálmán László, Dulovits József, 
Kónya Ferencz, Panek József, Riz Mik
lós, Kovács Tibor, Riz Zoltán, Szabó 
Andor, Marossy Mihály, Nagy Emil, 
Gabonás Tibor, Kálmán István, Széplaki 
Zoltán, Remenyik Oszkár, Kálosy György, 
Turcsányi József, Koleszár István, He
rényi Károly, Kosztra István, Pataky 
Gyula, Vozáry Tibor, Biáth Tibor, Lax 
Tibor, Csontos Zoltán, Vozáry Dénes, 
Lövy Ottó és Paczek István.

A minden részében jói sikerült gyér- 
mekelőadás rendezéséért és betanításá
ért az elemi fiúiskola tanítótestülete 
őszinte köszönetét és elismerést érde
mel. Bár az anyagi eredmény nem érte 
el a múlt évi hasoncélu előadás ered
ményét, a bevételből mégis sikerülni 
fog igen sok szegény gyermek arcáról 
letörülni a nyomor és szenvedés köny- 
nyüit a szeretet jegyében pergő kará
csony hetében.

Színházba járni
kötelesség. Ránk rója ezt a kötelessé
get magyarságunk. Mert itt első sorban 
magyar nemzeti érdekről van szó. Ki
től várhatja a magyar színészet azt, 
hogy odagyídjenek és hallgassák elő
adásait, ha nem a magyar néptől?

Ámbár elmondhatjuk, hogy akadnak 
a művészetnek olyan barátai más nyel
vű honfitársak között is, különösen a 
zenés daraboknál: akik szívesen eljön
nek a magyar színházba is — a művé
szetért.

Nekünk kettős szempontból is fontos 
dolog a szinpártoiás. Először a nemzeti 
nyelv szempontjából, mert a mi irodal
munk müvei kerülnek ott színre. Má 
sodszor pedig művészet, műélvezet szem
pontjából, ami már minden müveit em
berre vonzó erőt gyakorol.

Zene, ének, tánc s a szépen csengő 
nemzeti nyelv együttesen hívnak ben
nünket, hogy vegyünk részt azokban az 
előadásokban, a melyekre a kötelesség 
is hiv berniünket, de ahol egyúttal szel
lemi műélvezet vár reánk.

Ha mindennap kínálkoznék részünkre 
a színművészet, akkor beszélhetnénk 
elfásuiíságró!, megszokottságról és a 
közöny is felüthetné szürke fejét. De 
egy évben egyszer pár hétre kínálkozik 
nekünk ilyen jó alkalom, hogy a színi , 
irodalom újabb termékeit megismerhes
sük. Ezt a nehány hetet meg kell ragad
nunk és látogatnunk kei! a színházat.

Nem tehetjük azt, hogy üres nézőtér 
előtt engedjük játszani az ország első 
színtársulatát, amely áldozatokkal küzd, 
hogy a magyar intelligens népnek mű
vészi élvezetet nyújtson. Olyant, amely 
hozzá méltó és amely nem hoz szégyent 
a nemzet kultúrájára.

Mert arról van itt szó. A nemzeti kul- 
turárói. Ennek a kultúrának hirdetői a 
színészek. Ő rájuk szükség van általuk 
ismerjük meg az előadó művészetet zeng 
zetes nyelvünkön, zenében, dalban, tánc
ban is.

Tudjuk, hogy nehezek a mai gazda 
sági viszonyok. Áldozattal jár ma a leg
több embernek a kuiíura pártolása. 
Mindegy, a kultúrát mégsem lehet cserben 
hagyni, a kultúra megkívánja tőlünk a 
magáét.

Amint kiszorítjuk a nem nélkülözhető 
költséget más, nem szellemi élvezetekre, 
ételben, italban, úgy találjuk meg erre 
is a fedezetet.

Jóakarattal, lelkes köíelességtudással 
meg fogjuk találni és úgy fogjuk ren
dezni házi költségvetésünket, hogy benne 
lesz abban a színházlátogatás kiadása 
is, mint nem mellőzhető. Itt amott csi
nálunk egy kis megtakarítást és jut ak
kor a színművészet pártolására. Minden 
csak a kötelességtudásunkon, nemzeti 
nyelvünk és művészetünk lelkes meg
becsülésén múlik.

Ha ragaszkodunk a magunk nyelvéhez 
és művészetéhez, akkor ott kell len
nünk és ott is fogunk lenni azok sorai
ban, akik pár hét estéin a színház 
nézőterét betöltik és biztosítják a tár
sulat életét és további fejlődését.

Tegye meg a város és a környék 
minden lakója azt, amit nemzeti köte
lessége kiván tőle. Látogassa minél 
gyakrabban a színtársulat előadásait.

Akkor nyugodtan állhatunk másnyelvü 
polgártársaink között és elmondhatjuk' 
hogy nem mulasztottunk el semmit |

A rimaszombati rendőrség elfogta a szlovenszM- 
szerte körözött házasságszédelgö szélhámost.

abból, amit müveit embertől kívánhat a 
nemzeti nyelv és művészei ügye.

Mindenki be fogja látni, hogy itt 
csak pártolással teszünk eleget több
százados kultúránk anyai hivó szavá
nak. Váth.

Két nappal később kezdődik a 
sziniszezon.

Kedden, 1-én kellett volna nyílnia a 
magyar színháznak, azonban a társulat 
4 napig Kassán vendégszerepei s igy a 
megnyitó előadás csütörtökön este lesz.

Első előadás Mar!os-dr. Szirmay bű
bájosán szép, romantikus operettje a 
„ B a i l e r i n a "  lesz. Ez a régi katona 
miliőbe lejátszódó kitűnő opere tt ,  
ragyogó humoru szövegkönyvével, édes
kedves muzsikájával a szezón legszebb 
romantikus operettje. Ebben a darabban 
mutatkozik be Timár Kató a szubretí- 
primadonna, aki első felléptével meg
fogja hódítani a közönséget, partnere 
Rajz Jancsi, a társulat uj táncoskomi
kusa, aki Timár Katóval együtt bizonyára 
első felléptével a közönség kedvence 
lesz. Kádár Margit, Fáy Béla, Bánh dy 
László játszanak a darabban az újak 
közül. A régiek közül — a címszerepben 
Kovács Kató, — Szigeíhy Irén, Jeney, 
Turóczy, Farkas, Mihályi, Némethy ját
szók a főszerepeket. A zenekart dr. Szath- 
máry Endre vezényli.

