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Adventi ige.
A mai korszellem, mely egyre 

jobban az erkölcsi bukás szélére 
sodorja az egész világ társadalmát, 
nemcsak a nagy városok „Grand 
Caffé“-jában és széles utcáin talál 
kedvező talajra, hanem sajnos, már 
a kis városok szerény berendezésű 
kávéházaiban is megkapja a neki 
nem járó ujjongással teli fogadta
tást, majd onnan kijutva, mint ha
talmas orkán megremegteti az em
berek lelkét. S a gyönge, gerinc
telen egyén meghajlik a bűnös 
korszellem előtt s mint kicsiny 
csolnakocska a tengeren, dobálta- 
tik jobbra-balra, mig végre össze
roncsolva elvész az örvényekben.

S hogy ez igy van, meggyőződ
hetünk róla, ha figyelemmel kisér
jük az egyes társadalmi osztályok 
megmozdulásait. — Mind arról ta
núskodnak, hogy valami hiányzik 
az emberi szivekből. A mai kor 
embere, ki bár a nagyszerű felfe
dezések korszakában él, még sem 
képes lelki békéjét megtalálni, 
mert száműzött valakit, ki boldog
gá és megelégedetté tudja tenni. 
— S vájjon ki ez a valaki ? Ki ő, 
hogy nélküle nincs boldogság, bé
kesség és megelégedés ?

Ez a valaki az élő Szeretet, 
ez a Valaki a szeretet Istene. — 
Ez az, Ő az, akit száműzött az 
emberiség nagy része leikéből, mi
dőn a modern kultúra bálványo
zásának szolgálatába szegődött. — 
Nagyon sokan megfeledkeznek Róla 
és csak a modern kultúra dicsőí
tését tartják egyedüli kötelességük
nek. A technika vívmányait föl
használja életének megkönnyítésére, 
kényelmének előmozdítására, s 
mindamellett még sem boldog, még 
sem megelégedett az emberiség.

Ha megfigyelésünk nem végző
dik egy nap alatt, hanem tovább, 
hosszabb ideig tart, azon szomorú 
valóság tárul elénk, hogy a káros 
korszellem, mely nap-nap után a 
halál katedráján illusztrálja önma
ga értékét, már mély gyökeret bo- 
csájtott az ifjúság leikébe is.

Megrendítette ez a lélek nélküli 
álkultúra — sajnos — már a zsen
ge gyermek lelkeket is. A gyilkos 
korszellem, mint valami fenevad 
rávetette magát a tanuló ifjúságra 
is. A bűnös tanyák jelszava mostaná
ban : „Minden szabad, mig fiatalok 
vagyunk !“ horgonyt vetett már az 
életbe készülő fiatalság leikébe is. 
A modern fiatalság tárt karokkal 
és ujongva fogadja e másik jelszót 
i s : „Az ifjúságnak ki kell tombol
nia m agát!“ ő k  ész nélkül rohan
nak az érzéki gyönyörök után, 
miközben elhomályosul lelkűkben az 
erény, az erkölcs fogalma, s a foly
tonos élvezet hősei az élettanból

belelovagolnak a kórtanba s ifjú 
korban aggastyánok lesznek. Tehát 
a kitombolt ifjúság után az elíéko- 
zolt, rombadőlt ifjúság megrenditő 
kórképe következik.

Az ilyen ifjú előszeretettel keresi 
fel az éjjeli mulatóhelyeket, hol az 
érzékiség üli orgiáit. Egyedüli am
bíciója lesz a groteszk táncok el
sajátítása. Nála az életre való ko
moly előkészülés, önképzés csak 
tizedrangu, jelentéktelen mellékkér
dés lesz. Az ily fiatal férfi, vagy 
nő lelke hamarosan rombadőlt 
templom lesz!

Amikor pedig ráeszmélnek, hogy 
mennyire sülyedtek, már későn 
van. S ekkor a lelki egyensúlyu
kat elveszített egyének átélik, amit 
a költő gyönyörűen fejez ki :
„Nem az a halál, ahogy itt nevezik,
Ha koporsónknak fedelét szegezik ;
Nem az, nem az a halál, amit a léha hisz, 
Midőn a gyászszekér a temetőbe v isz;
És az sem a halál, midőn már más sirat:
Öröm vagy. fájdalom, bú vagy érdek miatt.
Ah az ! az a halál : midőn még itt vagyunk:
De halva és magunk siratjuk — önmagunk.

Hát ily nagy szerencsétlenséget 
okoz az erkölcsi nihilizmus? Oh 
igen! Ha valaki megindult a lejtőn, 
ott nincs végleges megállás— csak 
állomások vannak: kórház, tolonc- 
ház, fogház, börtön és a törvény* 
széki bonctani intézet hideg már
vány boncasztala !

Úgy hiszem, hogy senki sem 
kívánja a fiatalságnak e szomorú 
siralomra méltó sorsot! Hiszen 
mindenki boldognak, szerencsésnek 
és megelégedettnek akarja az élet
ben látni őket, a jövő reménysé
geit. Ha igen, akkor mindenekelőtt 
arról gondoskodjunk, hogy az ifjú
ság vallásos meggyőződése és er
kölcse a helyes irányba terelődjék, 
ha már abból kizökkent. Nem a 
szép ruha, elegáns cipő stb. teszi 
az embert boldoggá, hanem a lelki 
harmónia, a krisztusi kultúra. Ha 
egy szebb, egy boldogabb társa
dalmi életet akarunk, akkor be kell 
plántálni a fiatalság szivébe a val
lás és az erkölcs normáit, mert e 
nélkül nem lesznek boldogok, meg
elégedettek, hanem csak önma
gukba zuhant egyének. Vezessük 
be az ifjúságot a krisztusi kultúra 
templomába, s akkor bizton remél
hetjük, hogy soha sem lesznek 
kétségbeesett, elkeseredett életun
tak. Akkor soha sem lépnek az 
erkölcsi romlottság útjára, hanem 
arra az útra, hol az útjelző táblára 
ez van kiírva: „Ut a lelki béke — 
Ut a boldogság felé !“

Előre tehát az összefogó, nagy 
és nemes munkában, hogy mielőbb 
megváltozzék korunk kétségbeejtő 
fotográfiája, az ifjúság erkölcsét
illetőleg. S z ó jó z s e f  B é la .

Ötvenéves fiatal házasok.
Egy előkelő angol házaspárról olvas

tunk a múltkoriban a külföldi lapokban, 
hogy milyen érdekesen ülte meg az 
aranylakodalmát. — Az aranylakodalom 
nem is maguknak a házasfeleknek, ha
nem az idők folyamán messze kiterjedt 
családnak szokott nagy ünnepe lenni. 
A felnőtt unokák rendezik, a közép
korúak delén járó gyermekek adják 
hozzá a pénzt, összegyűl a rokonság, 
nagy fárasztó vacsorát adnak a szegény 
öregek tiszteletére. A vők, bár formás, 
de nem teljesen átérzett beszédeket 
vágnak ki, az apróságok pedig versiké
ket csicseregnek, miközben a német 
kisasszony verejtékezve súg nekik. Vé
gül elmennek a fotográfushoz családi 
képet csináltatni, amelynek tudvalevőleg 
az a tulajdonsága, hogy a legelőkelőbb 
család, még az uralkodóké is merev és 
nyárspolgárias benyomást tesz.

Éjfél jóval elmúlik, talán hajnal is 
lesz, mire túlesnek a sok mindenen, 
amit állítólag a jubilánsok kedvéért, 
tulajdonképen azonban a maguk örö
mére és lelkielégtételére élveztetnek vé
gig az aranyvőlegénnyel és az arany
menyasszonnyal. Azok a szegények, bár 
könnyezésig boldogok is, különösen 
eleinte, később elfáradnak, elfásulnak s 
szokott kényelmükből, nyugalmukból ki
zavartan, még hetekig nyögik a sok 
kedvességet és figyelmet, mellyel leszár- 
mazóik elhalmozták őket...

