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Munkanélküliek.
Uj fogalom került bele a háború 

utáni béke világába evvel a szóval. 
Ezt bizony nem szükséges manap
ság bővebben magyarázgatni, hogy 
mit jelent ?

Sajnos, annyi már a munkanél
küliek száma, hogy mindenki tisz
tában lehet ennek a szónak jelen
tésével. De egyúttal az emberiség 
nagy része ismeri ennek a szónak 
nemcsak a jelentését, de talán a 
jelentőségét is.

Mindenfelé van munkanélküli, a 
kiről gondoskodnia kell az állam
nak, hogy meg ne zavarják a ren
det. Mert az éhség nagy hatalom, 
avval számolni kell. És az emberi 
érzés is arra ösztönöz, hogy segít
sünk, enyhítsünk rajta.

A mi köztársaságunk még nem 
tartozik azok közé, ahol a munka- 
nélküliség katasztrófáiig méretekre 
emelkedett. De azért itt is sokan 
vannak ilyenek és azoknak eltar
tása sok milliós kiadást jelent az 
államnak.

Mert a munkanélküli embert nem 
szabad magára hagyni — már em
berséges érzésből sem, mert ha nem 
törődnek vele, a szociális megmoz
dulás veszedelmébe sodródik az 
ország. Ez pedig nagy baj volna.

A köztársaságnak több százezer 
munkanélküliről kell gondoskodnia 
mostanában. Egy-egy városra jut 
belőle pár sz á z ; nagyobb helye
ken több ezer is.

Vannak olyan államok, amelyek 
ot-hat millió munkanélküliről gon
doskodnak, mert a földön összesen 
vagy hetven millió munkanélkülit 
számláltak össze. Ez a nagy szám 
vele jár avval a gazdasági bajjal, 
amely mint fenyegető rém nehe
zedik a legműveltebb államokra is. 
E miatt nincs manapság biztonság 
a pénzben, vagyonban sem. E 
miatt kiszámíthatatlan az államok 
gazdasági élete.

A munkanélküliekről mindenütt 
gondoskodnak emberies érzésből 
is, de önzésből is, hogy a töme
gek nyomora nagyobb bajjá ne 
nőjje ki magát.

Városunkban is gondoskodnak 
a munkanélküliekről. Mint értesü
lünk, ezeknek heti 10 koronát ad
nak a megélhetésre. Ez bizony nem 
jelent alapos, megfelelő segítséget, 
mert ebből, kivált ha családja van, 
nem nagyon láthatja el az egyheti 
szükségletet, sőt elég szűkén telik 
belőle.

Vannak egyéb népjóléti intéz
mények is. Így városunk a tél ke
mény napjaiban népkonyhát tart 
fenn és ott is gondoskodik a leg
szegényebb nép ellátásáról már 
évek óta.

Most, a nyomasztó, rendkívül

nehézre fordult gazdasági viszo
nyok indokolttá tennék azt, hogy 
ne várjanak a népkonyhával a leg
nagyobb hidegek beálltáig, hanem 
már karácsony után kezdjék meg 
és ne szüntessék be, mig csak ki 
nem tavaszodik.

Most nagyon aktuális lesz egy 
kissé fokozott jótékonyság a város 
részéről. Utóvégre sincs olyan nagy 
összegekről szó, hogy a miatt fel
billenne a költségvetés egyensúlya.

A nyomor pedig határozottan 
igen nagy, akkora, amilyen nem 
volt évtizedek óta.

Meg kell ezt mind jól fontolni 
nálunk is. Tegyen a város is a 
mennyit tehet. Ne várjuk meg, mig 
a tömegnyomor veszedelmes mé
retekre növekszik. Segítsünk rajta, 
ahol csak lehet, hiszen ezt kívánja 
tőlünk a legszebb emberi tulajdon
ság : az igaz szívből fakadó rész
vét a szenvedők, a nyomorultak 
iránt.

Kötelességünk annyi könnyet le
törülni, a mennyit tudunk és any- 
nyi szegényni k szerezni megnyug
vást, a mennyinek birunk. Váth.

Kis irka-firka.
Költők nőinek ki a földből.

Bizonyos időközökben különös ára
mok szelhetik keresztül a levegőt, hó
dító álmok órái üthetnek, mert időnkint 
uj és uj költők bukkannak ki a földből. 
Tagadnom kell a mindenen felül való 
modern materializmust és a tagadás 
bizonyságául azt mondhatom, hogy a 
versirók és széplelkek ma is éppen olyan 
sűrűn tenyésznek, mint husz-ötven évek
nek előtte.

Dadogó gondolatai mindenkinek van
nak. Kifejezni mindenki szeretné együgyü 
vagy összetett lélekformáját s mindad
dig, amig el nem következik az az idő, 
hogy a kifejezés formája egy gépalkat- 
katrész, egy puskaporszimfónia, vagy 
valami technikai bravúr nem lesz, ad
dig a széplelkek a szavak bűvöletét 
keresik gondolataik megmutogatására.

Eddig a száraz elmélet.
A gyakorlat pedig az, hogy tavaszi 

és őszi hetekben minden vidéki és min
den nagyvárosi szerkesztőség ajtaján 
kivétel nélkül bekopogtat a köliő. Be
kopogtat szerényen s méla büszkeség
gel hámozza elő iratait. Iratait: belépő
jegyeit a Parnasszusra.

Verset irt. Vagy regényt. Esetleg 
mindakettőt.

Ez kóros jelenség. Vannak tisztelet
ben megőszült t'.tkos drámairók, akik 
hivatali idejük lejártával Madách-csal 
és Petőfivel kívánnak konkurrálni. Más 
időkben szégyenkező gimnazisták jelent
keznek versekkel. Aztán félbemaradt 
utcaseprők, vidéki harangozók, fehér- 
nemütisztitó alkalmazottak.

Most, véletlenül a pompás vidék érája 
jött. Addig hallgatták türelemmel, hogy 
ők „az őserő," miglen ez az erő kitört 
belőlük és eget kért.

Eget, azaz nyomdafestéket.
A vidék ősereje megjelent a szer

kesztőségekben. Falusi legény, sőt falusi 
leány alakjában.

Lehetetlen őket jóindulattal nem fo
gadni. Szerényen, mégis öntudatosan,

buzgalommal és lendülettel hámozzák 
ki zsebükből az irkákba, iskolai füze
tekbe irt „müveket."

A regényt, a novellát, a költeményt.
Nyelnek egyet, aztán azonmód bírá

latot, nyomdafestéket és honoráriumot 
kérnek.

Az irás úgy látszik olyan mesterség, 
hogy ahoz mindenki hivatlanui ért. Ci
pőt csinálni, ruhát szabni, gépet tervezni, 
villamost vezetni, könyvet nyomtatni : 
ehez szakértelem és tanulás kell.

Az íráshoz nem. Nagy Pista leül és 
ir egy müvet. Az irás : mindenki szabad 
vadászterülete. Istenke aranyozza be 
ezeknek az orvvadászoknak a kezét!

Ceruzával Írnak sűrűn az irkalapra 
és minden sorban hadilábon állanak a 
magyar helyesírással. Mintha a gépben 
a legfontosabb csavarok hiányoznának. 
De a művészeknek legkisebb gondja ez 1

írnak. íme egy vers, amit most kap
tunk. Eredeti helyesírással persze :

Ábrándozás
Óh ha te úgy visszajönél . . . 
az én elhervadt szivemhez . . .
Óh ha te úgy visszajönél 
a tél is nyár lenne.
Nem hívlak én soha-soha vissza 
többé téged.
Csak az fály az én szivemnek . . . 
mikor úgy szótlanul . . . 
el mész én melletem.

Egy másik versből a strófa:
. . . Balra tőlem messze a 
Neszmöli hegyek 
és én úgy látom mintha a 
föld az éggel egybe 
érintkezne . . .
Jobbra tőlem nem messze 
van egy kicsiny tanya 
szegény halászoknak van 
építve oda.