Pénteken este a prózai együttes mu 
taikozik be: Halász Imre „Meddig fogsz 
szeretni?" sláger vigjátékában. Ez a 
vígjáték az utóbbi évek legnagyobb slá
gere. Az elmúlt szezonban a budapesti 
Belvárosi Színház több mint százszor 
játszotta és vidéken is mindenütt óriási 
sikert aratott.

Medgye-ssy Juci hősnő és Mészáros 
Béla prózai rendező bemutatkozása si
keres működésűk biztosítéka. Timár 
Kató, mint prózai színésznő is sok hívet 
fog szerezni. Mihályi, Farkas, Némethy, 
Jeney, Balogh a többi főszereplők.

Szombaton és vasárnap este a sze
zon legmulatságosabb operettje a „Hu
szárfogás" bemutató előadása.

Vasárnap délután a múlt szezonban 
nagy sikert aratott „Hűtlen férj" kerül 
színre mérsékelt helyárakkal.

A műsor további részét lapunk követ
kező számában közöljük. A minden igé
nyeket kielégítő változatos műsor meg 
kell hogy hozza a társulat nyugodt meg
élhetését és csak a közönségtől függ, 
hogy azt a nagyszerű programmot, me
lyet I v á n  Sándor színtársulata maga 
elé tűzött, maradék nélkül beválthassa.

Kéretik a t. közönség, hogy a színi- 
előadásokra rendes időben és ponto
san jelenjenek meg. A kezdet után 
senki sem lesz a terembe bebccséjtva

A szlovenszkói magyar könyv 
karácsonya.

A karácsonyi vásárlások mai leszűkí
tett keretei között az eddiginél hango
sabb, bátrabb szóval kér magának sze
repet a magyar szellemi teremtő munka 
eredménye, a kuiíura bástyája, a nyelv 
hangszere : a magyar könyv. Csehszlo
vákia magyar könyv termelésében első
rendű szerep jutott a Kazinczy Könyv- 
és Lapkiadó Szövetkezetnek. — Kará
csonyra több könyvet tesz le a meg
erősödött Kazinczy Szövetkezet az ol
vasók asztalára :

Brogyányi Kálmán: „Festőművészet 
Szlovenszkón" c. könyve száz festmény- 
reproukezióí meghaladó illusztrácziós 
anyaggal összefoglaló képet ad festő- 
müvészetíinkről.

Reményi József: „Élni kell !“ hatal
mas két kötetes regénye az Amerikába 
szakadt szlovenszkói magyarok tiszta- 
hangú, nagy sorsábnzolása.

Szombalhy Viktor: „Én kedves né
pem" cimü könyve élénkszinü paraszt
történetek mezei virágcsokorhoz hasonló 
gyűjteménye.

Győry D ezső : „Hol a költő?" cimü 
verseskönyve a szlovenszkói magyar 
sors drámai erejű lirai panoptikuma.

Mindezek a könyvek, valamint a ré
gebbi Kazinczy-kiadványok is megren 
delhetök a Kazinczy Könyv- és Lap
kiadó Szövetkezetnél (Kassa Éder-u. 9.)

Az idei karácsony legyen az újjászü
letett magyar irodalom és szellemi élet, 
a szlovenszkói magyar könyv és életet- 
adó nyelv szent ünnepe !

A szlovenszkói nyomozóhatóságok he
tek óta köröznek egy titokzatos szélhá
most, aki különféle triikökkel egész se
reg embert károsított meg s legutób egy 
Léva melletti községben dúsgazdag föld 
birtokosnak adva ki magát, magába 
bolonditotí egy urilányf, aki az 500 
holdas birtok meséjének beugorva férj
hez ment a megnyerő küisejü kalandor
hoz. A lakodalom után egyszerre hült 
helye lett az újdonsült férjnek s vele 
együtt eltűnt a menyasszony egész se
reg értéktárgya. Léván a Skoda autó ve- 
zérképviselőjéve! csinált üzletet a jófel- 
lépésü szélhámos, az autóügynök azon 
bán keliö időben informálódott az elegáns 
úriember bonitása felől s igy szerencsére 
az üzlet stornóba ment, mielőtt az autó 
átvételére sor keriiit volna.

Az egyik községben, mint útépítési 
vállalkozó ütötte fel sátorát, napokon 
át élt az egyik vendéglős nyakán és a 
munkások egész seregét fogadta fel a 
tavasszal meginduló munkálatokhoz. Iit 
követte el azt a trükköt, hogy ügyesen 
megalapozott népszerűségét kihasználva 
a plébánoshoz állított be egy ötezres 
bankjegyet felváltani, arra hivatkozva, 
hogy fizetnie kellene a vendéglősnek és 
senki nem tudja felváltani a nagy ban
kót. A plébános, aki ugyan szinten nem 
látta az ötezrest, 250 korona „baráti 
kölcsönnel" segített a falu jótevőjén, aki 
az érvágás után szállodai tartozását fi- 
zetetlenüi hagyva hirtelen elszelelt a 
környékről s csak távozása után jöttek 
rá a hiszékeny emberek, hogy szélhá
mossal hozta őket a sors.

H ÍR E K
András estéjén

közelebb tolom a hajporos frizurás, ro
kokószoknyás szépséges szépanyám csa
ládi klenódiumként őrzött, szendergésbe 
ringató, hattyunyaktdmlás öreg fotöjét a 
titkos meséket duruzsoló kályhához s a 
nagy semmiségbe bámuló messzegondo- 

I lássál ólmot öntök az érzés parazsánál, 
az Élei titokzatos kulcskarikáján át jö
vendőmondásra. Az egyre beszédesebb 
öreg kályha rácsajtószeméből fénycsóvát 
lövet szobám sötétségébe s a kiparázsló 
meleg barátságosan simogat körül. Le
hunyom szemem, képzeletem szabadon 
csapong: ólmot öntök. A babonás hiíüek 
kíváncsiságával nézem a sistergő vízben 
figurává meredt óimoi s inig a falra 
vetődő árnynak jelentőséget ad képzele
tem, fülemben régi Andrásesti mesék 
zsonganak és felelevenedik a mull minden 
szépséges emléke.. .  Kályhatűz körül ka
cagó leány sereg. Tüskés, otromba, furcsa 
ólomöntvénv. Százféle magyarázás, ezer 
kitalálás. Öröm. Vigság. Dal. Tánc. Sok 
bohóskodás. Bizakodás a jövendömondás- 
ban. Valóra hajnalodás. Csalódás. Köny. 
Bánat.