Milyen más életfelfogásról tanúskodik 
a mi angol házaspárunk világhíressé 
lett aranylakodalma ! Egy angol lord, aki 
a közhit szerint a világ leghidegebb és 
legkomolyabb élőlénye s felesége, a lady, 
kit olvasmányaink nyomán nem is tu
dunk másképpen elképzelni, mint a for
mák merev őrzőjének és az etikett ha
gyományai leghívebb tisztelőjének : pél
dát adtak, a fiatalon maradt, könnyed 
életfelfogásból a tradíciókkal való bájos 
szakításból és ami a legfontosabb — a 
szerelemből, amely örök, mint a csil
lagok.

Ez a legalább is 75 éves lord és az 
ő legalább is 70 éves asszonykája, ket
tesben ünnepelte az ötvenedik évfordu
lót, mely fiatalon találta a szivüket és 
gondolkodásukat. Felkeresték azt a kis 
fürdőhelyet, melyet az uj házasok ked
velnek Angliában és ahol maguk is 
eltöltötték rég elmúlt mézesheteiket. Az 
angol kisvárosok nem igen szoktak vál-' 
tozni, ábrándos nyugalomban őrzik a 
múltak képét: ez a kis fürdőváros sem 
változott azóta. Minden a régi volt, az 
erdő, a rét, a patak, ugyanazon gyer
mekek zajongtak a mezőkön, ugyanazon 
kis libák úszkáltak a patakban, mint 50 
év előtt, igen, ugyanazok : mert az élet 
mindég egy marad s félszázad az őrlött 
mákszem ezredrészénél is kevesebb az 
örökkévalóságban...

Ezek az ötvenéves ifjú házasok vál
tozatlanul tudták megőrizni önmagukat 
az elmúlt idők folyamán. Megöregedni 
csak lélekben lehet s a legjózanabb tu
domány is amellett bizonykodik, hogy 
a lélek ifjúsága visszahat a testre. Mit 
határoz az a kis köszvény az öregur 
térdében, mi jelen tősége van annak a 
nehány ráncnak az idős assszonyka még 
mindig rózsás arcában, ha ők ketten 
ma is szeretik egymást? Ha annyira 
megtudták őrizni illúzióikat, hogy egy 
intéssel visszahívhatták a múltból eskü
vőjük napját: bizony megérdemelték, 
hogy ezt a napot ne zavarja, csak szeb
bé tegye egy beteljesült élet boldog 
tudata.

Elgondolkoztató kis esemény ez a mai 
napság, mikor százával szaladgálnak 
köztünk a háromszor-négyszer elvált 
házaspárok s ha évek óta nem talál
koztunk valakivel, hát kínosan indul 
meg vele a beszélgetés, mert nem tud
hatjuk, melyik hozzátartozójáról érdek
lődhetünk tapintatlanság nélkül? Ki 
most Erzsinek vagy Jucinak a férje? — 
mondhatni, ez rendes társaságbeli kér
dés számba megy, éppen úgy, mint az 
a jóakaratu felvilágosítás, hogy Tamás 
előtt ne beszéljünk Nóráról, mert elvál
tak s most Nóra jegyben jár Mici volt 
urával, Tamás komoly szándékkal ud
varol Ákos volt feleségének.

Pedig a család, a házitüzhely nyu
galma s állandósága nagy erőt ád nem
csak az egyes embernek, de magának 
a társadalomnak is. Anglia hatalmának 
s — eddig érintetlen, de ma már a 
gazdasági krízis által kikezdett — te
kintélyének egyik titka családi életének 
tiszta és benső volta. Ezért van az is, 
hogy a család apoteozisának ünnepe, a 
karácsony, sehol sem oly szent és bol
dog, mint Angliában. S ezért van az, 
hogy a Szigetországból jön a nagy pél
daadás : az örök hűség és szeretet meg
ható története, mely talán megállítja és 
gondolkodóba ejti azokat, akik apró, 
minden ember életében előforduló okok 
miatt könnyedén készülnek szétszag
gatni azt, amit Isten fűzött egybe, a 
család és a társadalom talpkövét, fenn
tartóját : a házasságot.

Biztosítsuk választói jogainkat!
December 15 étől 22-ig bezáróan 
közszemlére teszik ki a választói 
névjegyzéket.
Az 1931. szeptember 27-én lezajlott 

községi választások alkalmával minden 
oldalról hallottunk panaszokat, hogy az 
őslakosság soraiból ezer meg ezer vá
lasztó neve maradt ki a választási név
jegyzékből s igy nem kaptak szavazó
cédulákat, amiért nem is szavazhattak. 
Ennek főoka azonban az volt, hogy vá
lasztó polgáraink legtöbbje nem tartotta 
érdemesnek a betekintésre kiállított vá
lasztói névjegyzékben utána nézni, hogy 
neve benne van-e a lajstromban s igy 
természetesen elmulasztotta a törvényes 
határidőt is az esetleges föllebbezésre. 
Aki tehát az 1931. évi szavazásnál ezen 
okok következtében nem szavazhatott, 
az azt saját hibájának tudhatja be.

Hogy ez újra meg ne ismétlődjék, is
mét felhívjuk az őslakosság figyelmét 
arra, hogy

december 15-étöl december 
22-ig bezáróan ezt a névjegy
zéket közszemlére fogják ki
tenni.

és pedig a községi elöljáróság helyisé
geiben.

Mindenkinek kötelessége, hogy utána 
nézzen, vájjon benne van-e a neve a vá
lasztói névjegyzékben. Különösen fontos 
azonban a magyar szavazók legponto
sabb számbavétele azokban a közsé
gekben, ahol a legközelebbi községi vá
lasztásokat a most kifüggesztendő név
jegyzékek alapján fogják már megejteni. 
Akinek a neve most kimarad a névjegy
zékből, annak nem lesz szavazati joga a 
legközelebbi községi választáson.

De nem szabad elfelejteni azt sem, 
hogy a nemzetgyűlési választások kiírá
sával mindig számolni kell és ezért a 
névjegyzék ellenőrzése egyformán szük
séges minden községben, ott is, ahol a 
községi választásokat már megejtették
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és ott is, ahol a választásokat rövide
sen kiírják.

A közönség tájékoztatására közöljük, 
hogy

képviselői és községi választó 
joga van minden csehszlovák 
állampolgárnak, aki életének 
21. évét 1931. december 31-ig 
betölti és legalább három hó
nap óta, azaz legalább 1931. 
szeptember 15-ike óta tartóz
kodik a községben.

Tartománygyülési és járási képviselő- 
testületi választásoknál a 24., szenátusi 
választásoknál pedig a 26. életévtől van 
választói jogosultság.

Minthogy a választói jog igazolásához 
az állampolgársági bizonyítványnak elő- 
mutatása kötelező, mindenki haladékta
lanul szerezze be ezeket az okmányokat.

Figyelmeztetünk mindenkit, hogy te
gyen eleget kötelességének. Gyakran 
előfordul, hogy a választói névjegyzék
ben szereplő név és születési évszám 
hibás, amit szintén ki kell javíttatni.

Felvilágosítással készséggel szolgálnak 
a magyar ellenzéki pártok titkári hiva
talai.

Elveszett a bugyelláris.
Álmos reggel. Csallóköz. Döcögő vo

nat.
Munkásemberek, diákok, utazók s 

hetivásáros asszonyok szuszognak fel 
a lépcsőn. Ködös hajnal van, néma eső 
permetez.

Egyik kis állomáson fiatal anya küzdi 
fel magát a vonatra. Egyik kezében ko
sár, másik kezében pólyásbaba. Élő, 
eleven pólyásbaba aki oly követelőző, 
hogy alig indul a vonat, máris kéri a 
tejecskéjét. Az anya az ablakhoz húzó
dik és ellátja a kisdedet.

Pipaillat, veszekedő zaj, a kalauz jön, 
a vonat zötyög ide-oda, vizöntések csil
lognak a reggelben, két varjú lebeg a 
füzek fölött.

A kalauz csattogtatja szerszámját s a 
jegyet kéri. Az anyához is odakényel- 
meskedik s int a bilét érdekében.