Az illető Író nyomdafestéket kívánt, 
tehát még egyet ujrázzunk. Ez, azt hi
szem, szabad vers :

. . . gondol te meg azt jól 
hogy minek mész elébe 
gondold meg te azt jól hogy 
szereted azt a fiút vagy nem 
ha szereted boldogítsd őt 
légy neki szeretett neje 
de ha nem szereted úgy kérlek 
mint barátnőd tégedet 
boldogtalanná ne tedd 
hanem mond meg neki 
hogy nézze ne haragudjon 
de én önt nem szeretem 1

Ilyen mély elmék ezek a csallóközi 
költők ! „Nézze, ne haragudjon, de én 
önt nem szeretem !“ — Sose tudtam, 
hogy a Kisalföldön ebben a modorban 
utasítja vissza Julis a Pistát.

*
Azt mondják, faluból jön a népdal, 

a költészet lelke. Arany, Petőfi innen 
merítettek.

Vájjon jogcim-e az arra, hogy egy 
irkalap és ceruza árán uj költők le
gyünk? Ama bizonyos mozgó gilisz
tának is megvannak a maga mozgási 
feltételei I

Mert hisz van lelkűk, van hangulatuk 
ezeknek a helyi verselőknek. De a mű
vész ott kezdődik, ahol ezt ki is tudják 
fejezni.

Mennyivel egyszerűbb kifejezési mód: 
jól agyoncsókolni a Pistát, Julist és 
nem szenderegni bűbájos szavak álom
ágyán !

De ők csak költenek. Verset imák. 
Újabban regényt és novellát. Több fi
nom regény van birtokunkban. Az 
egyiknek cime: „A vörös gróf három 
bűne és négy baglya." Két irkában el
fér az egész regény s a gróf három bű
nével, négy madarával a finish-ben el
halászik a rejtelmes sziklaágy ölén.

Boldog emberek ! Irkát vesznek elő 
és ceruzát. írnak.

Gazdasági válság, dömping, csupa- 
krizis, buzahiány, árvíz. Köd előttük — 
köd utánuk.

Ők azok, akik még a borsón is szé
pet álmodnak. (íhyvi.)

A rimaszombati esküdtek névsora 
az 1932, évre.

A rimaszombati kerületi bíróságon 
most ejtették meg az esküdtsorsolást az 
1932-ik évre. Rendes esküdtek lettek :

Braun Soma, Faluba Jánosné, Blatny 
Árpád, Králik János, Hermann Vilmos, 
Homolya Sámuel, Krén Ágoston, Hor
váth Albertné, Kosko Lajos, Manicza 
Vladimír, Mihalics József, Máriányi Ka
rolina, Psensky Vacláv, Szabucha László, 
Omiliák Zsófia, Szoyka Pál, Lusztig 
Menyhértné, Máhrer Géza, Szklenár 
Márton, Radó Ármin, Tepper Aladárné, 
Lusztig Menyhért rimaszombati lakosok, 
Palecsko János, Andrik Sámuel, Bárczy 
Erzsébet, Berger Árpád, ifj. Habán An
drás, Scepka Helén és Jávorszky László 
rimatamásfalai, Liptay Sámuel, Vajda 
János, Fabó András, Zólyomi Zsuzsanna 
cserencsényi, ifj. Molnár András, Zó
lyomi János, Tatár Zsuzsanna, Kiszel 
János, Durovi Pál és Lászka Pál töréki, 
Gyuricza György, Palik Mihály, rfj. Svo- 
ron János baktii, Mudron Mihály szik
láéi, Lehotai Miklós és Bende Zsuzsan
na zeherjei, Szomory Vilmos varbóczi, 
Kopirk Corok János és Bolha Viktor 
fazekaszsaluzsányi, Chovan János, Strcc- 
ko György, Krajci Mihály és Foltin Já
nos ráhói, Vajdik Sámuel, ifj. Saga Já
nos, Szögessí Gizella, Kuspal Júlia, La
katos Pál és Pál János rimabányai, 
Csopko András és Benyó Szabina rima- 
zsaluzsányi, Rásztóczky Béla, Ambróz 
József, Radusky Emma nyustyai, Harák 
István és Tomáska János hacsói, Zibrin 
János rimalehotai, Kiss Márton hacsói, 
Balog Zsuzsanna és Macove András 
rimalehotai, Szabó János és Szelcsán 
Mihály keczegei, Muka András, Búr Pál, 
Bojkiv András, Bálint András, Hruska 
András, Király János, ifj. Laudisz János, 
Jamriska Mária, Sztruhár Pál és Zúrik 
Sámuel klenóczi, Czirbusz Márton ze
herjei, Kalina Károly, Hric János, Kris- 
ka János és Kuchta János tiszolci, Kisák 
János, Hankó András, Fejes János, Vo- 
záry László, Csábrádi János sziklási, 
Janik Zsuzsanna, Bús Mihály rimóczai, 
Kostalik Pál, Zachar András, Bútora 
Anna pongyeloki, ifj. Kacsany János, 
Kolimár György, Balaj Helén poltári, 
Rufus Mihály és Laczkó Pál fürészi, 
Csuka Mihály és id. Graizinger János 
osgyáni, Hronec Zsuzsanna és if. Lasik 
Andrát bugyikfalai, Paulovszky Pál, 
Brezoviczky Pál és Hanula József su- 
sányi, Németh János opálén és Kojnok 
János alsó nagyszuhai, Vitális László 
polomi, Ocsovai Szabina, Misko András 
és Koták János pokorágyi, Hrivnyák Já
nos kövecsesi, Bán István uzapanyiti, 
Lipták József rimaszécsi, Jablonszky Ká
roly szlávikfalvai, Lakatos József várge- 
dei, Sodomka Lajos botlófalvai, idősb 
Blazsko György feledi, Koncsko Károly 
nagyrőczei, S zívós János ratkói, Alexa 
Pál filléri, Pékár Ágoston murányhutai, 
Kvetko János kompasz murányhosszu- 
réti, Molnár Sámuel jolsvai, Mispál Já
nos, Beszeda János és Romhányi Árpád 
tornaijai, Misurák János sánkfalai, Zsóri 
János gömörpanyiti, Sztanik Gusztáv, 
Schvarcz Ida, Regő Mária és Révész 
Jakab rozsnyói, Rusznyák István ésLip- 
tich Gyula csetueki, Barboris András 
feketelehotai és Brendos Zsuzsanna 
gócsi lakosok.
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A rimaszombati kerületi biróságnál 
megejtett esküdtsorsolás alkalmával a 
jövő évre póieskiidtek lettek a követke
zők: Boros András, Durda János, Druk
ker Adél, Frenyo Lajos, Faragó Bor
bála, Hizsnyan Béla, Horovitz Béla, 
Kuchta Dániel, Medzichradszky Péterné, 
Platzner Igor, Szkorik Mátyás, Tomasek 
Katalin, Zeidner Árpád, Vozáry Sámuel, 
Tepper Aladár és Koszka Lajos rima- 
szombati, Andrik Pál, Farkas Vilmos, 
Rövid András, Pacsmár Mihály és 
Hlasky Borbála rimatamásfalvai, Simon 
Mihály, Ocsövai Márton, Tábori János 
és Czéner Sámuel pokorágyi, Dudás Pál 
és Lászkos Sámuel cserencsényi, Hor- 
vay Károly és Malinecz András töréki, 
Cselinszky Lukács susányi lakosok.