Ólmot öntök az érzés parazsánál az 
Élet titokzatos kulcskarikáján át s a fel
törő vágyak teljesülését szuggeráló nagy 
akarással hívom magom elé András es
téjének öreg jósát, boszorkányos jövendő 
mondóját. Az ezüstös öntvény karcsú 
árnya szobám falának fehérjén sötétlik. 
Nézem, találgatom... Megfejtettem s a 
titkos jós jövendölése fölölti öröm szár
nyán máris messze röppen a lelkem...

SKÍ és összes 
sportcikkek 

nagy választékban 
„OLIMPIA"

sportszaküzlet 
K imaszombat

A reálgimnázium magyar szőlői bi 
zottságának ülése lesz vasárnap. A
helybeli allami magyar reálgimnázium 
szülői bizottságának vezetősége ezúton 
tudatja az érdekelt szülőkkel, hogy 
vasárnap, november 29-én délelőtt 11 
órai kezdettel rendes ülés lesz a gim
názium második emeleti rajztermében, 
miért is kívánatos lenne, hogy a tár
gyalásra kerülő nagyfontosságu kérdé
sek tüzetes megbeszélése céljából teljes 
számban megjelennének az összejövete
len. — Az ülésen Fábián Vilmos tanár 
előadást fog tartani „A tanár munkája 
az iskolában" cimmel, ezenkívül pedig 
Faluba János igazgató foglalkozni fog a 
növendékek szellemi túlterheltsége miatt

Az egyre-másra szaporodó feljelenté
sek végül is arra kényszeritették a ha
tóságokat, hogy országos körözést ren
deljenek el a szélhámos kézrekerité- 
sére.

A napokban Radó Ármin rimaszombati 
szálló tulajdonos és főportása feljelentést 
tettek a rimaszombati áliamreudorségen 
egy szállodai vendég elien, aki két napi 
szállodai és éttermi számiájának hátra 
hagyásával kámforként eltűnt a szállo
dából. A rendőrségen megadott személy- 
leírás tökéletesen ráillett a sziovenszkó- 
szerte körözött házasságszédelgö szél
hámosra s a feljelentés után a detektívek 
azonnal az egész várost tűvé tették, hogy 
nyomra jussanak. Sikerült is a nagystílű 
kalandort elutazás előtt lefogni és a ren
dőrségre kisérni. Itt kiderül', hogy a 
horogra került svindler Klopstock Osz
kár 25 éves Selmecbányái illetőségű, 
többszörösen büntetett előéletű egyén
nel azonos, aki ellen egész sereg csa
lás és vagyon elleni bűncselekmény 
miatt folyik eijárás most is. Rimaszom
bati tartózkodását autóvásárlásra is fel
használta a szépremenyü ifjú és Fényes 
Elemér autóképviselővel már meg is 
egyezett egy 40000 koronás üzletben, 
a magát földbirtokosnak tituláló szélhá
mosnak azonban kellő garanciák nélkül 
Rimaszombatban nem adtak kocsit, bár 
a Neményi Aladár-féle Skoda-képviselet- 
nél már hajlandó iett volna 50.000 
koronát is „áldozni", ha kipróbálásra egy 
autót rendelkezésére bocsájtanak. — Á 
lefülelt szélhámost a rendőrségről át
szállították az államügyészségre.

hozzáérkezetí panaszokkal, szőnyegre 
kerül továbbá az iskolaépület kibővíté
sének kérdése is, amelynek megoldását 
elősegíteni és siettetni elsőrendű fel
adata a szülői bizottságnak úgy a diák
ság mint a pedagógiai érdekek szem
pontjából is.

A református Leánykor december 
hó 6 án (vasárnap) délelőtt 11 órától 
délutáni 5 óráig otthonában (Masaryk- 
tér 18. sz. alatt, emelet) karácsonyi se
gélyezésének alapja javára buffettel- 
egybekötött karácsonyi vásárt rendez. 
A vásár rendezősége ezúton is szeretet
tel kér fei minden érdeklődőt, hogy 
adományával, illetve vásárlásával a 
krisztusi célt szolgáló segélyező alapot 
emelni szíveskedjék, hogy a szeretetnek 
áldozatos megjeientetésévei valósággá le
gyen a karácsonyi ige : „Dicsőség a 
magasságos mennyekben az Istennek, e 
földön békesség és az emberekhez jó
akarat."

KézimunkakiálHiás. A helybeli „Mir- 
jam" zsidóieányegylet december hó 6-án 
délelőtt 9 - 1  óra között a Kereskedelmi 
Testület helyiségeiben kézimunkakiálli- 
tást rendez, melyre a közönség figyel
mét ezúton is felhívjuk.

Értesítés. A „Gömör" múlt heti szá
mában felkértük áldozatkész embertár
sainkat, hogy támogassanak minket ka
rácsonyi szeretet-munkánkban. — AAost 
arra kérjük a szives érdeklődőket, hogy 
segítségüket tartsák fenn (más alka
lomra), mert december 6-ára tervezett 
előadásunkat akadályok miatt — bizony
talan időre elhalasztottuk.— Rimaszom
bat, 1931. nov. 27. Ev. leánykor.

Műsoros vöröskereszt estély. A hely
beli 5sl. állami magyar reálgimnázium 
ifjúsági vöröskereszt egyesülete 1931. 
december 19 én esti 8 órai kezdettel a 
gimnázium tornacsarnokában, mint min
den évben, ez idén is nagyszabású mű
soros estélyt rendez a szegénysorsu 
gimn. tanulók karácsonyi felsegéiyezé- 
sére. — A programmot a „Gömör" leg
közelebbi számában közölni fogjuk.

Halálozás. Özv. Gulyás Mihályné sz. 
Monori Mária 84 éves korában folyó hó 
26-án városunkban meghalt. Kiterjedt 
család, közöttük 35 unoka, gyászolja. 
Szombaton délután temetik.