Mindjárt, mindjárt.
Leteszi a kisdedet anyja a padra, oda- 

guriíja az ülés szögibe s megtámasztja, 
hogy a pólya vissza ne guruljon a tar
talmával. Keresi a zsebében a jegyet. 
Nincs! Nocsak, a bugyeliárisban van. 
Hol is a bugyelláris ?

Mindjárt, mindjárt kalauz ur, csak 
kérje addig a mások jegyét.

Térül-fordul a kalauz, de a bugyellá
ris érdekében bármint megtörtént is a 
lehető minden, a bugyelláris a jeggyel 
nincs bizony.

Jajjaj ! Jajjaj ! Hol lehet ?
Felfigyel az egész fülke. A két utazó 

odadugja a fejét, a kapás parasztember 
böffent egyet és érdeklődnek az isko
lásgyerekek. A biléta azonban nincs.

Az asszony sirni kezd. Nyolcvan ko
rona volt a bugyeliárisban és most el
veszett. Mit fog csinálni pénz nélkül 
Komáromban ? Jajjaj !

Lázas izgalom az egész kocsi. Kere
sik, kutatják, néhányan a zsebüket for
gatják ki bizonyságtevés okából, mások 
bekukkannak a pad alá, felkusznak a 
csomagtartóba, kinéznek a lépcsőre, üt
közőre, féirelebbentik a függönyt: csupa 
iparkodás, együttérzés, sietség az egész 
utazóközönség.

Hol lehet, hol lehet? Kiforgatják a 
kosarat, végigvizsgálnak még egyszer 
mindent, nézik, szaglásszák, keresik, 
üldözik a nyolcvan koronát és a jegyet, 
de nincs.

Ám e pillanatban egy utitárs köze
lebb dugja a fejét.

Talán a pólyában lesz?
Persze, meg kell nézni azonnal !
Az anya könnyekkel és jajgatással 

fog a pólya kicsomagolásához. E pilla
natban a gyerek felsír, felzokog, visít.

— Ja j ! — Ezt az anya mondja és 
baljósán csóváija a fejét.

Ügy látszik, ismeri csecsemőjét s 
gondol valamire. Közben hámozza a 
pólyát tovább.

Itt a bugyelláris ! — kiáltja diadallal 
a terv felvetője.

És már nyúlna is kezével a bugyel
láris után, amely valóban becsúszott a 
pólyába és ott vírit a kisded alatt.

Nyúlna a kezével, de idejében vissza
rántja. Bizony a bugyelláris rossz helyre 
jutott s a pénzzel, biléttel baj lett a 
csecsemő pólyájában. A kalauz csak

úgy messziről gusztálja meg a jegyet, 
az anya nagy zavarban nézi a tönkre
ment 80 koronát papírban. A társaság 
körülveszi részvéttel a bugyellárist és 
tűnődik az értékek változása fölött. A 
nyolcvanba belevágott a krízis, de csak 
a gyermek anyja siratta. Hatalmas ne
vetés zengett a kupében. A pénz sorsa 
megpecséltetett! (thyyi)

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

A kiadóhivatal.

H ÍR E K
Batyii rádió.
Nagy leadónk hogy felépült 
Erősebb a hangunk,
Halló, h a lló ! Szép sorjában 
Sok friss hirt leadunk.

Megjöttek a színészek és 
hangos lett a „Tátra", 
bemutatkozott Rajz Jancsi, 
tánc s mókák királya.
Szivekbe lop ódzott rögtön 
Tímár Kató szubreit,
Medgyessy s a szép Vámos is 
szivek lakója tett.
A gyöngébb nem sziveibe 
hurcolkodott Fáy, 
esténként a páholy-tapsot 
nem lehet kiállni, 
oly hangos a ka kásáid, 
mig a földszint csendes, 
alig gubbaszt esténként ott 
egy-két ős benfentts.

Más.
Megnyílott a jégpálya is, 
szörnyen vig az élet, 
minden gondunk nagy hirtelen 
bizony semmivé lett.
Egyedül avagy párosán 
síklunk át a jégen 
s ha mást nem hát korcsolyázunk, 
síelünk a télen.
Kinek van ma kenyérgondja, 
hisz tenger a búza, 
kinek nyomja ma a fejét 
a más ember búja.
Tömve van a sok bankkassza 
mindenféle jóval, 
adóspapir, váltó, zálog 
s nagy ritkán bankóval.

Más.
Találtatott egy kis gyerek, 
alig-alig rőfnyi, 
mini a szép Simon Judité 
ez sem tud megnölni.
Keresi az apját, anyját, 
sírva- bőgve szörnyen, 
keresi a hatóság is 
s mindent tűvé teszen,
Apja, anyja nincsen sehol, 
nyomuk veszett, vagy mi, 
pedig mind a kettőnek ám 
mégis kellett lenni, 
így van ez most, e világon 
sok-sok csoda járja, 
számtalanan vannak kiknek 
nincs főleg papája....

Híreinket befejeztük, 
a viszonthallásra!

SKÍ és összes 
sportcikkek

nagy választékban
„OLYMPI A“

s po r tszaküz le t
K im aszombat.

(

Ünnepi szolgálat a postán. Vasár
nap, december 20 án, szombaton, dec. 
26-án és szerdán, január 6 án posta, 
telefon, távirat szolgálat mint ünnepna
pon. — December 24-én a szolgálat 
reggel 8 órától megszakítás nélkül 1300 
óráig. Csomagkézbesités délután is lesz. 
December 25-én és január 1-én vasár
napi szolgálat.

Lelkészválasztás. A várgedei ág. ev 
hitv. egyház folyó hó 20-án választja 
meg leikészét. Á lelkészválasztó köz
gyűlésről jövő számunkban referálunk.

Karácsonyi istentiszteletek sorrend
je a róm. kath. templomban. Krisztus 
Jézus születésének emlékére december 
24-én éjjel 12 órakor ünnepélyes szent 
mise lesz.

Karácsony első napján, dec. 25-én reg
gel fél 9 órakor csendes szentmise 
szentbeszéddei. — Fél 10 órakor szlo
vák nyelvű istentisztelet. — Fél 11 óra
kor ünnepi beszéd, melynek végeztével 
énekes szentmise.

Szent István első vértanú ünnepén, dec.
26-án az előirt időben lesznek az isten
tiszteletek mint megelőző nap.

Úgyszintén dec. 27-én is, szent János 
evangélista napján.

Szilveszter-estéj én 6 órakor hálaadó 
istentisztelet sz. beszéddel kapcsolatban.

Adomány a népkonyha javára. Dr.
Daxner Vladimír, Rimaszombat város 
kormánybiztosa a várostól járó s 12000 
koronát kitevő egy évi tiszteletdiját a 
városi népkonyha javára adományozta.

A Kafiíász-egyesüíet folyó hó 19-én, 
szombaton este 8 órai kezdette! elő
adást rendez a kath. Olvasóegylet nagy
termében a szegény gyermekek javára. 
Mindenkit szeretettel várunk és fogadunk.

A gimnázium vöröskereszt estélye. 
A helybeli reálgimnázium magyar tago
zatának vöröskereszt estélyét az intézet 
tornacsarnokában szombaton, folyó hó 
19-én este tartják meg.

Teaestély. A rimaszombati Izraelita 
Nőegylet 1931. december 26-án, szom
baton este 9 órai kezdettel a „Tátra" 
kávéházi és éttermi helyiségében tánc
cal és tombolával egybekötött jótékony- 
célú teaestéiyt rendez. Az estély iránti 
érdeklődést nagy mértékben fokozzák a 
szép és értékes nyereménytárgyak is. 
Külön meghívót az egylet nem küldött 
szét.

Követendő példát állított a SIMA 
cég a jótékonyságban. A kötöttáruk
ban egyik legnagyobb cége Csehszlovákiá
nak a Sima-cég,— melynek városunkban 
a Gömöri-u. van fióküzlete, — ebben a 
nagyszegénységíi világban követendő 
példát állított a jótékonyságban. A cég 
a közelgő karácsonyi ünnepek alkalmá
ból tízezer pár különféle kötöttárut aján
dékozott az erre rászorult szegényeknek, 
amelyet a cég 17 fióktelephelyén arány- 
lagosan megosztva szolgáltatnak ki a 
városi hatóságok által kiosztandó bon- 
nok ellenében. A többi nagy cégek is 
követhetnék e példát s ezzel hozzájá
rulhatnának az általános szegénység 
enyhítéséhez.