A rimaszombati Kmet-biróság tagjai
nak névsora 1932.-re. A rimaszombati 
kerületi biróságnál működő Kmet-biró
ság rendes tagjaiul az 1932-évre a kö
vetkezők lettek kisorsolva: Mitske Gusz
táv, Buday Ödön, Fényes Sándor, Lusz- 
tig Menyhért, özv. Trnovszky Jánosné, 
Fráter József, Blumenthal Hermán és 
Valaszkay Rezső rimaszombati, Sola 
Lukács és Piszár János susányi, Kojnok 
János nagyszuhai, id. Struhár Pál bakti- 
pusztai, Szabó Pál csehbrézói, Szpisák 
József és id. Pilis János rimabrézói, Kiaj- 
ban Ferenc drabszkói, Banyik Judit 
gesztetei, Babic Pál hrusói, Jandal Já
nos és Rimeg Géza rimakokovai, Pet- 
ráss János kiétei, Kolimár Márton szí. 
lehotai, Szpisák István likéri, Boros And 
rás katin lipóci, Bencsik Dániel meleg
hegyi, Botko Emília pádári, Kiss And
rás pápocsi, ifj. Molnár András töréki, 
Findo János srniak váiykói, és Goliár 
Pál p. rimócai lakosok. — Póttagok let
tek : Gömöri Sámuel, Huíter Leó, Hai- 
gas János, Jeszenszky Soma, Nemér.yi 
Ármin, Holéczy Miklós, Jasinszky Oítilia, 
Zeidner Irma, Horovitz Etel, Králik Sá
muel és Reinitz Dezső rimaszombati és 
Lehoczky András (lankus) kecegei la
kosok.

azon tiszteletteljes kéréssel fordu
lunk, hogy a külön levélben kimuta
tott hátrálékos előfizetési dijakat a 
levélhez mellékelt cheque befizető 
lapon mielőbb beküldeni szivesked- 
jenek, hogy a magyarság érdek- 
védelmét szolgáló lapunk megjelen
tetésével járó kötelezettségeinknek 
eleget tehessünk.

A kiadóhivatal.

H ÍR E K
Luca estéjén

a babonások biztatgató remény szivárvá
nya ível mosolygással derített életem egén 
s a titkos látomás-ígérgető sugdosására 
székfaragásba kezd a kezem. Gyorsan 
formálódik a lehulló apró forgácsfoszlá
nyok leválása után a bükk-deszka és 
karácsony éjszakájára elkészül a bűvös, 
boszorkányos szék. Az éjféli misére hí
vogató harangszó konduláskor kiülök majd 
a keresztut megrajzolt bűvös körébe, kö
röttem sikongó, táncoló, seprűn lovagló 
boszorkánysereget űzve belepillantok a 
fátyolát fellebbentő titokzatos jövőbe és 
megjelenik majd elöltem az ígéret képe. 
A megigérté, a megvárté. És a látomás 
tüntével visszaballagok a Valóság csalő- 
ddsos országába> szivemben őrzöm az 
ígéret megmutatott képét és vágyak 
tüzében olvaszgatom lelkem ezüstjét: vá
rom az ígéret valóra válását....

...Jégvirágot festett ablakomra a tél. 
A szélhasitotta égi dunnák egymásra 
lebbent első pelyhét elolvasztotta a téli 
nap vörös tüzkorongja. A déli fuvalom 
langyosságában eső szitál. Összebújt pá
rok sietős léptekkel járják az uccát. 
Csomagok himbálódznak a kezekben s a 
kipirosodott arcokból beszédes szemek 
villannak össze, sokatmondó néma val
lomásra, jövendőt megismerni akaró ki- 
váncsiskodásra: Luca estéje van.

SKÍ és összes 
sportcikkek 

nagy választékiján 
„OLYMPI A“

sportszakt iz le t
R im aszombat.

Jön a karácsony!
Igen, jön ! Várva várja ifjú és öreg. 

Mindenki vár valamit, de főként azt 
szeretnéd, hogy mindent odaadhass 
azoknak, akiket szeretsz. Hiszen a ka
rácsony az ajándékozás ünnepe. Adni 
készül az édesanya, már hetek óta gond
terhes az arca, hogy gyermekének mi
vel szerezzen örömet. A gyermekek 
nagy titokban meglepetéseket készíte
nek, azzal akarják viszonozni édesany
juk, édesapjuk szeretetét. És igy megy 
mindenütt. Senki sem akar lemaradni ! 
Úgy érzed, adnod kell hozzádtartozóid- 
nak, rokonaidnak karácsonyi ajándékot. 
Adni a szenvedőnek, mert nagy a nyo
mor, érzed, hogy a kevésből is lehet 
segíteni nélkülöző embertársadon. Mert 
sok helyen nincsen meleg szoba. Vékony 
ruhában didereg sok szegény gyermek, 
te könyörületes szívvel lehajolsz, segí
teni ott, ahol nagy a szükség. Adsz is 
mindenütt. A napok telnek-mennek és 
egyszer csak ott állsz a szent ünnep 
küszöbén. Kimerülve, belefáradva a nagy- 
készülődésbe, már nem is vagy olyan 
boldog mint eleinte hitted. A karácsony 
pedig jön. Te mit tehetsz még? Sietsz, 
sietsz, hogy minden dolgod rendben 
legyen. Tested jól elfáradt, pihenni vá
gyik, lesz rá időd a három napig tartó 
ünnepen. De váljon a lelked? Az nem 
kér valamit? Megelégszik azzal, hogy 
Te annyit adtál, bőven mindenkinek’? 
Elég-e mind az amit eddig tettél. A 
sok fáradságnak az árán a lelkednek 
semmi sem jutott? Pedig a karácsony 
a lélek ünnepe. Drága, örökszép, szent 
ígéret beteljesedése. „Imho! jő néked a 
te Királyod." — De hát Királyod-e? 
Ismered-e őt? Ha nem találkoztál még 
vele, akkor nem volt még szent Kará
csonyod. Pedig Ö jön, hogy békessé
ged legyen. Embertestvérem készítsd el 
a lelkedet, hogy boldogan várhassad és 
befogadhassad a Karácsony legna
gyobb Ajándékát, Akit Isten küld ne
ked. S ha megérzed, hogy neked is van 
hozzá jogod, ha érzed, _ hogy rajtad is 
segítenie keli, hívd be Őt, nyissad meg 
előtte lelkedet, hadd legyen neked 
boldog Karácsonyod !

Rimaszombat. W. I.
Kongregációi tagfelvétel. A Mária 

Kongregáció, róni. kath. leányegyesület 
december 8-án fényes szertartás kere
tében vette fel uj tagjait A szertartást 
dr. Sándor János esperes-plébános vé
gezte, ki lelkes beszédben buzdította az 
uj tagokat keresztény kötelességeik tel
jesítésére, Az ünnep fényét emelte a 
női énekkar Lévay János kántor vezeté
sével. A Kongregáció délután diszgyü- 
lést tartott, mely alkalommal dr. Bányai 
József elnök beszélt. Szabó Bözsi sza
valatával a Szüzanyát dicsérte.

Török misszió előadás a helybeli 
ref. templomban. Érdekes előadás folyt 
le a múlt vasárnap, december 5-án a 
helybeli ref. templomban. Ezen az estén 
mutatkozott be Döbrössy Lajos, aki 
mint hithirdető működik a törökök kö 
zött, A bemutató és ismertető előadást 
ünnepi keretek közt vezette be a hely
beli ref. egyház és oda meghívta a más 
vallásu érdeklődő közönséget is. Hiszen 
a törökök fajbeli rokonaink s az min
den magyart érdekel, hogyan terjed ná
luk a kereszténység? Este 5 órakor 
megtelt a templom és gyülekezeti ének
kel kezdődött az ünnepség. Majd Péter 
Mihály püspök hosszabb fenkölt imád
sága áldotta meg a vallásos munkát. 
Szűcs György kellemes bariton szólója 
volt a következő változat, utána Báihoiy 
Lilly szavait jól érthető nüanszokkal a 
kórusról. Ezután Varga Imre lelkész az 
Ur asztalánál bemutatta a misszioná
riust. Döbrössy Lajos, a fiatal hithir 
dető közvetlen előadásban vázolta a 
mohamedán életet, annak vallási szoká
sokhoz ragaszkodó jellegeit még Kemal 
elnök reformjai után is. Ismertette a 
hithirdetés nehézségeit, a török nép 
magyar rokonszenvét s a mohamedán 
felfogás és mentalitás gátoló ellentéteit. 
Érdekes előadása lassanként szónoki 
hévre fejlődött. Szűcs György kántor 
kellemes szóló énekét Kiss Mariska szé
pen sikerült szavalata váltotta fel, majd 
gyülekezeti ének zárta be az ünnepi 
estét.