Köszönetnyilvánítás. A helybeli áll. 
magyar elemi fiú iskola szülői bizott
ságának elnöksége ezúton mond köszö
netét a tanítótestületnek és a szülői 
egyesület vigalmi bizottságának a múlt 
vasárnapi jótékonycélu előadás betaní
tása, rendezése és anyagi sikerének elő
segítése érdekében kifejtett szives köz
reműködésükért.
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Megkezdték a rimaszombati kórház 
sebészeti pavilonjának felépítését. Az
pitkezési mozgalom városunkban az 

jtóbbi időben fokozatosan nagyobb je- 
entőséget nyer. Eltekintve attól, hogy 
nagánházakból valóságos városrészek 
celetkeztek, most pedig középületeink 
,záma fog gyarapodni közegészségi, kul- 
urális és egészségügyi szempontból is 
iagy szerepet játszó monumentális épit- 
nényekkel. Alig pár hónappal ezelőtt 
kezdődött meg a föidmives iskola alap
iának lerakása és most már úgyszólván 
eljes kibontakozásában látjuk a terv 
lek valóra válását, hogy tavasszal ren
deltetésének adassák át. Az agilitás és 
a kor szellemét megértő gondolkodás 
íiozta léire a közkórház sebészeti pavil
onjának építkezését, melynek alapmun- 
rválataií a napokban kezdték meg. Ezen 
építkezés költségei három millió koro
nával irányoztalak elő, amely körül
mény képet nyújthat bárkinek ezen 
építkezés nagyarányú voltáról. — Ezen 
pitkezést is a Ing. Novak testvérek zsolnai 

cég vezeti le.
Az aszfaltjárda építése Rimaszom

bat főterén elmaradt, mert a város ed
dig nem tudta megszerezni a Járási hi
vatal jóváhagyását ahhoz, hogy a régi 
járda kockaköveit a háztulajdonosoktól 
átvehesse.

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

Gyászhír. Özv. Reich Pdlné szül. Pósch 
Erzsébet folyó hó 23-án, életének 50-ik 
évében Rozsnyón elhunyt. A haláleset 
kiterjedt családot döntött gyászba.

Özv. Gömöry Andrdsné 86 éves korá
ban Alsósajón meghalt. Az elhalt mat
rónában Gömöry László volt csendőr
ezredes édes anyját, Gömöry Árpád m. 
kir. honvédezredes pedig nagynénjét 
vesztette el.

Népkonyha Rozsnyón. A rozsnyói 
népkonyha folyó hó 22-én működését1 
megkezdette. A kath. plébánia földszint-; 
jen elhelyezett népkonyhán egyelőre 70 
valóban nagyon rászorult szegénynek 
adnak élelmezést. — Mi lesz a rima- 
szombati népkonyhával?

Haíálra forrázta magát egy három 
éves kisgyermek. Bálint János klenoci 
lakos három éves kis fia pénteken este 
hancúrozás közben magára rántotta a 
tűzhely szélére előkészített forróvizes 
fazekat és a kiömlő viz a szó-szoros 
értelemben agyonforrázta a szerencsétlen 
gyermeket, aki súlyos sérüléseibe két 
napi szenvedés után belehalt. Az ügyész
ség szigorú vizsgálatot indított a halá
los kimenetelű szerencsétlenség ügyében.

Tűzvész. Folyó hó 24-én este a sza- 
lóci hámori kastély kigyulladt, de a 
nyomban kivonult rozsnyói tűzoltóság
nak sikerült a tüzet eloltani, úgy, hogy 
csak a kastély tetőzete esett a pusztitó 
elem martalékául.

Filmszínház. Folyó hó 28. és 29 én 
„Az utolsó dal" cimü német hangos 
film kerül bemutatásra. Az igen vonzó 
cselekmények színhelye Róma, az örök 
város s egy zeneakadémia növendékei 
áitai rendezett bucsuestélyből indul 
ki, a melyen Henrik és Mária eljegyzik 
egymást, mit Mária vetélytársa Helga 
nem jó szemmel néz. Mária boldogsá
gát azonban váratlan események veszé
lyeztetik s ebben nagy szerepet játszik 
egy kis Baby. Bájos melódiák és hatá
sos jelenetek fűszerezik az egész dara
bot, melynek főszereplői Gustav Fröh- 
iich és Renate Müller.

December 1-én a „Figaro" cimü film 
kerül színre, mely a „Figaro házassága" 
és „A sevillai borbély" cimü közismert 
operák szövege nyomán készült s pazar 
kiállítása révén egyike a legtündöklőbb 
francia filmeknek, melyben a legkiválóbb 
művészegyüttes viszi a nagy szerepeket. 
Bonyolódott szerelmi regény vonul fel 
előttünk, mely minden fázisával lebi
lincsel.

Dec. 2-án „A Nilus királynője" cimü 
film kerül sorra. Anna Mária szülei kí
vánságára egy gazdag bankárhoz megy 
nőül, de Péter festőt szereti, mit nem 
mer férjének bevallani s e miatt nagy 
lelki tusákon megy keresztül s jó ba

rátjuk Sir Basil mentő angyalként lép 
közbe. Pompás egyiptomi és tengeri 
felvételek tarkítják a hatásos jeleneteket.

Dec. 3 án egy amerikai szenzációs 
film zárja be a heti műsort.

Féltékenységében szivenlőtte ve- 
télytársát. Véres féltékenységi dráma 
színhelye volt az elmúlt pénteken a 
Rozsnyó közelében lévő Barka község. 
A falu legényei a fonóban szórakoztak 
együtt Mester Mária özvegyasszony há
zánál s amikor jóhangulatban éjféltájt 
a leányok társaságában hazafelé indul
tak, Laczo Béla 20 éves bárkái legény 
revolverrel állta el vetélytársa, Lukács 
Ernő útját és anélkül, hogy egy szót is 
szólt volna hozzá, közvetlen közelből 
rálőtt. A golyó alig két centiméterrel a 
s z í v  alatt érte a szerencsétlen fiatalem
bert, az egyik bordán azonban a golyó 
irányt változtatott és a szivet elkerülve 
megakadt a bordaközben. A merénylőt 
azonnal lefogták, a súlyosan sérült fiatal
embert pedig a község leikésze része
sítette első segélyben és azonnal be- 
száilittatta a rozsnyói közkórházba, ahol 
nyomban ápolás alá vették. Sérülése 
súlyos, azonban nem életveszélyes. A 
merénylőt, aki régi haragosát szerelmi 
féltékenységében támadta meg, átadták 
az ügyészségnek.