A magyar cserkészcsapat újra meg
kezdette működését. Utolsóelőtti szá
munkban jelentettük, hogy a helybeli 
rendőrbizíosság megsemmisítette a há 
rom évvel ezelőtt kiadott végzését, 
mellyei a helybeli magyar fiúcsapatnak 
a működését ideiglenesen betiltotta. 
Ennek alapján megkezdődtek magyar 
gimnázistáink között a csapatszervezés 
munkálatai. A csapat lefoglalt leltárát s 
betétkönyvecskéjét a cserkészközpont 
képviseletében Dr. Cvengros Béla tanár, 
megyei megbízott velte át a rendőrbiz
tosság illetékes hivatalnokától. A csapat 
alakuló gyűlését folyó hó 12-én tartotta, 
amelyen a megyei előadó megadta a 
szükséges utasításokat. — A csapatba 
84 fiú jelentkezett. Csapaiparancsnok 
Cservenka Márton tanár, parancsnok
helyettesek : Balta György, Kráiik Gyula 
és Faluba Zoltán VIII. oszt. tanulók. — 
A cserkészeszme magyar gimnazista 
leányaink között is kezd terjedni.

A tfizoltóegyesület közgyűlése. A 
rimaszombati önkéntes tüzoltóegyesület 
folyó hó 21-én d. u. 5 órakor a város
háza tanácstermében közgyűlést tart.

Halálozások. Vitális József nyug. vas
úti főnök folyó hó 13-án 74 éves ko 
rában Rimaszombatban elhalálozott. A 
munkáséletü féifiu halála városunkban 
őszinte részvétet keltett s ez a részvét 
impozánsan nyilvánult meg folyó hó 
15-én végbement temetésén. Özvegye 
és gyermekei gyászolják.

Özv. Kardos Mihályné f. hó 16-án 73 
éves korában városunkban meghalt. Az 
egykor jobb napokat látott elhunytat 
folyó hó 18-án temették.

A fiataloknak büntető tanácsa. Az 
igazságügyininiszter a helybeli kerületi 
bíróság mellett működő fiatalkorúak 
tanácsába külső tagokul a következőket 
nevezte ki: Rohn József tanfelügyelő, Wes- 
sely Lajos igazgató, Frenyo Lajos, dr. 
Cvengros Béla, Lukács Nándor tanárok, 
Varga Etelka polg. iskolai tanárnő, Za-

jac János el. isk. igazgatót. A tanács mű
ködését már meg is kezdte.

Meghívó. Az alapszabályok V. fejeze
tének 33. pontja értelmében kapott el
nöki felhatalmazás alapján van szeren
csém az elnökségi és igazgató tanácsi 
tagokat ez utón is értesíteni, hogy igaz
gató tanácsunk 1931. december hó 20-án 
délelőtt 11 órakor Losonczon a LAFC 
külön helyiségében, a városi Vigadóban 
tartja országos igazgató tanácsi ülését, 
amelyre az érdekelteket ezennel tiszte
lettel meghívom.

Kassa, 1931. december 14.
Fekete Béla s. k. ügyv. igazg.

G y e r ty a  m e l le t t  íro k ,
Szerkesztő ur, közönséges faggyugyertya 
mellett, a melyet csütörtökön este, a 
körépszlovenszkói villamos művek jó
voltából városunkra borult szuroksötét
ség beálltával, nagy hirtelen az öreg
anyám komótjábó! szedtem elő, ahová 
a jó öregasszony muzeális jellegű ócs
kaságait rakosgatta el, meseközben 
megmutatandó unokáinak, mi is volt az 
a gyertya. — Szóvai: a modern világí
tás gyönyörűségeinek pofoncsapására 
faggyugyertyát égetek én, nem azért, 
mert szőke kis lányt szeretek én, hanem 
egyedül és 'kizárólag azért, mert hát 
csődöt mondott a viiiany s Ígéretem köt, 
hogy egy kis cikket még csütörtökön 
bejuttatok Miklós bácsihoz, aki reám 
parancsolt, hogy hát kézirat legyen. Jó 
téma, nagyszerű téma: Befuccsolt a 
Stredo. Egyiptomi sötétség borult Ri
maszombatra. Iiyen és hasonló elmek
kel hasábos cikkeket 'ehetne írni erről 
a bosszantó helyzetről s hogyha mégis 
csak ilyen hirek-közti jajgatásra szelí
dülök, tessék azt betudni, Szerkesztő 
ur, annak a közmondásnak : Falra ne 
hányj borsót! Mert falra borsóhányás
nak bizonyult eddig minden panasz, 
amely a lehetetlen vilianyvilágitás miatt 
sokszor elhangzott már ebben a világos
ságra áhitozó szegény városkában, ahol 
a régi jó viilanytelepet 40 esztendőre bér
be kellett adni azért, hogy ilyen romanti
kus homályban, sőt lekvársötétségben 
gondolkozhassunk olykor-olykor a böl
csességről, vagy éppen faggyugyertya 
mellett Írjuk meg, hogy az Urnák egy- 
ezerkilencszázharmincegyedik esztende
jében, a karácsony előtti hét csütörtö
kén este gyertya mellett billiárdoztak a 
„Tátrá“-ban, Pecsők Lajosnál gyertya- 
világitásnál vásárolták a villanykörtéket, 
vasalókat és hajsütővasat, Giáser Hugó 
a pislogó gyertyafény mellett nem tudta 
a kölnivizet kimérni, Paál Laczi keksz 
helyett szafaládét nyomott a vevő mar
kába és a Mikszáth-ligetben padnak 
mentek a randevúzó párocskák. Noháí, 
kérem, ez már talán mégis sok, mert 
ugy-e Szerkesztő ur, még sem vagyunk 
a legsötétebb Afrikában. Vagy igen?

Egy gyertyánál karmolászó firkász.
A Rimaszombati Bank előbb Rimaszom

bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTf KÉT kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teíjesit.

Filmszínház. Folyó hő 19. és 20-án 
„A fehér hegyek fia" cimü német ver- 
ziós hangos film kerül színre, melyben 
John Boles, Charlotte King és Louise 
Fazenda játszák a főszerepeket. Kevés 
oly operett lett oly művésziesen feldol
gozva mint ezen hangos fiimen, melynek, 
fülbemászó melódiái nagy népszerűség
re tettek szert. A pompás természeti 
felvételek, skiezések stb. mind hatalma
san tarkítják az egyébként bájos ese
ményeket.

Folyó hó 22-én „Bingó, az őserdők 
leánya" cimü Metro-fiim kerül a fehér 
falra. A kultúrától még érintetlen Bingó- 
ért nagy versengés folyik, melyben Audy 
tesz leginkább tanúságot nemes gondol
kodásáról, bár Bingó atyja kételkedik 
őszinteségében. A hapy-end igazolja 
Audy igaz törekvéseit. Bingót Joan 
Chawford személyesíti.

Elfogták a forgácsfaiai betörőket. 
Szoyka József forgácsfalai gazda laká
sán november utolsó hetében betörők 
jártak. A tökéletes helyszíni ismeretek
kel biró éjjeli vendégek megvárták, mig 
Szoykáék lepihennek és az első mély 
álom csendes perceit felhasználva, ész
revétlenül hatoltak be az előszobába, 
majd a kamrába, ahol nyomban a házi
pénztárul használt egyik könyvet kutat
ták fel s annak lapjai közé rejtett 450 
koronát elemelve, távoztak. A betörők 
a sikeres kaland hatása alatt a falu
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korcsmájában alaposan bepálinkáztak 
s ez volt vesztük, mert a csendőrök a 
tett elkövetése után nyomban őket vette 
gyanúba és igy Morong János és fiatal
korú társa személyében rövidesen lakat 
alá is kerüitek Szoykáék toivajab A két 
betörő beismerte bűnét. Átadták őket 
az államügyészségnek.