Vallásos előadás. A Karitasz jóté
konysági egyesület folyó hó 19 én este 
8 or i kezdettel karácsonyi előadást 
rend. 7 a Kath. Olvasóegylet nagytermé
ben. Pu teken 18-án este 6 órakor fő
próba iskolás gyermekek részére. —

Belépődíj nincs, de adományokat a sze
gény gyermekek fölsegélyezésére hálás 
köszönettel fogad az egyesület.

Fóbry Zoltán — rendőrfőtanácsos.
Fábry Zoltán rendőrtanácsost, a szol
noki m. kir. államrendőrség vezetőjét, 
Rimaszombat város államfordulaíelőtti 
utolsó rendőrkapitányát rendőrfőtaná
csossá nevezték ki. A földiek szereteté- 
vel üdvözöljük az érdem elismerését 
jelentő kinevezése alkalmából Fábry 
Zoltánt.

Karácsony-est az elemi iskolában.
Az állami elemi fiúiskola szülői egye
sülete folyó hó 19-én (szombaton) d. u. 
fél 3 órai kezdettel tartja meg ünnepé
lyes keretek között szokásos karácsony
estjét s ugyanakkor lesznek kiosztva az 
ajándékok is. — Megnyitó ünnepi be
szédet mond Szokolay János egyesületi 
jegyző.

Vöröskereszt estély. A helybeli gim
názium magyar tagozatának vöröskereszt 
estélyét f. hó 19 én, szombaton este 
tartják meg az intézet tornacsarnokában.

Kuhinyi Bertalan haláláról, a lap
zárta után vett híradás nyomán, múlt 
számunkban csak rövidesen emlékezhet
tünk meg. A hosszas szenvedés után 
elhunyt férfiú elmúlásával egy fajához 
és nemzetéhez törhetetlen hűséggel ra
gaszkodó, gerinces magyar ember, a régi 
Gömör- és Kishont vármegye társadal
mának közszeretetben és igaz megbe
csülésben állott, rokonszenves, minden
kivel szemben közvetlen, előzékeny és 
udvarias, kedves tagja dőlt ki az élők 
világából, akinek halála széleskörben a 
legöszintébb részvétet keltette s ez a 
részvét impozáns módon nyert kifeje
zést f. hó 6-án végbement temetésén, 
mikor is több százfőnyi gyászoló kö
zönség jelenlétében helyezték örök
nyugalomra a megboldogult Kubinyi 
Bertalan életküzdelmekben elfáradt, ki
hűlt holttestét s fordították meg a cí
mert a családi vonalán fiágon kihalt Ku 
binyiak várgedei sírboltján. A gyászoló 
család a következő jelentést bocsájtotta 
ki : Özv. felsőkubini és deménfalvi Ku
binyi Bertalanná szül. Kubinyi Irén fáj
dalomtól megtört szívvel, — 'de Isten 
bölcs akaratában megnyugodva— jelenti 
úgy a maga, mint a kiterjedt rokonság 
nevében, hogy felejthetetlen, forrón sze
retett férje felsőkubini és deménfalvi 
Kubinyi Bertalan nyug. vármegyei főle- 
véltárnok életének 75-ik, boldog házas
ságának 46-ik évében hosszú, kinos 
szenvedés s a halotti szentségek ájtatos 
felvétele után 1931. december 4 én, délu
tán 4 órakor visszaadta jóságos lelkét 
Teiemtőjének. — Drága halottunk földi 
maradványait folyó évi december hó 6-án 
délután 2 órakor fogjuk a róm. kath. 
anyaszentegyház szertartása szerint a 
helybeli családi sírboltba örök nyuga
lomra helyezni. — Az engesztelő szent
mise-áldozat folyó évi december 7-én, 
délelőtt 9 órakor fog a várgedei r róm. 
kath. plébánia-templomában az Úrnak 
bemutattatni. — Áldozatos, nemes lelked 
nyerjen égi jutalmat! Emléked örökké 
élni fog hálás sziveinkben. — Várgede, 
1931, december 4. — Özv. gálócsi Gá- 
iócsi Józsefné szül, Kubinyi Jolán, Ku
binyi Zoltán,íKubinyi Zoltánná szül. Ku
binyi Margit sógornői és sógora. Cser- 
neki és tarkeői dr. Dessewffy Árpádné 
szül. gálócsi Gálócsy Jolán unokahuga 
és keresztlánya férjével : cserneki és 
tarkeői dr. Dessewffy Árpáddal és kis 
fiókkal: Árpáddal.

Az uj érettségi reform szerint ebben 
a tanévben á reálgimnáziumok felsőbb 
osztályaiban a kiválasztási rendszert 
vezetik be úgy, hogy a tanulók képes
ségük és hajlamuk szerint a tancsopor
tok egyes csoportja között választhat- 
hatnak. Ezzel a maturánsoknak lehetővé 
teszik, hogy az érettségi vizsgákon négy 
tantárgy között választhassanak.

Felmentő ítélet a gortvakisfaludi 
fcyujtogatósi btínperben. Jelentettük 
lapunkban annak idején, hogy tűzvész 
okozás gyanúja cimén több gortvakis
faludi gazdát letartóztatott a csendőrség 
a nyár folyamán történt sorozatos gyúj
togatásokkal kapcsolatban. A nagy port 
vert bűnügy során a rimaszombati ke
rületi bíróság három gortvakisfaludi 
gazdát el is Ítélt, akiknek felebbezése 
folytán most a kassai felsőbíróság is 
foglalkozott az üggyel és a vádlottakat 
bizonyíték hiányában a vád és követ
kezményei alól felmentette. A felmentő 
ítélet indokolása szerint Kusza István 
gortvakisfaludi gazda asztagjai biztosít

va nem voltak, ennélfogva biztosítási 
csalást el sem követhetett.

Uj vizumilieték. A magyar konzulá
tus a belügyminisztérium uj rendelete 
alapján december 1-től az eddigi vizum- 
dijon kívül kezelési költséget is szed, 
melyet a díjmentes vízumra jogosult fél 
is köteles megfizetni. A vizűm dija át
utazásra 8, egyszeri beutazásra 36, több
szöri beutazásra 72 Ke. Kezelési költ
ség ezen felül átutazásnál 6, egyszeri 
beutazásnál 12, többszöri beutazásnál 
18 K5. — Az útlevél a kérvénnyel s 
esetleges mellékleteivel s a szükséges 
pénzösszeggel (nem bélyegben) és 5 Ke 
portóköltséggel s megcímzett válasz
borítékkal együtt pénzeslevélboritékba 
teendő s úgy küldendő a konzulátus 
címére.

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

A föídmives iskola főépületének kül
ső falai már elkészültek a lóvásártérrel 
szemben. A hatalmas épület szuverén
ből, magas földszintből és emeletből áll. 
A tető gerendáit már rakják az épü
letre, télire fedél alá kerül. — A város 
egy millió téglát ad az épületek felállí
tásához. Az épités gyorsan haladt, mert 
a felső részek vakolatát, cementjét fel
vonó géppel húzták a magasba. — Az 
egész iskola belső munkája és mellék- 
épületei a tavasszal készülnek el és 
ősszel költözködik be Kurinczról az in
tézet.

A RPOS ping-pofig szakosztálya
a helyiségkérdés megoldása után végre 
megkezdette tréningjét a járási Ipartár
sulat e célra kibérelt nagytermében. A 
szakosztály ezúton is felkéri a ping
pong híveit, hogy a szakosztályba való 
belépéssel törekvéseiket támogatni szí
veskedjenek. A gyakorló órák minden 
nap délután 3—6 órák között tartatnak 
meg.

Zongorát, pianinót csak 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  
Mi k l ó s  könyvkereskedő.