M I K U L Á S R A  |
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C O R S Ö ^ro génáb an j
Bottal támadt a kalauzra — három 

hónapi börtön. Farkas Ferencz, rima- 
szombati földműves ez év tavaszán kis
sé virágos hangulatban botrányt rende
zett a Felcd-Rimaszombat között közle
kedő személyvonaton. A lármázó gaz
dát Vraniek István kalauz csendie in
tette, ami miatt Farkas József annyira 
felháborodott, hogy bottal rátámadt a 
kalauzra. Az önbiráskodó gazda ellen 
hatósági közeg elleni erőszak címén 
eljárás indult s a rimaszombati kerületi 
biróság most három hónapi börtönre 
el is Ítélte. Az Ítélet jogerős.

Zongorát, pianinóLcsak ott vásá
roljunk, ahol minden tekintetben meg
nyugtató garanciát kapunk. Ilyenek az 
August Förster zongorák, amelyeknek 
kiválósága ma már fogalom. Raktári 
képviselet Rimaszombatban: R á b e l y  
M i k l ó s  könyvkereskedő.

Klenóczi betörők a biróság előtt. 
A gömöri bűnesetek tisztáján első helyre 
került Kienócz község ismét hallat ma
gáról. A kerületi biróság a napokban 
Ítélkezett a sorozatos lopás és orgazda
ság címén vád alá helyezett Brádnyan- 
család három tagja fölött, akik a vizs
gálat megállapitásai szerint valóságos 
bűnszövetkezetet tartottak fönn két év 
óta és egész sereg kisebb-nagyobb lo
pást, betörést és egyéb bűncselekményt 
követtek el a klenóczi gazdák és ke
reskedők kárára. A banda vezére Brád- 
nyan András volt, akinek lelkét bizo
nyára sokkal több bűncselekmény ter
heli, mint a mennyit a nyomozó köze
geknek sikerült rábizonyitaniok. — Az 
éjjeli kirándulások alkalmával összeha 
ráesőit holmik értékesítését a család két 
nőtagja : Brádnyán Zsuzsanna és Brád- 
nyán Júlia bonyolította le, a készpénz- 
bevételen azután hármasban osztozkod
tak. A bíróság egy évi börtönre Ítélte 
a bandavezérl, a két orgazda közül 
Brádnyán Zsuzsannát két hónapi fog
házbüntetéssel sújtotta, Brádnyán Juli
annát pedig, akire nem sikerült rábizo
nyítani, hogy a házhoz került holmik 
lopott voltáról tudott volna, a vád és 
következményei alól felmentették.

Lopáson csípték a pásztort. Agócs 
János almágyi lakosnál ez év áprilisá
ban betörő járt. A gazda éjféltájban 
arra lett figyelmes, hogy valaki a pad
láson járkál. Észrevétlenül felmászott a 
padlásra és ott egy alakot vett észre, 
aki éppen azzal volt elfoglalva, hogy a 
zsiros bödönt elemelje. Agócs János 
lármát csapott és a működése közben 
lefülelt tolvajt a házbeliek segítségével 
sikerült elfognia és csendőrkézre jut- 

I tatnia. A csendőrségen kiderült, hogy a

peches tolvaj Keresztes János 46 éves 
óbásti pásztorral azonos. A pórul járt 
éjjeli vendég azzal védekezett, hogy 
semmit nem lopott s egyáltalában nem 
voltak lopási szándékai. A felfeszitett 
padlásdeszkák és az elemelésre előké
szített zsiros bődön megcáfolták a pász 
torból tolvajjá előlépett Keresztes János 
védekezését és a kerületi biróság sem 
respektálta ezt a mulatságos kimagya
rázkodást s lopás büntette címén jog
erősen egy hónapi börtönbüntetést osz
tott ki a biintetötörvényköiiyvbe ütköző 
éjjeli vizit elkövetőjének.

KATONAI KONZERVEK céljára cca. 
200 dr. egészséges hízott sertés kerül 
december hó folyamán levágásra a 
helybeli konzervgyárban. — Előnyös 
árban kerül akkor eladásra: olvasz
tott zsír, zsírnak való szalonna és háj, 
sertés belső részek úgymint: tüdő, 
máj, nyelv és belezet, kocsonyának 
való láb és fejrészek. — Előjegyezni 
lehet ezekre KOSKO LAJOS hentes 
üzleteiben Gömöri és Jánosi utcán.

Elítéltek egy krumplitolvajt. Farkas 
József borzovai lakos krumplivermét ez 
év folyamán több Ízben dézsmálták meg 
ismeretlen tettesek. A károsult feljelen
tése folytán a csendőrök hosszas nyo
mozást folytattak a titokzatos krumpli
tolvaj kézrekeritése céljából, azonban 
minden eredmény nélkül, mert az olcsó 
beszerzési forrást a nyomozás stádiumá
ban is felkereste ismét a tolvaj. Ezal- 
kalomma! a látogatás kellemetlenül vég
ződött, mert a nagy krumplibarátoí, amint 
az éjszaka leple alatt eltűnni igyekezett 
zsákmányával, egy borzovai gazda felis
merte és igy Kovács Béla 20 éves borzo
vai pásztGr személyében szépen csendőr 
kézre került a professzionista krumpli
tolvaj. A peches pásztort, aki azzal in
dokolta krumplizsákkal egybekötött éjjeli 
látogatását, hogy elvesztett kalapját ke
reste a veremben, a rimaszombati kerü
leti biróság két hónapi börtönbüntetés
sel sújtotta.

Búza, Rozs, Árpa, Zab. Ezeket ter
meljük szántóföldjeink legnagyobb ré
szén ; ezekből kellene, hogy legtöbb 
pénzt áruljon a gazda. Nagy baj az, 
hogy a mi kezünk alatt kevesebb és silá
nyabb gabona terem, mint amennyi és 
amilyen teremhetne. A morva gazda két 
métermázsávai többet kihoz egy hold 
földből, mint a magyar gazda; követ-1 
kezőleg silány árak mellett is több pénzt: 
kap gabonáért, mint a magyar gazda. 
Szégyen ide, szégyen oda, be kell val
lanunk, hogy jobban is lehet érteni a 
gabonatermesztéshez, mint a mennyire 
mi értünk hozzá. De a melyik „nem en
ged", nekifekszünk, akkor mi még töb
bet és még jobbat termeszthetünk és 
még több pénzt szerezhetünk a gabo
nánkért. Nem sokból álló az egész nagy 
mesterség : elolvassuk a receptet és meg- 
cselekedjük az elöirást. Nagybetűs, nyom
tatott iiás : nem kell hozzá se patikus, 
se okuláré. Okos Írás, mert nem ir elő 
olyasfélét, amit a kisgazda nem tud 
előteremteni vagy megcselekedni. Meg
bízható Írás, mert tanult, tapasztalt 
gazda-doktor irta. Emellett a lehető leg
olcsóbb recept, mert 20 nagy oldal, 
teleirva, házhoz szállítva potom 3 ko
rona. Az ismertetés cime : „Gabonafélék 
termesztése.“ Irta: Fodor Jenő, oki. gazda. 
Kiadja: „A Kisgazda" szerkesztősége, 
Pozsony, Stefánik-u. 4. sz.'