Hatósági közlemények. A tüdővész 
elleni Masaryk-liga városunkban ingye
nesen rendel szegény tüdőbajos bete
gek részére és pedig minden kedden 
és csütörtökön délután fél 3 órától 4 
óráig a munkásbiztositó helyiségében. 
A betegeket itt tanácsokkal látják el 
betegségük kezelése tekintetében, de 
díjmentes gyógyszert is kapnak.

Figyelmeztetnek mindazon gazdálko
dók, akik az 1932. év folyamán gazda
sági szezonmunkás csoportokat szándé
koznak alkalmazni, hogy az erre vonat
kozó engedélyt csupán az esetben kap
hatják meg, ha kérvényüket még ez év 
végéig beadják ar zólyomi gazdasági 
munkahivatalnál (Úrad práce pre zeme- 
delské robotníctvo vo Zvolene).

Figyelmeztetnek az állattartók, hogy 
nem törzskönyvezett csődörök és általá
ban apaállatok által való fedeztetés 
büntetés terhe alatt tilos.

A városi kisdedóvó vasárnap, azaz 
folyó hó 20-án, délután 3 órakor kará
csonyfa ünnepélyt rendez, melyre a vá
ros közönsége meghívatik. Belépődíj 
nincs, de a költségek fedezésére önkén
tes adományok köszönettel fogadtatnak.

Figyelmeztetnek az adózók, hogy az
1931. évre szóló házbéradó vailomási 
ivek beadásának határideje 1932. január 
15. Ezen időpontig mindenki tartozik 
vallomását beadni. Nyomtatványok a 
dohánytőzsdékben kaphatók. Bővebb 
felvilágosítás a kifüggesztett hirdetmé
nyen (városi hirdetőtábla).

A választói névjegyzék a városháza
7. számú szobájában folyó hó 22-ig be 
zárólag közszemlére ki van téve.

Figyelmeztetnek mindazok, akiknek
1932. évben esedékes fegyvergyakorla
tuk van, hogy a gyakorlatuknak egyik 
hónapról a másikra vagy az 1932. évről 
más évre való áthelyezése iránti kérvé
nyeiket 1932. évi január hó 10 ig a já
rási hivatal katonai ügyosztályánál ha
ladéktalanul adják be.

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

C O R S d n S ro B é r lá b a n ^
Az álom szuggesztiv hatása  alatt 

csalédirtásí kísérelt meg egy kis- 
rőczei gazda.  A maga nemében párat
lanul álló családi dráma játszódott le a 
napokban a Nagyrőcze szomszédságá
ban fekvő Kisrőcze községben. Zachar 
Pál földmives több évi kanadai tartóz
kodás után csak nemrégen került haza 
falujába, ahol összespórolt kis pénzecs
kéjéből éidegéit családjával, mert mun
kája sehogy sem akadt. — A tétlenség 
agysorvasztó óráit Kanadából hozott 
detektív és kalandor-regények olvasásá
val töltötte el a fiatal gazda és ezek
nek a ponyvatermékeknek a muh na
pokban szomorú eredményük lett. Éjnek 
idején, amikor az egész család mély 
álomban pihent, Zachar Pál hirtelen 
felpattant fekhelyéről, fejszét ragadott 
és a súlyos favágófejszévei mélyen alvó 
feleségét megtámadta. Az elmezavaro
dott ember körülbelül hat-hétszer sújtott 
fejszéjével az alvó asszonyra, akinek 
arcát a fejszecsapások borzalmasan meg
csonkították. A súlyosan sérüit nőnek 
volt annyi lélekjelenléte, hegy egy pil
lanat alatt felismerte a helyzetet és kis 
gyermekét a bölcsőből kiemelve, átro 
hant szülei szobájába és annak ajtaját 
eltorlaszoita, hogy a további vérengzés
nek igy útját állja. Az álmából felvert 
család tagjai közűi senki sem mert a 
dühöngő szobájába lépni és biztonság 
kedvéért rázárták az ajtót a fejszével 
hadonászó férfira. Zachar Pál a borzal
mas tett elkövetése után rövidesen le 
csillapodott, bibliát vett elő és kora 
hajnalig fenhangon abból imádkozott. 
Reggelre a esendőtök is tudomást vet 
tek a történtekről és Zachar Pált elő-

álüíoíták. Az első kihallgatás alkalma 
vai cinikusan jelentette ki a merénylő, 
hogy ellenállhatatlan kényszer hatása 
alatt követte el tettét, mert éjszaka azt 
álmodta, hogy muszáj összekaszabolnia 
asszonyát. A kétségkívül elmeháborodott 
embert a csendőrök letartóztatták és 
beszállították a nagyrőczei járásbíróság 
fogházába, ahol egyelőre megfigyelés 
alatt tartják. A borzalmasan sérült fia
tal asszonyt a rozsnyói kórházban meg- 
operáifák. Orvosai bíznak felépülésében.

Zongorát, pianínót 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  
M i k l ó s  könyvkereskedő.

A gazdasági válság s kkasztót csi
nált egy fatermelöből. A gazdasági 
krízis a helyzetre rendkívül jeilemző 
bűnügyet produkált a napokban. Neu
mann József korompai fatermelő a Ti- 
szolcz közelében lévő nagyobbszabásu 
faválla!atánál éveken át egész sereg
munkásnak adott kenyeret. Az erdőki
termelés az áresések, majd a határzár 
következtében napról-napra nagyobb 
deficitet mutatott fei s végül is az üzem 
kénytelen volt a munkásokat szélnek 
ereszteni és irodáit bezárni. A tönk szé
lére jutott fatermelő, hogy a krízisen át
vergődjön, a betegsegélyzőnek járó dija
kat is az üzemnél használta fel, abban bíz
va, hogy az árzuhanásnak rövidesen 
vége '.esz és a határzár feloldásával 
meginduló konjunktúra révén kötelezett
ségeinek eleget fog tehetni. — A cég 
lassan 18- 19000 koronányi tartozásba 
került a betegsegélyzővel szemben s 
ennek a tartozásnak kiegyenlítésére 
Neumann József sehonnan sem tudott 
pénzt előteremteni. A betegsegélyző fe! 
jelentéssel fenyegetőzött, majd pert in
dított s ennek a pernek folyamán Neu
mann 5000 koronát valahogy mégis ie- 
fizetett s a hátrátékra nézve egyezséget! 
kötött, azt ígérve, hogy majd havi rész- I 
letekben azt is rendezni fogja. Az igé j 
rétből azonban semmi sem lett s a 
betegsegélyző erre sikkasztásért felje
lentette a faíermeiői az ügyészségen. Az 
államügyészség váilatta a vád képvise
letét és azon az alapon, hogy a 221/924. 
számit törvény értelmében az alkalma
zottaktól levont betegsegéiy járulékok 
be nem fizetése sikkasztást képez, a 
kerületi biróság négy havi fogházra ei 
is ítélte a fizetési zavarokba jutott fa- 
termelőt. Az ítélet végrehajtását a biró
ság az enyhítő körülmények tekintetbe
vételével három évre felfüggesztette. Az 
államügyészség vezetője fetebbezést je 
tentetf be a szerinte enyhe Ítélet ellen, 
úgy hogy a mai helyzetre tipikusan 
jellemző bűnügy iratai a kassai felső 
biróság elé fognak kerülni.

Amíg a háziasszony misén volt —
kifosztották lakását. Ismeretlen tette
sek a műit napokban kifosztották özv. 
Agócs Józsefné csornai lakos lakását, 
ahonnan fehér- és ágynemüfélét, vala
mint készpénzt, összesen mintegy 2600 
korona értékben elloptak. A betörés az 
esti órákban történt, amikor az özvegy
asszony a templomban ajtatoskedott. A 
titokzatos tolvajokat a szomszédok za- 
zarták meg munkájukban és ennek kö 
szönhető, hogy a menekülő gonosztevők 
több holmit futás közben elhajigáltak, 
illetve az előszobában előkészítve, hát
rahagytak. A tolvajokat egészen a vas
úti töltésig kergették, ott azonban hir
telen nyomuk veszett. — A csendőrség 
kutatja a betörőket.