Jaj, Szerkesztő úr, 
de szomorú világot is élünk. Pesti vicc, 
hogy azt mondja az optimista : decem
berben koldulni fogunk, mire igy vála
szol a pesszimista: igen, de kitől? Hát, 
kérem, ez már nemcsak pesti vicc, ez 
már világviccé nőtte ki magát. Sőt, 
megsúgom, hogy ebben a viccben az a 
vicc, hogy már nem is vicc, hanem ko
moly valóság. Mindenütt szörnyen sző
rit az a bizonyos cipő. Bulgáriában már 
másodízben tiz százalékkal szállítják le 
a tisztviselők fizetését. Németországban 
részletekben fizetnek a közalkalmazot
taknak. — Berlin városa novemberben 
csak a fele gázsit fizette ki a tiszt
viselőinek. Romániában április óta nem 
fizetik a nyugdijakat. Törökországban a 
közalkalmazottak fizetését többszörö
sen 10 százalékkal redukálják. Lengyel- 
országban a varsói városi alkalmazottak 
az októberi fizetésüket nem kapták meg. 
Ausztriában 10—20 százalékkal akarják 
csökkenteni a tisztviselők létszámát s 
a férjes tanítónőket elakarják hocsáj 
tani a szolgálatból, mig Spanyolország
ban a tisztviselők létszámát 50 percent
tel csökkentik. Nálunk Csehszlovákiá
ban szükségtörvényt nyújtottak be a 
nemzetgyűléshez. A köztársaság elnöké
nek büdzséjét egyhatoddal, a miniszter- 
elnök és miniszterek, a nemzetgyűlés és 
szenátus elnökeinek javadalmazását 12 
percenttel, a képviselők és szenátorok 
tiszteletdiját hat százalékkal s az állami 
tisztviselők fizetését nyolc és tizenkét 
percenttel redukálják és, hogy ne men
jek messzire, Rimaszombat város tiszt
viselői közül a havi járandóságot sokan 
még ma sem kapták meg. Vannak, és, 
kérem, nagyon sokan vannak a világon, 
akiktől mit sem vonnak le, nem pedig 
azon egyszerű okból, mert nincs miből 
s akikre azután nagyon is rápasszol a 
pesti vicc, Magyarországon éppen úgy, 
mint Spanyolországban, Csehszlovákiá
ban, Ausztriában, Bulgáriában, Török
országban, Lengyelországban, Romániá
ban, Németországban vagy, 'mondjuk, 
Angliában, sőt Amerikában, ahol a wa
shingtoni munkanélküliek saját autóikon 
rendeztek legutóbb éhségtüntetést, jaj, 
Szerkesztő úr! Egy viccnélküli vicces
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Százéves jubileum. A rozsnyói Tár
salgási Egylet f. hó 27-én nagyszabású 
ünnepség keretében ünnepli meg fenn
állásának 100 éves fordulóját.

Halálozás. S a j a b ó György csizma
diamester f. hó 11-én városunkban meg
halt. Az utóbbi években mesterségét 
már nem folytató tisztes iparosember 
halálát özvegye és rokonsága gyászolja.

A korcsolya egyesület a téli szezon 
bekörzöntével kedden este gyűlést tar
tott, melyen a teendőket beszélték meg.

Öngyilkosság. Kosina László rima- 
szombati születésű szobafestősegéd ál
lítólag szerelmi bánatában folyó hó 10-én 
Rozsnyón öngyilkosságot követett el.

Tüntető felvonulást rendeztek a hely
beli munkanélküliek e héten a járási 
hivatal előtt.

A téli sportok barátainak figyel
mébe. A jövő szombaton és vasárnap 
(dec. 19 én és 20-án) szenzációs téli 
sport film kerül bemutatásra az Apolló 
moziban. Luis Trencker, a si-filmei ré
vén világhírű német sieiő „A fehér he
gyek fia" cimü monumentális téii film
ben fogja megörvendeztetni a rimaszom
bati sportbarátokat, akik a „Fehér po
kol" cimü giecser-drámából már jól is
merik őt. Örömmel regisztráljuk az 
Apolló mozi uj Trencker filmjének be 
mutatóját és ezúton is felhívjuk sport
egyesületeink tagjainak figyelmét erre a 
filmre, amelyet minden sportembernek, 
de különösen a téii sportok barátainak 
okvetlenül látniok kell. Egyben pedig 
kérjük az Ápolió-mozi direkcióját, hogy 
ne felejtkezzék meg a többi Trencker- 
filmről sem (A si-futás csodái, Róka- 
vadászat, Harc a hegyekkel, Matterhorn 
vértanúi, Vihar Mont-Blanc fölött) és 
ezeket a téi folyamán szintén igyekez
zen megszerezni.

Nagy k a rá cso n y i vásár
l e s z á l l í t o t t  á r a k  m e lle t t .  

A j á n d é k t á r g y a k  
és s k i- fe ls z e r e lé s e k

a F R Á T E R

^ORSNrogériahaB
A nyomor áldozata. Lőrincz Lajos 

45 éves gócsi munkás szetdán kora 
reggel nyomora fölötti elkeseredésében 
revolverrel szivén lőtte magát és mire 
orvosi segítség érkezett, elvérzett. Az 
életunt munkás gyomorbaja miatt ez év 
elején suiyos operáción ment keresztül 
és hónapok óta még mindig gyengélke
dett, úgy hogy csak könnyebb munkákra 
tudták alkalmazni, aminek következté
ben jövedelme erősen megcsappant és 
a hét tagú család a legnagyobb nyo
morba jutott. A iegnagyobbik leány a 
tragédia reggelén azzal állt elő, hogy 
cselédnek szegődik el, arra számítva, 
hogy ő is hozzá fog tudni járulni a 
családfentartás költségeihez. A apa ék
telen haragra lobbant, amikor leánya 
tervéről tudomást szerzett és amikor 
felesége is pártolni kezdte a tervet, 
dühében fejszét fogott az asszonyra. A 
gyermekek szerencsére leszerelték a 
fejszével hadakozó apát, a végsőkig el
keseredett ember erre a csűrbe rohant 
s mielőtt megakadályozhatták volna, 
forgópisztoliyal szivén lőtte magát. A 
tragikus sorsú család iránt általános a 
részvét.

Filmszínház. Folyó hó 12., 13. és
14-én hatalmas Ufa-hangos film kerül 
bemutatásra és pedig „Dreyfus." — lm 
már 37 éve, hogy Franciaországban 
óriási affaireként kezelték a Dreyfus- 
pört, mely az egész világ érdeklődését 
keltette fel. Az ártatlanul elitéit s utóbb 
rehabilitált Dreyfus kapitány körül éles 
küzdelem folyt az igazság felderítésé
ben. Ennek a világra szóló felejthetet
len eseménynek legfőbb fázisait van 
hivatva a művésziesen kiállított film 
ecsetelni.

Folyó hó 16-án „Fáraó felesége" c. 
nagy Paramount-film kerül színre, mely
ben a filmművészek elitje jut nagy sze
repekhez s oly nevek, mint Emil Jan- 
nings, Albert Bassermann, Paul Wege- 
ner, Harry Liedtke stb. már magukban 
rejtik az elmaradhatatlan sikert.

Folyó hó 17-én lepergésre kerül az 
„Irén asszony válópöre" c. film. Egy 
tragikus sorsú asszony élete tárul elénk, 
aki sok bajon és vívódáson keresztül 
ismeri meg az élet keserű oldalát. A
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film művészi [eszközökkel érzékelteti ezt 
a tusakodást. Brigitte Helm játsza az 
asszonyt, aki önmagát múlja felül ebben 
a darabban. Szépsége, játéktudása a 
legmagasabb művészi élményt nyújtja 
a nézőnek. Partnerei méltó játékkal kö
zelítik meg Brigitte Helm szuverén te
hetségét.

KATONAI KONZERVEK céljára cca. 
200 dr. egészséges hízott sertés kerüí 
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.