Dohánypajtát fosztottak ki a betö
rök. Ismeretlen tettesek a napokban 
feltörték Nepustil Ferencz és Neveril 
József várgedei nagybérlők Várgede 
melletti Fahalász-pusztai dohánypajtáját 
és anélkül, hogy tettüket bárki is ész
revette volna, tekintélyes mennyiséget 
emeltek el a pajtában felfűzött dohány- 
termésből. A dohánypajtát állandóan 
egy gazdasági munkás őrzi, aki a paj
tában szokott aludni. A tettesek ismer
vén jól a helyi körülményeket, előbb 
megvárták, amig az őr elalszik s azután 
dézsmálták meg a dohánytermést. — A 
csendőrök és pénzügyőrök kutatnak a 
titokzatos dohánytolvajok után.

Eiitélték a harapós kutya gazdá
ját. Fiikő Kálmán feledi mészáros far
kas-kutyája nemrégiben az utcán meg
támadott egy 12 éves fiúcskát és súlyo
san megsebesítette. A szülők feljelenté
sére eljárás indult a kutya gazdája ellen 
s miután megállapítást nyert, hogy a 
farkaskutya, dacára annak, hogy vé
rengző természete köztudomású volt,

Kinő APOLLO mozgó
Szom ba ton  és  va sá rnap ,  novem ber  28-án és  2?-én 
hangos  és  beszé lő  nagy film ném et  nyelven .  Dráma 
a nagy szere lem rő l ,  Luigi P r iad d e l lo  regényének  
motívumai nyomán.  H a ta lm as  tá rsada lm i  tör téne t,  
meiy  a kékegü  m esebel i  O la szo rszágban  és  az  

örök  Róma vá rosában  já tszód ik  le :

A z u to lsó  d a l
Fősz .  : Q. Fröhlich,  Renata  M üller ,  Kit ty B erger .

Kedden,  d ecem b e r  I-én mill iós, fényüzéses  nagy 
film. Tör ténelm i film te lve va rázs ló  szere lem m el,  
ro m antikáva l .  Sze re lem ,  in tr ika  és  hű t lenség  1775. 
évben.  „Figaro  h ázassága" ,  „Sevil la i borbély" 

színm üvek u t á n :

F ig a r o
Fősz.  : Edm ond  van Duren ,  A r le t te  M arecha l .

Sze rd án  d ecem b e r  2-án nagsze rü  szere lm i regény 
a  s zenvedés rő t  és  hűségrő l  :

A  N ílu s  k ir á ly n ő je
Fő sze rep b en  : Lee Pa r ry ,  Jean  M urá t .

Csütörtökön, december 3 án előkészü
letben elsőrendű amerikai nagy film.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

!  V O Z Á R Y ,  R im aszom bat!
f  ♦X F e s t .  T is z t it .  M os.
♦ Gyászruhák 24 óra alatt fes- ♦ 
% tetnek. $
|  SÍÉIT* Jutányos á r a k !  ♦

mégis szájkosár nélkül lett az utcára 
kiengedve, a mészárost gondatlanságból 
okozott súlyos iesti sértés cimén 250 
korona pénzbüntetésre ítélte el a kerü
leti bíróság.

Felhasitoíta a detektív hasát egy 
részeg bányamunkás. Múlt kedden 
éjjel súlyos kimenetelű bicskázás szín
helye volt a Buck-féle rozsnyói ven
déglő. Henrich János 40 éves rozsnyói 
bányamunkás, aki a krasznahorkaváral- 
jai Martinec-Barryt bányánál van al
kalmazva, nagyobb társasággal a ven
déglőben mulatott és erősen beszeszelt 
állapotban kötekedni kezdett cimborái
val. A krakéler provokációjára a társa
ság egyik tagja sem reagáit, erre Hein- 
rich a többi vendégeket kezdte ki. A 
botrányt sikerült valahogy lokalizálni s 
amikor a lármázó bányamunkáit társai 
a folyosóra kituszkolták, a vendéglőben 
tartózkodó Krizsán József államrendőr
ségi detektív utánament és csendre in
tette. A tökrészeg bányamunkás félre
lökte a detektívet és bicskával hasba- 
szurta. A kés markolatig hatolt a sze
rencsétlen ember gyomrába és a szó 
szoros értelmében kettéhasitotta a has
falat. Borzalmas sérüléseivel azonnal a 
kórházba vitték a kötelességteljesités 
közben orvul leszúrt detektívet és még 
az éjszaka folyamán kétszer megoperál
ták. Állapota életveszélyes. Támadóját 
letartóztatták és átadták az ügyéségnek. 
Kihallgatásakor részegségével mentege
tőzött.

Jég és cseppkőbarlang. Pelsőc-Hosz- 
szuszó mellett uj jégbarlangot fedeztek 
fel. Mellette van a cseppköbarlag. A 
felfedezők véleménye szerint ily nagy 
kiterjedésű és szépségű barlang nincs 
sehol a világon. A barlangot „Dominica" 
névre keresztelték el.

A Roykó-féle világhírű
T is z a u j ía k i b a ju sz p e d r ő

mindenütt kapható!