Lezuhant a padlásról. KoÓ3 Miklós 
55 éves jánosi gazdálkodót súlyos belső 
sérülésekkel szállítottak a napokban a 
rimaszombati közkórházba. A szeren
csétlenül járt gazda lakóházának pad
lásdeszkáit javítgatta, amikor munka
körben az egyik korhadt deszka ketté
tört es a gazda négy méter magasság
ból lezuhant. Állapota súlyos.

Kifosztották a polomi szövetkeze
tei. Szerdán virradó éjjel ismeretien 
tettesek kifosztották a polomi fogyasz
tási szövetkezet üzlethelyiségét, ahol a 
karácsonyi szezonra való tekintettel, 
nagyobb mennyiségű áru voií felhal
mozva. A tettesek az utca feiőli abiak 
alá egy favágó-bakot állítottak és arra 
kapaszkodva, bemásztak a felső abla
kon az üzlethelyiségbe, ahol mintegy 
negyedóra hosszat „dolgoztak", mig a 
szövetkezet előtt egyik társuk őrködött.

A betörők úgyszólván minden elemel- 
hetőt elvittek, nagymennyiségű cigaret 
tát, szalonnái, cukrot, szappant, talpbőri 
és sok mindenféle háztartási cikke t, va
lamint a kézipénzíár mintegy 300 ko 
ronányi tartalmát. Érdekes körülmény, 
hogy a szövetkezet tőszomszédságában 
lakó Petrák család felébredt a szövet
kezetei fosztogató betörők motoszkálá- 
sára s az ablakból végig nézték mun
kájukat, lármát csapni azonban nem 
mertek. Szerencsére a félénk szomszé
dok pontos személyleirást adtak a be
törőkről, úgy hogy azoknak kézrekeri- 
íése nem fog nagyobb munkát adni.

Vadorzók támadása az erdővéd 
ellen. Titokzatos hátterű fegyveres tá
madás ügyében nyomoznak napok óta 
a várgedei csendőrök. Néhány nappal 
ezelőtt Orosz János várgedei erdőőr, 
akinek lakása a község határában van, 
éjfél körül fegyverropogásra lett figyel
mes, ami a szokatlan időben csakis 
vadorzóktól szírmaz’naíott. Hirteien ki
szaladt a ház elé, hogy a hang irányá
ból következtessen a titokzatos lövöl
dözők hollétére, alig ért azonban az 
ajtóba, egy újabb lövés hangzott e! a 
közelből és az ajtó deszkáját sűrűn ér
ték a befuródó serétszemek. Az erdőőr 
fegyvert fogott és a támadőlövés irá
nyában tüzelni kezdett, mire a titokza
tos lövések elhallgattak. Nincs kizárva, 
hogy sertéstolvajok manőveréi ől van 
szó, de az is lehetséges, hogy az erdőőr 
ellenségei, egy töl-egy i g többszörösen 
büntetett vadorzók ilyenformán akartak 
bosszút állni a nekik sok kellemetlen
séget okozó hivatalos közegnek. — A 
csendőrség állítólag biztos nyomon van 
s a tettesek kézrekeriíése márcsak rövid 
idő kérdése.

Agyonforrázott kisgyermek. Simon 
Károly páskaházai gazda másféi éves 
kis fiacskája játék közben beleesett a 
mosáshoz előkészített forróvizes fazékba 
és a szerencsétlen gyermek arcán, nya
kán és mindkét felsőkarján olyan súlyos 
égési sérüléseket szenvedett, hogy egy 
napi kínlódás után meghalt. A kis fiút 
a baleset után azonnal beszállították a 
rozsnyói kórházba, állapotát az orvosok 
azonban teljesen reménytelennek talál
ták és az első segélyben részesítés után 
hazakiildték. Útközben a szerencsétlen 
gyermek szüleinek karjai között kiszen
vedett. A gondatlan szülők ellen meg
indult a hivatalos eljárás.

Már fajbaromfiakat is lopnak. Szi
lágyi Sándor egyházasbásti földbirtokos 
baromfitelepéről ismeretlen tettesek a 
napokban nagymennyiségű fajbaromfit 
loptak e! éjnek idején. A helyzettel jól 
ismerős „csirkefogók" a kerten át kö
zelítették meg a baromfiólakat, a laka
tokat leszerelték és az értékes barom- 
fikat zsákba sülyesztve emelték ei. A 
iopást a földbirtokos szolgája fedezte 
fel, amikor éjféltájban a tehénistállóban 
járt. A béres láttára a baromfitolvajok 
futásnak eredtek zsákmányukká! együtt 
és Hidegkút irányában tűntek el. — A 
csendőrök eddig nem tudtak a tettesek 
nyomára akadni.

Falat bontottak a zlatnói mészár
szék betörői. Tizenötödikére virradó 
éjjel ismeretlen tettesek kifosztották 
Klein Dávid zlatnói mészáros üzletét. A 
betörők az ablak alatt falat bontottak 
s az igy meglazított vasrácsot kiemelve, 
hatottak be az üzlethelyiségbe, ahol 
a másnapi kimérésre az áru elő volt 
készítve. — A falbontó betörők har
minc kilo húst, ugyanannyi zsírt és 
mintegy félmázsányi szalonnát vittek el 
magukkal. A betörést csak hajnalban 
fedezték fei. A nyomozás folyik.

Vakmerő sertéstolvajok. A naprói- 
napra fokozódó munkanélküliség követ- 
keztéban Tiszolc környékén egymást 
érik a kisebb nagyobb betörések és lo
pások. A múlt napokban Kriska jános 
dolinkai tanyáján jártak éjnek idején 
ismeretlen tettesek és az ólból négy 
hízott sertést a tanyán lakó parasztok 
szemelátára hajtottak ei. A vakmerőségig 
elszánt sertéstolvajok nem törődve a 
tanyai kutyák ostromával és lármájával, 
a legnagyobb flegmával vitték végbe 
munkájukat. A tanya őrzésével megbí
zott pásztorok, kellő fegyver hiányában 
(miután a hatóságok érthetetlen okból 
sem a hegyipásztoroknak, sem a tanyai 
lakóknak fegyverviselési engedélyt nem 
adnak), ki sem mertek mozdulni a ház
ból és kénytelenek voltak végignézni a 
sertéstolvajlást. A csendőrök az egész

K i n ő  APOLLO m o z g ó
Szombaton és vasárnap, december 19. és 
20-án gyönyörű beszélő nagy film német 
nyelven. Fűm, amely tartalmával hasonlít 
a „Fehér pokol" c. filmhez és amely nem 
szorul reklámra. Ezen film gyönyörűségét 
nem lehet leírni. Ezen film az összes 
világvárosban halhatatlan sikert aratott:

A  fe h é r  h e g y e k  f ia
Főszerepben : Luis Trenker, Renata Mül- 

ler, Maria Solveg.

Kedden, december 22-én gyönyörű Metró 
nagy film, amely mindenkit meghódít. Egy 

modern asszony szerelmi regénye :

R in g ó , az  ő serd ő k  le á n y a
Főszerepben : Joan Crawford, E. Forrence,

:  VOZÁRY,  R im aszom bat :
♦ ♦
$ F e s t . T is z t it .  M os. X

 ̂ Gyószruhák 24 őrá alatt fes- ♦ 
% telnek. ♦
|  Jutányos árak! ♦

környéket tűvé tették a vakmerő ser
téstolvajok után, nyomukra eddig azon
ban nem tudtak ráakadni.

A Roybó-féle világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt kapható!

S z í n h á z .
A színházi fronton a helyzet változat

lan. Ezzel e szomorú jelentéssel kell, 
sajnos, bevezetnünk e heti referádánkat. 
A helyzet mindenben változatlan: az 
előadások estéről-estére művészi nívón 
állóan jók, a nézőtér, — egy-két fél
háromnegyed háztól eltekintve, — üres. 
Kongóan üres.