Felhívás. A Rimaszombati Polgári 
Olvasó kör védnöksége alatt álló Te
metkezési Egylet elnöksége, hivatkozás
sal a „Gömör" 41, 42 és 43. számában 
megjelent hirdetményére, utóljára kéri 
fel azon tagjait, kik könyvüket még idáig 
nem szolgáltatták be, hogy azt 1931. 
december hó 20-ig Kéry István úrhoz, 
Tompa-utca 6. sz. alá feltétlenül juttas
sák el, mert ellenesetben jogigényüket 
az egyesülettel szemben teljesen el
vesztik.

Jéghockey-csapat alakul Rimaszom
batban. Több sportbarát kívánságára 
a helybeli korcsolyaegylet ez évben mű
ködési körébe felveszi a jéghockey- 
sportot is. Gyakorlótérül a jégpálya el
különített kisebb része szolgálna. — A 
pátyaszerelvényeket a korcsolyaegylet 
szerzi be s amennyiben megfelelő játé
kos-gárda kerül össze, a felszerelést is 
fokozatosan beszerzi. Örömmel regiszt
ráljuk a jéghockey-csapat szervezési 
törekvéseit és biztosak vagyunk benne, 
hogy a kiváló korcsolyázókkal rendel
kező heiybeii korcsoiyaegyiet nagyszá
mú tagjai közül rövidesen megfelelő 
erőt reprezentáló hockey-játékosok fog
nak jelentkezni. Minden közelebbi infor
mációval az „Olympia" sportáruház 
(Rimaszombat, Gömöri-utca) szolgál.

Egy évre ítéltek el egy volt leven
tét. Nagy Béla 20 éves velkenyei fiatal
ember ez év szeptemberében jött haza 
Magyarországról, ahol négy éven át a 
kovácsmesterséget tanulta. A rimaszom
bati rendőrségnek rövidesen fülébe ju
tott, hogy a fiatal kovácslegény a ma
gyar leventeegyesületnek tagja volt, 
egyik rimaszombati látogatása alkalmá
val igazolásra szólították fel s akkor 
Nagy Béla bevallotta, hogy valóban a 
leventeintézmény kötelékébe tartozott 
magyarországi tartózkodása alatt. A rend 
őrség az államügyészségnek adta át a 
volt leventét, akit a köztársaság védel
méről szóló törvény értelmében vád alá 
is helyeztek idegen hatalom katonai 
alakulataiban való részvétel miatt. A 
rimaszombati kerületi bíróság Foukal 
tanácsa a napokban Ítélkezett Nagy Bála 
ügyében és a vádbeli bűncselekmény 
elkövetése címén egy évi fogházra Ítélte. 
Az ítélet ellen felebbezést jelentett be 
a volt levente, azonban Vágási állam
ügyész is feltbbezeít súlyosbításért, úgy 
hogy az ügy a felsőbirósági fórumot is 
meg fogja járni.

A Roykó-féie világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt kapható!

Színház .
Az első hét előadásain túl volnánk. 

Sajnálattal kell mindenek előtt megál
lapítanunk, hogy a közönség felmele
gedése, a magyar színi kultúrával szem
ben köteles támogatás, kívánatos párt
fogás mindeddig nem nyilvánult meg 
abban a mérvben, mint azt reméltük, 
sőt őszintén s a legnagyobb és legtel
jesebb megütközéssel azt kell jelente
nünk, hogy a most tapasztalt részvét
lenség egyedül álló a rimaszombati 
sziniszezonok történetében s ha tovább 
is igy tart, bizony-bizony katasztrófális 
jellegűvé válik.

Az okok keresésében nem állhatunk 
meg a gazdasági krízis már-már unal
mas hangoztatásánál csupán, itt más 
okok s ezek között a közöny játszanak 
főleg nagy szerepet, mert bárki bármit 
is mond, ha minden müveit magyar 
család kellőleg átérezné a magyar szí
nészet pártolásának, a magyar szini- 
kultura művelésének szükségességét, 
úgy ennek a helyzetnek, ennek a szo
morú állapotnak nem szabadna adódnia.

Hallottuk és pedig megdöbbenéssel 
hallottuk azt a lehetetlen indokolást is, 
hogy valami nem létező látszat - adó
tól való félelem tart vissza sokakat és 
pedig éppen a tehetősebbeket a szin- 
házbajárástól. Bocsánat, de ez azután 
már teljesen indokolatlan félelem és 
egyenesen nevetséges, úgy annyira, hogy 
mi is csak kuriózumkáp merjük ezt 
ebben a végtelenül komoly ügyről szóló 
referádánkban nevetségessé válás ve
szedelme nélkül megírni.

Nagyobb lelkiismeretességet s több 
köteiességtudást várunk és kérünk Ri
maszombat és vidéke magyarságától a 
magyar ügyekkel s igy a végveszede
lembe jutással fenyegetett magyar szí
nészettel szemben is, mert ha mi ma
gunk nem törődünk a magunk szent 
ügyével, bizony bizony másoktól sege
delmet nem várhatunk.

A színtársulat kiváló erőkből áll. 
Igazi művészek válogatott csapata jele 
nik meg estéről-estére a színpadon, 
operettben s prózában egyaránt, hogy 
a valóság művészi érzékeltetésével gyö
nyörűséget szerezzenek a művészet lel
kes rajongóinak, áldozatos híveinek.

Ily körülmények között, ilyen színtár
sulat meilett a kivánatos és bizakodó 
hittel remélt támogatás nem maradhat 
el, a felmelegedés mihamar bekövetke
zik és az itteni sziniidény, az adott vi
szonyok dacára, is sikeres lesz.

Ebben segitségiil kell jönnie a vidék 
magyarságának is, akik falusi elzárkó- 
zottságukból ki kell hogy lépjenek most 
is, mikor újra alkalmuk nyílik jobbnál- 
jebb, szebbnél szebb színdarabok meg
nézésével lelki szükségleteik kielégíté
sére, magyar kötelességük nehéz, de 
nemes teljesítésére.

*
Szombaton, dec. 5-én és vasárnap 

este „Huszárfogás" operett ment. Az 
összes szereplők teljes igyekezettel vit
ték sikerre a derűs jelenetekben bővel
kedő Török-Vincze alkotást. Kovács 
Kató, Tímár Kató, V. Kovács Hanna, 
Szigethy Irén, Jenei, Rajz, Némethy, 
Mihályi hű természetességgel állították 
elénk szerepbeli alakjaikat, a kis Varga 
Juditka bátran állotta meg helyét Jancsi 
szerepében. Zene jó.

Vasárnap délután mérsékelt helyárak
kal a „Nőtlen férj“-ben excellált az 
operett együttes.

Hétfőn „A törvény nevében" színmü
vet játszották, a főszerepekben Med- 
gyessy Jucival, VéC'-ey Ilonával, V. Kovács 
Hannával, Vámosi Sárival, Fáy Bélával, 
Turóczy Gyulával, Balogh Frigyessel, 
Mihályi Ernővel, Farkas Palival, Bánhidy 
és Mészárossal, akik kitűnő játékukkal 
méltán rászolgáltak a gyakran nyílt szin 
előtt felhangzó tapsokra. Kisebb szere
peikben a többiek is jók voltak.

Kedden délután a „Baiierina" operet
tet ismételték meg, mig este a „Leány
vásár" operettben bril lirozott az operett 
ensemble.

Szerdán a „Megöltem egy embert" 
háborús színmüvet mutatták be. A va
lószínűtlenségek halmazata ez a paci
fista darab, amelyet a szereplők jobb 
ügyhöz méltó igyekvéssel törekedtek 
sikerre vinni. A lélektani abszurdumok 
kirivása dacára Fáy Béla nagyszerű 
alakítást produkált. Szép jövő előtt álló 
művész ember. Medgyessy Juci, Vécsey 
Ilona, Turóczy, Balogh, Farkas szere
peiknek gondos tanulmányt szenteltek s 
most is beigazolták kiváló színészi kva
litásokkal rendelkezésüket.