Pálinka helyett ecetsavat adott 
vendégének. Matyasovszky Pál szká- 
rosi lakos ez év júliusában borzalmas 
szerencsétlenség áldozata lett. A fiatal 
gazda korán hajnalban beszólt Spitzer 
Bertalan korcsmájába és féldeci pálin
kát rendelt. A korcsmáros annak rendje 
és módja szerint kiszolgálta vendégét, 
aki egy kortyra felhajtotta az italt és 
hazament. Odahaza irtózatos gyomor- 
görcsök lepték meg Matyasovszky Pált, 
úgy hogy hozzátartozói végül is orvost 
hozattak, aki megállapította, hogy sú
lyos ecetsav mérgezés esete forog fenn. 
Á korcsmáros, a megszokott pálinkás 
üvegből szolgálta ki vendégét, felesége 
azonban előző nap, mikor férje távozott, 
elcserélte az üveget és ecetsavat öntött 
a kiürült pálinkásüvegbe. Az üvegcse
rére már csak a szerencsétleuség felfe
dezése után jöttek rá a korcsmában, 
amikor a súlyos belső sérüléseket szen
vedett fiatal gazdát a kórházba szállí
tották. Az orvosok minden erőfeszítése 
hiábavalónak bizonyult és három napi 
irtózatos szenvedés után a fiatal gazda 
kiszenvedett. Az államügyészség gondat
lanságból eredő halált okozó súlyos testi



4 6  0 m  0 r 1931. november hó 29.

sértés címén eljárást indított a korcs- 
máros és felesége ellen s a kerületi bí
róság az enyhítő körülmények figyelem
be vételével mindkettőjüket elítélte 500 
—500 korona pénzbüntetésre.

Kinyomozták a rudnai gyilkosság 
tetteseit. Ez év julius hó 22-én Gencsi 
János rekenyei bányamunkást a Rozsnyó 
közelében lévő rudnai-parton holtan ta
lálták a járókelők. A hulla fején hatal 
más seb tátongott s egy pillanatig nem 
volt kétséges, hogy a szerencsétlen bá
nyamunkás bűntény áldozata lett. — A 
csendőrség a tett felfedezése után azon
nal széleskörű nyomozást indított és 
Gencsi ellenségei közül súlyos gyanú- 
okok alapján két rozsnyói bányamun
kást rövidesen őrizetbe is vett. A bor 
zalmas tett elkövetésével meggyanúsított 
két rozsnyói munkás: Gonosz Péter és 
Gonosz István felháborodva tiltakozott 
a gyanú ellen és egy hónapi fogvatar- 
tás után alibit tudtak igazolni. Azóta a 
nyomozás teljesen holtpontra jutott s 
már úgy látszott, hogy a gyilkos soha 
nem kerül kézre, amikor a napokban 
váratlanul egy tanú jelentkezett a csend
őrőrsön és vallomást tett, hogy a véres 
verekedésnek szemtanúja volt s a gyilko
sokat a Gonosz-testvérek személyében 
felismerte. — A perdöntő tanúvallomás 
alapján mindkét testvért letartóztatták 
és átadták a rimaszombati államügyész
ségnek. A letartóztatott fivérek most is 
tagadják, hogy bármi részük is lett 
volna a gyilkosság elkövetésében és 
korábbi alibijükre hivatkoznak.

Betörők dolgoztak Balogfalán. Viszt 
József balogfalai földműves portáján az 
elmúlt napokban betörők jártak. Az 
ismeretlen tettesek éjnek idején észre
vétlenül hatoltak be a gazda udvarára 
s a kamra ablakát kiemelve bemásztak 
az élelmiszerekkel telt helyiségbe, ahon
nan két zsák lisztet, két zsák búzát, 
egy zsák mákot vittek magukkal Reg
gel, amikor a tettet felfedezték, a bá
mészkodók és kiváncsiak olyan serege 
lepte el a kamrát és tájékát, hogy a 
nyomokai felismerheteílenné tették és 
ezzel lehetetlenné tették a nyomozás 
munkáját. Ennek dacára a csendőrség 
lázasan kutat a tettesek után.

A szerkesztő üzenetei.
Névtelen. Föltétlenül ismernünk kell. 

A legteljesebb diszkréciót bizíositjuk. 
Kéziratát addig félretettük.

Cívis. Ezzel a kérdéssel már foglal
koztunk több Ízben és nem egészen 
eredménytelenül.

Nyugatos. Tudtunkkal oki közepétől 
nem engedik egyelőre be, de az enge
délyezés iránt a lépések már megté
tettek.

I. N. Megjött és minden rendben. 
Neheztelésről szó sem lehet. Fölötte 
örvendünk és beígért cikkét várjuk. 
Meleg üdvözlet.

Sajóvölgyi. A kérdéses ünnep 1902. 
junius 4-én volt. Holló Barnabás alko
tása.

Csibi. Nagyon hallgatsz. Pedig a pi
henés óráiban egy-egy negyedórácska 
jutna tán tolikoptatásra számunkra is. 
Kíséreld csak meg. Üdvözlünk.______

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Rábely Károly laptulajdonos.

T á rsa t  keresek
fehérnemükészitéshez, aki tökéletesen 

érti a szabást is.
C i m :  a kiadóhivatalban megtudható.

Pianinút keresek
egy évi bérletre, jutányos feltételek 
mellett. — Ajánlatok a kiadóhiva

talba kéretnek.

Házilag készített l-a teasütemények. 
M ik u lá s  ás ka rácsony i cukorkák.
Cukrozott gyümölcs, gömöri töl
tött szilva, barack és málna íz. 
Igen zamatos házi k é sz íté sű  

szilva-íz.
Karácsonyi szalon- és fontam- 
cukorka kapható nagy válasz

tékban a

Miskolczy^cukrászdában^
Ha hasznos és száj)

Mikulási vagy Karácsonyi aján
dékkal akarja h o zzá ta r to zó it  

meglepni, vegyen - _____
W A K L - E V E R S H A R P

tö ltő to lla t és zsebirónt
melyek gyönyörű kivitelben és
nagy v á la sz ték b an  k a p h a t ó k :

K I J E I N  G É Z A
könyv- és papirkereskedésében, a Wahl-Evers- 

harp helyi egyedárusitójánál Rimaszombat 
Minden töltőtollhoz örökös garancia

levelet adok. -sa g

Komlósy vendéglőjében
R im a sz o m b a t,'  T om p  a-u . 18.

ízletes magyaros jó ebéd 8 korona. 
Ebéd és vacsora. . . 12 korona.

Jó magyar olcsó borok. — Tiszta és 
olcsó szálloda.

Mikulási-ajándékok
nagy választékban és 
mélyen leszállított ára
kon b esz ere zh e tő k  a

B 0 K 0 R-drogériában.
Értesítés.

Saját termésű almágyi szőliőmben 
termelt jóminőségö asztali uj és óbor
lileres üvegekben 6 és 7 korona árban. 
Nagyban: hordónkénti vételnél megfelelő 
mérsékelt áron kapható

BENYÓ BÉLA
bortermelőnél, Rimaszombat Gömöri-u.