Hiába, az összetételében kifogástalan, 
kiváló erőket felölelő, művészi játékot 
produkáló színtársulat nemes ambíció
val végzett minden igyekezete, hiába az 
áldozatkészséges direktornak a szinmű- 
irodalom legújabb, legjobb alkotásainak, 
a sláger-daraboknak bemutatásában is 
megnyiivánuló töiekvése, a közönség 
legmesszebbmenő igényeinek kielégíté
sére irányuló igyekvése, előzékenysége: 
a szinházbajárási kedv hőmérőjének 
jelző oszlopa a zéró-fokról csak nem 
akar magasabbra emelkedni.

E szomorú és végtelenül sajnálatos 
jelenségből folyó sötét helyzetjelentés 
ellenére Rimaszombat magyarságába 
vetett rendiíheteíien hitünket mi még 
sem veszítettük el, mi föltétlenül bí
zunk és fenntartás nélkül hiszünk ennek 
a sok megpróbáltatáson keresztül ment 
város és vidéke magyarságának oly 
sokszor megnyilvánult áldozatkészségé
ben, kulturszeretetében, a művészet 
iránti leikesedésében, a magyar köteles
ségek éppen a legválságosabb időkben 
szükséges teljesítésében megnyiivánuló 
igazi magyarságában.

A magyar színészet helyzete válságos 
Szlovenszkón. A magyar színészetet azon
ban, ha a legmesszebbmenő áldozatok 
árán is, éppen úgy, mint magyar isko
láinkat, fönn kell tartani, meg kell vé
deni, ha keli, úgy utolsó garasunkkal 
is, mert ha bezárulna a magyar színé
szet kapuja, ha megszűnnének a magyar 
iskolák: meghalna, kiveszne a magyar 
szó és menthetetleaüí elpusztulna az itt 
élő magyarság

Ezt kell megértenünk, ezt kell örökké 
éiő tudatként a telkünkbe vésnünk és 
e szerint kell cselekednünk.

Mozduljon meg hát Rimaszombat és 
vidéke magyarsága s mint már annyi 
sokszor, mutassa meg most is, hogy 
átérzi a válságos helyzet komolyságát 
és ismeri és teljesíti a magyar színé
szettel szembeni nemzeti kötelességét.

A művészet tüzénél való felmelege
désre vágyik minden müveit ember, a 
műveletlen tud csak begubózni a kö
zöny, a nemtörődömség lehet hogy ké
nyelmes, de semmiesetre sem lelkiis- 
ismeretet nyugtató, szúrósszövetü, lötyö
gős bundájába s ha minden müveit 
magyar ember nemzeti kötelességből, 
intenziven érzett lelkiszükségleíből csak 
hetenkint egyszer is megjelenik a szín
házban, a nemes szórakozás nyújtotta 
gyönyörűség mellett hozzájárul a nem
zeti ügy megsegítéséhez és a magyar
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ige hirdető apostolait a kenyérgondok
tól megmentve, biztosítják az itteni 
sziniidénynek a színészeknek éppen 
csak szerény megélhetést jelentő anyagi 
sikerét.

*
Szombaton, dec. 12-én és vasárnap 

este „A pesti család“-ot mutatták be. 
A szellemes, tipikus pesti figurákat meg
elevenítő, kellemes zenéjü operettben 
valamennyi szereplőt fenntartás nélkül 
kell megdicsérnünk. Elemükben voltak 
mindannyian s diadalmasan vitték si
kerre a kacagtató jelenetekben nem 
szűkölködő darabot és Kovács Kató, Tí
már Kató, Vécsey Ilona, Szigeti Irén, 
Vámos Sári, jeney, Mihályi, Rajz, Tu 
róczy, Varga újabb levéllel gyarapítot
ták sikereik babérkoszorúját. Varga Juci 
és Varga Juditka, e két helyes művész- 
csemete, kedves Klárika és Lacika vol
tak. Dr. Szathmáry Endre karnagy ki
tűnő dirigálásában a zene kifogástalan. 
Rendezés jó.

Vasárnap délután, mérsékelt helyá
rakkal, a „Huszárfogás" operettet ismé
telték meg, az első előadásokhoz ha
sonló sikerrel.

Hétfőn „A pók“ amerikai riport ke
rült színre. Az aranynyakiánc kisorso
lással szervírozott előadás nagyobb ér
deklődést keltett. Mészáros és Fáy mes
teri alakításai teljes és általános elis
merésben részesültek. Kádár Margit, 
Vámos Sári, Szigethy Irén, Turóczy, Mi
hályi, Farkas, Némethy s általában az 
összes szereplők jól hozták ki a darab 
életes alakjait. A nyaklánc kisorsolásá
nál a szerencse Áron Miklósnak kedve
zett.

Kedden a „Csalódott szerelmesek 
klubja" operett ment, alig pár főnyi kö
zönség előtt. A részvétlenség nem ked
vetlenítette el a szereplőket, akik a sze
zon eddig legfényesebb kiállítású, Iványi 
Dezső által pompásan megrendezett 
operettjét minden részletében kifogás
talan, nagyszerű előadásban mutatták 
be. Kovács Kató elmében volt, nem kü- 
lömben Jeney, akiknek énekszámait meg 
érdemelt tapsokkal honorálták. Timár 
Kató, az egycsapásra szivekhez férkő
zött szubrett és Rajz Jancsi, a gumiem
ber táncoskomikus művészettel játszot
ták meg szerepeiket, ügyes táncszámai
kat többször megkellett ismételniük. 
Mihályi Ernő, ez a sokoldalú s mindig 
tökéletes, értékes szinészember, karak
terisztikus vonalakkal rajzolta meg a 
Cs. Sz. K.-ot propagáló León alakját. 
Vámos Sári, Turóczy, Farkas, Némethy, 
Bánhidi kisebb szerepeikben jók vol
tak, nem külömben a többiek is. Zene 
megfelelő.

Szerdán Bibó Lajos „A csodadoktor" 
vígjátékéban a prózai ensemble aratott 
újabb sikert, eltekintve a zökkenések
től, amitől nem volt mentes az egyéb
ként jó előadás. A magyar falu iőről- 
metszett alakjait Kádár Margit, Szigeti 
Irén, Bánhidy, Némethy, Balogh, Farkas 
elismerésre méltóan hívták életre, az 
epizódszerepeket betöltő többiekkel 
együtt.

Csütörtökön „A harapós férj" operett 
itteni premierje nagyobb számú közön
séget vonzott, de igy sem telt meg a 
ház. Cilka szerepében Kádár Margit te
hetséges színésznőnek bizonyult. Az ez
úttal nagyobb szerephez jutott, szép re
ményekre jogosító művésznő fiatalságá
nak üdeségével bájos jelenség volt. A 
kegyelemkenyéren nevelkedett leányt, 
majd a kellemetlen szituációk közé ke
rült fiatal asszonyt művészettel szemé
lyesítette meg. A harapós férj Fáy töké
letes alakítást nyújtott. Szigeti Irén most 
is kitűnő volt, épp úgy Rajz Jancsi, aki 
pompásan karikirozta a vidéki bohókás 
rimfaragót. Figyelemre méltóan állta meg 
helyét Némethy, jó volt V. Kovács Hanna, 
Vámos Sári, Farkas, Bánhidy, Mihályi, 
Iványi. A nagyszerűen vezénylő dr. Szath
máry Endre karnagy vezetése alatt zene 
és a kar ugyancsak jó.

A péntekre hirdetett „Aranyóra" elő
adása elmaradt. Elmaradt pedig azért, 
mert az itteni nagy részvétlenség, iszo
nyatos közöny következtében beállott 
súlyos anyagi helyzet arra kényszeritette 
a direkciót, hogy részint az anyagi fel
javulásra, részint a közönség karácsonyi 
nagyobb megterheltetésére és ünnepi 
elfoglaltságára figyelemmel az itteni sze
zont egy hétre megszakítva, bevonuljon 
a társulat Kassára, ahol Gál Franciska 
és Csortos Gyula felléptével öt előadást

tartanak. Reméljük, hogy az egy heti 
pihenő s a karácsonyi gondok után 
fokozott mérvben nyilvánul meg a szin- 
házbajárási kedv s a színtársulat a min
den tekintetben megérdemelt és Rima
szombat magyarságától méltán elvárt 
pártfogásban részesül majd.