Csütörtökön este Kádár Margit in- 
dispoziciója miatt a műsorra tűzött 
„Harapós férj" helyett Nicodemi Dario 
„Hajnalban, délben, este" cimü szerelmi 
játékát adták. — E darabnak csak két 
szereplője van s az ezek elé állított 
nehéz feladatot Medgyessy Juci és Mé
száros Béla legjobb tudásuk szerint 
oldották meg.

Pénteken „Topáz" c. vígjáték került 
színre. A Zilahy Lajos fordította, fordu
latokban gazdag francia vígjáték szel
lemessége üdítő injekcióként hatott, a 
jól megrendezett, simán gördülő előadás 
Vécsey Ilona, Vámos Sári, Tímár Kató, 
a kitűnő Bánhidy, Fáy, Farkas, Mihályi, 
Turóczy, Némethy és Varga érdeme.

A színház jövő heti műsora:
Szombaton és vasárnap este az ope

rett együttes a „Pesti család" sláger 
operettet mutatja be. Ezt a kitűnő ope
rettet igen ügyes kézzel Szenes Béla, a 
korán elhalt kitűnő vígjáték író, Gazdag

Kinő APOLLO mozgó
Szom baton ,  v a sá rn ap  és  hé tfőn  dec .  12, 13. és 
14-én vi lághírű  beszé lő  nagy  film, melynek t a r ta l 
mát minden in te l igens  em b e r  tud ja .  Ezen  k lasz-  
sz ikus  és rendkívül i  bírói té v e d és  tör téne lm i e se 
m énnyé  vá l t  E gye t len  egy sem  h áb o r í to t ta  fel 
úgy a c iv i l izá l t  em b e r  igaz ságé rze té t ,  min t ezen 

e s e m é n y :

D r e y fu s  a ffér je
F ő s z e r e p b e n : B ed r ich  Kortner ,  O re te  M osheim , 
A lbert  B asserm ann ,  B em h ar d  G oe tze ,  B. Kampers.

Szerdán ,  decem be r  16-án vi lághirtl  tör téne lm i ko
lo sszáli s  nagy film, amely  m ár  ö t  évvel eze lő t t  

nagy  s ikerre l  és  te tszésse l  vol t bem uta tva  :

F á ra ó  f e le s é g e
F ő s z e r e p b e n :  Emil Janings ,  A lbe r t  Basserm ann ,  

H arry  Lied tke ,  Lyda  Salamon.

Csütörtökön, dec. 17-én: a film 
cimét plakáton közöljük.

i  V O Z Á R Y ,  Rimaszombat I
♦ ♦
|  F e s t .  T is z t it .  M os. $
♦ Gyászruhák 24 óra alatt fes- ♦
♦ tetnek. $
♦ Jutányos árak! ♦

lány cimü vigjátékából Írták át operett- 
szinpadra. A lüktető, kiválóan nagyszerű 
darab, mely az átírással mit sem vesz
tett ötletességéből, sőt megfűszerezve 
egy sor jobbnál-jobb derűs ötlettel, va
lóban a legjobb operettek között is első 
helyet biztosit a kitűnő darabnak, mely
ben az operett együttes legjobbjai ját
szók a főszerepet.

Vasárnap délután mérsékelt helyá
rakkal a nagy sikert aratott kitűnő „Hu
szárfogás" kerül színre.

Gyilkosság a színházban ! A gyilkos a 
nézők között. Értékes jutalom a gyilkos 
nyomravezetőjének. Izgalmas nyomozás 
az előadás alatt. Letartóztatták a varieté 
egész személyzetét. Ezek a főbb moz
zanatai a hétfőn este színre kerülő 
„Pók" cimü kitűnő, világsikert aratott 
amerikai riportnak, mely a világ összes 
müveit nyelvére lefordítva aratott kivé
teles sikert. A nagyszerű előadáson kí
vül meglepetése az előadásnak Mé s z á 
ros Béla kitűnő bűvészmutatványai és 
hogy a darabban szereplő aranypók 
nyakláncot az előadás végén a nyilt szí
nen kisorsolják. Minden jegyhez szavazó
lap van mellékelve, melyre minden néző 
felírja, hogy kit gyanúsít a gyilkosság 
elkövetésével és ezeket a szavazócédu
lákat az előcsarnokban felállított urnákba 
dobja be. A helyes megfejtők között az 
előadás végén megejtett sorsolás után 
a szerencsés nyerő az értékes nyaklán
cot azonnal átveheti.

Kedden este az elmúlt évek legszebb 
muzsikáju operettje a „Kis szökevény" 
kerül színre. Az értékes operett felújí
tása nagy érdeklődésre tart számot.

Szép Ernő csodálatosan szép életképe, 
az „Aranyóra" szerdán este. Az elmúlt 
pesti szezón legnagyobb sikere volt az 
Aranyóra, melynél megkapóbb igazi éle
tet tárgyaló darab még nem szerepelt 
színpadon. F a r k a s  Pali aranyozó mes
tere feledhetetlen alakitás.

„A csalódott szerelmesek klubja" a 
nyári operett szezón nagy slágere csü
törtök esti bemutató előadása a legki
tűnőbb operettek egyikét hozza. Csupa 
humor, csupa ötlet, jókedv ez az operett, 
mely minden bizonnyal itt is óriási si
kert fog aratni.

Pénteken este a budapesti Nemzeti 
Színház tavalyi nagy slágere a „Csoda
doktor" bemutató előadása. A csoda
doktor egy darab élet. Élet a faluból, a 
furfangos paraszt prototípusának igazi 
portréja, mely mely minden mondatával 
megkacagtatja a nézőt. Ma, amikor a 
világ tele van „csodadoktorokkai" külö
nös aktualitással bir a kitűnő vígjáték.

IRODALOM .
Győry Dezső.

H o l a  k ö ltő ?
A Kazinczy Könyv- és Lapkiadó Szö

vetkezete Kassán a karácsonyi könyv
piacra megjelenteti Győry Dezsőnek, az 
„Újarcu magyarok" nagysikerű költőjé
nek, legújabb verseit: „Hol a költő?" 
cimü kötetben. Győry Dezsőnek öt esz
tendő óta nem jelent meg kötete a ma
gyar könyvpiacon s ezért legfrissebb 
müvét általános érdeklődés és kíváncsi
ság várja. A szlovenszkói magyar líra
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legfrissebb szenzációját mindazoknak, 
akik a könyvet előre megrendelik, ked
vezményes áron biztosítja a kiadó. Győry 
Dezső a kisebbségi iira pompás hang- 
szerelésü megszólaltatója, a kisebbségi 
magyarság lelkének kifejezője. Költe
ményeiben művészi erővel lobog föl a 
szlovenszkói magyar mentalitás. O a 
letisztult fiatalság célkitűzéseinek leg
erőteljesebb megszólalíatója. Győry De
zső ebben a kötetében teljes értékében 
lép a magyarság elé. Az évek óta hall
gató költő a kisebbségi szenvedések 
tüzében ragyogóan férfias, vaskemény- 
ségü művészi formát kovácsolt súlyos 
gondolatai számára. A kisebbségi ma
gyarság nemzeti és szociális vívódásai
nak s a velük együttélő költő belső 
harcainak izgató s megkapó tragikuma 
és a mai ember heroikus életakarása 
teszik ezt a kötetét megrázó kordoku
mentummá. A szlovenszkói magyar lé
lek költőjének legújabb könyve a leg
szebb és legolcsóbb karácsonyi aján
dék. — A könyv ára : kötve 30 kor., 
fűzve 25 kor. Előjegyzésben : kötve 25 
kor., fűzve 20 korona.

*
Szombathy Viktor.