Sport-vendéglő.
Tisztelettel hozom a nagyérdemű kő 

zönség szives tudomására, hogy a
T A R J Á N Y I - f é l e  v e n d é g lő
vezetését átvettem és azt a mai kor igé
nyeinek megfelelően személyesen tovább 
vezetem. 0 ^ “ Hideg és meleg ételek.

Elsőrendű fajborok: 9, 11 és 12 korona 
árban literenként,
Menü . 7 kor. %  Ebéd és vacsora . 10 kor. 

Havi abcnens . . 280 korona.
Szives pártfogást kér PAXIÁN GÉZA.

Értes í tés .
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

közönséget, hogy jánosi-uica 15. szám 
alatt (Runyay ház) december hó 1 én,
modernül berendezett
fű sze r  és c se m e g e k e r e sk e d é s t
nyitok meg.

A nagyérdemű vásárló közönség szi
ves pártfogását és támogatását kérve 
vagyok kiváió tisztelettel :

R U N Y A Y  G Y U L A .

Állami osztálysorsjegy elárusitás.
A  R IM A S Z O M B A T I B A N K

AZELŐTT

RIMASZOMBATI TAKARÉKPÉNZTÁR
ÉRDEKKÖZÖSSÉGBEN

a Pozsonyi I. Takarékbank R. T.-gal
a Csehszlovák Osztálysorsjegyek e lá r u s i t á s á t  felvette 
üzletkörébe s e téren is rendelkezésére áll ügyfeleinek.

A 26-ik sorsjáték első húzása
1931. december 15-én és 16-án lesz,

amikor 2625 nyeremény Kő 1,067.760 — összegben kerül 
húzásra,

Egész sorsjegy ára . . . Kő 120*—
Fél „ „ Ke 60‘—
Negyed „ „ . . .  Kő 30 —
Nyolcad „ „ . . .  Kő 15*—

és kaphatók ,a Rimaszombati Bank
pénztáránál.

lOO jo MEGTAKARÍTÁST
ér el, ha rossz h ó c ip ő j é t  és 
k a lo c s n i j á í  nálm k kijavítja.

ELASTÍCA Rimaszombat Tompa-u. 29. j

E L A D Ó  H Á Z .
Rimaszombatban a Főtér közelében 
1 négy szoba és melléképületekből 
álló ház magányos udvarral eladó. 
Cim: a kiadóhivatalban megtudható.

Eladó
és azonnal beköltözhető
adómentes 4 szobás családi ház fürdő
szobával, mosókonyhával és mellékhelyi
ségekkel teljesen bebutorozva vagy bú
tor nélkül is, szép nagy gyümölcsös 
kerttel Rimaszombat legszebb helyén.

Üzleti célra is alkalmas 
C i m :  a kiadóhivatalban megtudható.
91

Eladó ház.
Eladó esetleg bérbe kiadó a volt 

bőrgyár mellett a 4 ik sorban egy adó
mentes uj ház, mely áll 2 szoba, elő
szoba, konyha s a hozzá tartozó mel
lékhelyiségekből és az ugyancsak hozzá 
tartozó kerttel együtt. — Érdeklődni le
het : Ocel Péter tulajdonosnál Mező

utca 50. szám alatt.

Tanuló
felvétetik VALASZKAY|REZSŐ 

órás és ékszerész üzletében.

Szőrmeárú,♦
♦

! Férfi és Női
♦ szőrmebélésekből
♦ n a g y  v á la s z té k
♦
♦
♦
♦
♦
♦

L I C H T I G
szűcsmesternél

♦♦ ♦ ♦ 
♦ * ♦ 
♦ ♦ 
♦ 
♦ ♦ ♦ ♦ 
♦ 
♦  
♦

♦ Rimaszombat, Masaryk-íér. ♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

2 0  é v e s  s z a k ta p a sz ta la t .
„ T a tr a “ sp e c ia lis ta .

Az összes gyártmányú autók részleges 
és generáljavitásáí: traktor, benzinmo
tor, ipari és mezőgazdasági gépek, iüzi- 
fecskendök, kútszivattyuk javítását, laka
tos szakba vágó munkákat szakszerűen

eszközl i : S E R E S  és  D U D A
autó és gépjavító műhelye TORNAL’A.

(Central garage.) 23 52
Henger csiszolás, könyök tengely egali
zálás, autogén heggesztés. S. K. F. golyós 
csapágyak, Matador Engiebert pneuk. — 
Autó- és Fordson alkatrészek raktáron.

Selyem és szövet női ru
hák, férfi öltönyök, fel

öltők stb. stb. festése, 
tisztítá sa , kizárólag 

vegyileg; gallérok, 
kézelők, ingek tisz
t í t á s a  hófehérre, 

tükörfénnyel. £
^  Szakszerű munka ! 
^  Gyors szá llítá s!

►

►

MORKt
Rimaszombat ^

Masaryk-t. 9 .^

Auf allén StraBen
dér Republik machen grófié 
Tafeln mit dér Aufschrift AUTÓ 
SKODA den Fahrer auf gefőhr- 
liche Strafienbiegungen auf- 
merksam, warnen vor Eisen- 
bahnkreuzungen und belehren 
öber die Entfernung von Stad- 
ten. Dies ist das Service SKODA 
für a l l é  Automobilisten ohne 
Unterschied. Um die Eigentümer 
von Skodawagen ist erst recht 
gutgesorgt. Schon die niedrige, 
stabilé Bauart des Wagens, ver- 
lafiliche Leistungsfahigkeit dér 
Bremsen und erprobte Wider- 
standsfahigkeit des verwende- 
ten Materiales verbürgen sorg- 
lose Fahrt. Welch ein Gefühl 
dér Sicherheit müssen Lenker 
dér Skodawagen habén, wenn 
sie wissen, dafi ein über das 
Gesamtgebiet dér Republik sich 
erstreckendes Netz von etwa 
90 Servicestationen bereitsteht, 
um jederzeit mit Rat und Tat bei- 
zustehen. So will Skoda seiner 
Kundschaft dienen.
Auch Sie sollten diese Díenste in 
Anspruch nehmen. Besuchen Sie 
unsere nachstliegende Verkauf- 
stelle und lassen Sie sich die lefz- 
tenTypenunsererWogenzeigen.

AUTÓ SKODA
VEZÉRKÉPVISELET:

SZABÓ, CSONKA és TÁRSA LOSOXGZ.
Körzeti képviselő:

NEMÉNYI ALADÁR mérnök Rim. Sobota.
Rimaszombat, 1931. Nyomatott R á b e ly  K á r o ly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