December 22-én Feleden és 23-án 
Tornaiján a „Harapós férj" operettet 
játszók s ezzel Feled és vidéke magyar
ságának is alkalom adódik a magyar 
színészet támogatására, amit bizonyára 
meg is fog tenni Feled és vidékének 
mindig lelkes magyarsága.

Pénteken, dec. 25-én délután a „Pesti 
család", este „Vihar a Balatonon", 26-án 
délután a „Leányvásár", este a „Vihar 
a Balatonon", 27 én d. u. „Harapós 
férj", este a „Pusztai szél", 28. és 29-én, 
Misi szerepében Timár Katóval, az óriási 
sikert ért Móricz darab, a „Légy jó mind
halálig' megy.

\ szerkesztésért és kiadásért f e l e l ő s :
R áb e ly  K á ro ly  laptulajdonos.

Házilag készített i-a teasütemények 
Karácsonyi és Újévi cukorkák.

Cukrozott gyümölcs, gömöri töl
tött szilva, baraczk és málna-íz. 

Igen zamatos, házi készítésű 
szilva-íz.

Karácsonyi és újévi szalon- és 
fontam-cukorka kapható nagy 

választékban a

Miskolcz; cukrászdában.
Á H ni állít he,yben vidéken is vállal 
A jJUIUUU privát beteg ápolást. Szives
megkeresések Kovács Rozália Rimaszombat, 
Tamásfalvi-ut Baksay-kert címre intézendők.

Ha hasznos és szép
Karácsonyi vagy Újévi aján
dékkal akarja h o zzá ta r to zó it  
,_____ meglepni, vegyen a a í

W A H L - E V E R S H A E P

tö ltő to lla t és zsebirdnt
melyek gyönyörű kivitelben és 
nagy választékban k a p h a t ó k :

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

harp helyi egyedárusitójánál Rimaszombat 
389*' Minden töltőtollhoz örökös garancia- 

levelet adok.

Petrof-pianinú, rövid zongora, harmó-
nium olcsón eladó. Zongora le
vágás és hangolás. — Pianinók- 
|| nál újévig 20°/„ engedmény. R 

J E L I N E K  J Ó Z S E F  (színház) Rimaszombat 
Stefánik-utca 12. sz.

I Z I a r i á  \ \ 6 t l  Rimaszombatban a Szij- 
E i u U U  \ i a L .  jártő utca 40. sz. alatti
ház szabadkézből eladó a hozzá tartozó 
telekkel. Bővebbet Ivanik István Feled.

Reklám árak a
Kovács-áruházban
Rimaszombat, Masaryk térő.sz.
Férfi f u s z e k l i ..................... Kő 2 —
Gyermek harisnya . . . .  Ke 1 60
N yakkendő .......................... Kő 3'—
Törülköző f r o l l é .................Kő 6 —
Férfi flanel! i n g .................Kő 9'9ú
Női flanell ing hímezve . . Kő 6.90
Férfi n a d r á g ..................... Ke 10 90
Női k ö t é n y e k ......................Kő 11 90
Linóleum maradékok 130-140 

nagyságban csak . . . . Kő 22 50 
Propaganda Skí, teljesen fel

szerelve ................................. Kő 90'—
Zsebkendők darabonkint . . Kő 2'—
Finom női selyem-sálak . . Kő 10 —
Mindenféle sportc i kkek,  játékok  

nagyválasztékban.
Szőrmék már 10 koronáért.

SK Í,
R Ó D L I,

JÁ TÉ K
nagy választékban
a  le g o lc só b b  áron

RERCSIK árüházában
RIMASZOMBAT.

Karácsonyi ajándék-
tárgyak: Rétik ülök, bőrtárcák, 
manikűr, fésű és parfőm kazet
ták, foto-gépek nagy válasz
tékban és mélyen leszállított 
á r a ko n  b e s z e r e z h e t ő k

BOKOR-drogériában.
Értesítés.

Tisztelettel értesítjük Rimaszombat és 
környéke n. é. közönségét, hogy a mai 
alólirott naptól kezdve éttermünkben 
leszállítjuk árainkat a következőkép : 
Reggeli Ke 1-50 •  Tízórai (zóna) Ké 2 50 
Ebéd (menü) Ke 7'— & Uzsonna Ké 3-— 

Vacsora Ke 5-—
Borok literenként^ koronától feljebb.

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

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

Értesítés.
Saját termésű almágyi szőllőmben 

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

BENYÓ BÉLA
bortermelőnél, Rimaszombat Gömöri-u.

FIGYELEM!
Igazság a Borban!
Jó Bor a Zöldfában (Tokár vendéglő)

az ünnepekre való tekintettel 
megérkeztek a kitűnő fajborok.

Folyó hó I9-én szombat este 
disznótoros vacsora. 
R e g g e l ig  n y i t v a !

A zenét a színházi zenekarból kiválogatott 
Schrammel-kvartett szolgáltatja.

TOKÁR-VENDÉGLŐ.

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 generáijavitását: traktor, benzinmo
tor, ipari és mezőgazdasági gépek, tüzi- 
fecskendők, kútszivattyuk javítását, laka
tos szakba vágó munkákat szakszerűen

eszközli : S E R E S  é s  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 Englebert pneuk. — 
Autó- és Fordson alkatrészek raktáron.Uj Autó -Taxi!

Tisztelettel értesítem 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, olajfékes TATRA-autóval 
cseréltem ki, melyet személyes veze
tésemmel bocsájtok a n. é. utazó kö
zönség rendelkezésére.

Megrendelhető lakásomon is : Rima
szombat Tompa-utca 11. szóm alatt 
(Póczos féle ház) Tisztelettel

M AG ICZ G Y U L A .

Áfonya-gyógyszörp,
kitűnő házi készítésű, nehány liter 
eladó. — Hol ? Megtudható e lap 
kiadóhivatalában.

Selyem és szövet női ru
hák, férfi öltönyök, fel

öltők stb. stb. festése, 
tisztítá sa , kizárólag 

vegyileg: gailérok, 
kézelők, ingek tisz
ti t á s a  hófehérre, 

tükörfénnyel. Q
i  JSp* Szakszerű munka! 
a  Gyors szá llítá s! - f Q

►

►

►
►MORKÍ

Rimaszombat ^

Masaryk-t. 9 .^

Olcsó kiárusítás tűzifában
Idei termelésű kemény tölgy tűzifa erdei 
méter, házhoz szállítva . . Ke 41‘— 
Vékony dorong ágfa . . .  Kő 31'— 
Tölgyfaforgács méterben . Ke 31 — 
Megrendelhető : Princz Bertalan urnái 
a vasúti vendéglőben. — Ugyanez az 
erdőben, mely a várostól 5 km. távol
ságra fekszik, 10 koronával olcsóbb.

Zongorák, Pianínók és Harmóníumok
elsőrangú világmárkák : Bösendorfer, Scholtze S. Söhne, Anion Petrof, Röss-
ler, Raus és Dalybor gyártmányok a legkedvezőbb fizetési feltételek mellett 
kaphatók. Régi zongorákat veszünk vagy becserélünk. Szakszerű javítások és 
átalakítások, hangolás a lehető legrövidebb időn belül (meghívásra vidékre is) 
pontosan és jutányosán eszközöltetnek. — TermpIomi orgonák szakszerű javítását 
és hangolását is vállalom. — MI ZSUR J Ó Z S E F  zongorakészítö Luéenec. 

Üzlet: Fő utca 36. Zongoraraktár és műhely: Pokorny-tér 1. szám.

Rimaszombati megbízott Zemlényi Gy. Koháry-u. 21.

A legpraktikusabb karácsonyi és újévi ajándékát a

TECHNIKA
Dipl Techn VÁMOSSY-

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

Villamos háztartási cikkek:
Porszívó Kávéfőző
Parkettfényező Gyorsforraló
Teafőző Vasaló.

Rádiók:
Philips 
Telefunken 
Dr. Seibl 
Loewe

Sláger gramofonlemezek.
Rimaszombat, 1931. Nyomatott R á b e ly  K á r o ly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