„É n k e d v e s  n ép em . “
(Kazinczy-szövetkezet kiadása )

Szlovenszkó népi élete felderítetlen 
terület úgy a tudomány, mint a szépiro
dalom számára. Irodalmunk most végzi 
előtanulmányait erre a lélekfelderitő 
munkára, amely kétségtelenül egyik 
főfeladata. A nagy magyar irók : Jókai, 
Mikszáth, Krúdy szlovenszkói alakjai 
javarészt még jóízű képviselői a Kárpá- 
tok-vidéke magyar és szlovák népének. 
Ez a két nép azóta a történelem nagy 
kérdéseivel találkozott, az uj élet minden
napi nehézségeivel küzdenek, magukra 
maradtak tudásukkal, lelkűkkel, vágyaik
kal. Az anekdótán túl az élet sötét, 
véres belsejébe adatott fcelelátnick. A 
szlovenszkói magyar irodalom ennek az 
uj életnek az öntudatositásán, feltárásán, 
megrajzolásán éppen napjainkban kezd 
fáradozni Szombathy Viktor, ennek a 
munkának egyik komoly résztvevője. A 
szlovenszkói magyar faluból meríti raj 
zainak anyagát, amelyek sokszor, külö
nösen amikor derűs epizódokat jelenít 
meg, kiválóan sikerültek. Szlovenszkó 
déli peremvidéki magyarsága, apró- 
cseprő bajai, kalandjai, az uj katona
sorba jutott legények kacagtató dolgai 
ezek a rajzok, végül mezei virágcsokor
hoz hasonló színes, természetes gyűjte
ménybe állanak össze. Ezt a gyűjte
ményt a karácsonyi könyvpiacra jelen
tette meg a Kazinczy Könyv- és Lap
kiadó Szövetkezet (Éder utca 9.) amely
nél meg is rendelhető.

A szerkesztő üzenetei.
Húsadó. Fizetni kell a magánosoknak 

is. Részletes felvilágosítás a cheque- 
befizető lapon.

Bakfis. Versében vannak sikerül? ré
szek. Mindent elront azonban az utolsó 
strófa. A kérdezett passzus igy hangzik : 

„A szerelemben nincsenek évek,
A szerelemben csak csókok vannak,
A szerelemben jaj a fösvénynek,
A szerelemben csak azok élnek,
Kik szerelemből mindent odaadnak !“

Hogy mi a mi véleményünk ? Én Iste
nem, mi lenne más.

K. L. Ilyenkor, amikor még a télben 
sem vagyunk, tavasz messze van. Idő 
és távolság bizonyára mit sem fog vál
toztatni egyiküknél sem. Kell azonban, 
hogy olykor-olykor tudjanak, halljanak 
egymásról.— Karácsonyi kéziratot 14 ig 
kérjük. Szives köszöntés.

Egy színházba járni akaró. Múlt 
számunkban üzentünk.

A szerkesztésért és kiadásért íeieiös : 
R á b e l y  K á ro ly  iaptulajdonos.

NYILTTÉR.*)
Ezúton hozzuk tudomására Zachar Gusztáv 

nyug. tisztviselőnek, — ki bennünket folyó hó 
5-én mások jelenlétében indokolatlanul meg
bántott, — hogy azon esetben, ha sértő kijelen
téséért nekünk e lap ugyanezen helyén, bármiféle 
formában, elfogadható elégtételt nem ad, kény
telenek leszünk úriember mivoltát kétségbe von
ni és róla a konzekvenciákat minden tekintetben 
levonni. — Rimaszombat, 1931. dec. 8.

Lenner Emil. Paái Lajos.

*)E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztő.
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telekkei. Bővebbet Ivr

szombatban a Szij- 
utca 40. sz. alatti 
ló a hozzá tartozó 
uiik István Feled.

S K l,
R Ó D L I 5

j á t é :E
nagy válás 
a  lego lcsó

KERCSIK á
RIMASZOi

ztékban 
>b áron

irúházában
VtBAT.

Olcsó kiárusít?
Idei termelésű kemény 
méter, házhoz szál 1 itv« 
Vékony dorong ágfa 
Tölgyfarorgács métert 
Megrendelhető : Princ 
a vasúti vendéglőbe 
erdőben, mely a várc 
ságra fekszik, 10 kői

is tűzifában
tölgy tűzifa erdei 

a . . Ke 4T— 
. . . Ke 31 — 
en . Ke 3 1 -  
z Bertalan urnái 
n. — Ugyanez az 
stól 5 km. távol- 
ronával olcsóbb.

Áfonya-gyó
kitűnő házi készítés 
eladó. — Hol ? M 
kiadóhivatalában.

gyszörp,
>ü, nehány liter 
egtudható e lap

Értesítés.
Saját termésű almágyi szőllőmben 

termelt jóminőségQ asztali uj és óbor
lileres üvegekben 6 és 7 korona árban. 
Nagyban: hordónkénti vételnél megfelelő 
mérsékelt áron kapható

BENYÓ BÉLA
bortermelőnél, Rimaszombat Gőmöri-u

Értesítés.
Tisztelettel értesítjük Rimaszombat és 

környéke n. é. közönségét, hogy a mai 
alólirott naptól kezdve éttermünkben 
leszállítjuk árainkat a következőkép :

Reklám árak a
Kovács-áruházban
Rimaszombat, Masaryk-tér 5. sz.
Férfi f u s z e k l i ......................Ké 2‘—
Gyermek harisnya . . . .  Ke 1 60
N yakkendő ...........................Ke 3'—
Törülköző f r o l l é ................. Ke 6 —
Férfi fianell i n g .................Ke 9‘90
Női fianell ing himezve . . Ke 6.90
Férfi n a d r á g ......................Ke 1090
Női k ö té n y e k ......................Kó 1190
Mindenféle sportcikkek,  játékok  

nagy választékban.
Reggeli Kő 1-50 £  Tízórai (zóna) Kő 2-50 
Ebéd (menü) Kő 7*— %  Uzsonna Kő 3-— 

Vacsora Kő 5-—
Borok literenként 8 koronától feljebb.

Utazóknak 10% engedmény. Legalább 
10 napra szóló előfizetés (abonnoment) 
esetén kedvezmény. — A nagyérdemű 
közönség szives támogatását kérik 

Rimaszombat, 1931. december 1. 
Ö av. G ed e I s tv á n n á  é s  F ia .

Uj Autó-Taxi!
Tisztelettel értesitem a n. é. 
u tazó  k ö z ö n sé g e t ,  hogy

A utó-T ax i vállalatomat
a mai kor minden igényeinek megfelelő 
uj 6 üléses glicerin TATRA autóval 
cseréltem ki, melyet személyes veze
tésemmel bocsájtok a n. é. utazó kö
zönség rendelkezésére.

Megrendelhető lakásomon is : Rima
szombat Tompa-utca 11. szám alatt 
(Póczos-féie ház) Tiszteiettei

M A G IC Z G Y U L A .

Szőrmék már 10 koronáért.

Selyem és szövet női ru
hák, férfi öltönyök, fel

öltők stb. stb. festése, 
tisztítása , kizárólag 
vegyileg; gallérok, 

kézelők, ingek tisz
t í t á s a  hófehérre, 

tükőrfénnyel. %

< * r
Szakszerű munka! 

Gyors szá llítá s!

Rimaszombat

Masaryk-t. 9 .^  
_ _ _ _ _ _ _ ►

2 0  é v e s  s z a k ta p a sz ta la t .
- ,T a tr a ‘‘ s p e c ia lis ta .

Az összes gyártmányú autók részleges 
és generáljavitását: traktor, benzinmo
tor, ipari és mezőgazdasági gépek, íüzi- 
fecskendők, kútszivatíyuk javítását, laka
tos szakba vágó munkákat szakszerűen

eszközli : S E R E S  és DUDA
autó és gépjavító műhelye TORNAL’A.

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

I A legpraktikusabb karácsonyi és ujéYi ajándékát a

TECHNIKA
Dipl. Tecbn, VÁMOSSY-

nál szerezheti be Rimaszombat Vasút utcza 1. sz. a.

Rádiók: Villamos háztartási cikkek:
Philips Porszívó Kávéfőző
Telefunken Parkettfényező Gyorsforraló
^ r- Teafőző Vasa'ó.
Loewe

PIT* Sláger gramofonlemezek. ̂

Rimaszombat, 1931. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


