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Emberek és gépek,
(m) A munkanélküliségnek, en-j 

nek a nagy és általános világ
problémának megoldásával foglal
kozó elmék, bölcs szociológusok 
és államférfiak az okot keresve, 
ami ezt a világszerencsétlenséget 
okozza, feltétlenül rá kell hogy 
jöjjenek arra, hogy a nagy munka- 
nélküliségnek a sok egyéb ok mel
lett általában mindenütt a legfőbb 
oka a technika rohamos fejlődése: 
a munkájából, kézi erejéből, ügyes
ségéből, mesterségéből élő ember
nek versenytársa, konkurrense akadt 
a gépekben.

Amit eddig csak kézi erővel le
hetett előállítani, amely munkát 
eddig csak kézi erővel lehetett el
végezni, ma már ördöngös masi
nák végzik. Ma már géppel söpör
nek, kapálnak, szántanak, vetnek, 
aratnak, a mezőgazdasági, ipari és 
kereskedelmi munkák nagy részét, 
sőt még a számolást is gépekkel 
hajtják végre, az ipari, kereske
delmi termékeket, árukat gépekkel 
állítják elő.

A gépek, ha nem is fölöslegessé, 
de nagy részben mellőzhetővé te
szik az embert, az emberi erő 
igénybe vételét a minimálisra re
dukálják. A gyárakban a gépek 
mellett alkalmazott emberek ma 
már csak statisztái munkát teljesí
tenek, az igazi, az előállítási mun
ka a gépek feladata.

A technika mai állása, rohamos 
fejlődése mellett a legkülömbözőbb 
munkagépek mindinkább szapo
rodnak s nincs messze az idő, a 
mikor az embert, az emberi erőt 
és munkát gépek helyettesítik, gé
pek végzik. Ezzel az emberek ke
zéből kiesik, elvétetik a teremtő, 
alkotó munka lehetősége a legtöbb 
éren s az ember legföljebb mint 
r botos gyári munkás vehet részt 
a munkában és ebben is csak kor
látolt számban.

Így megy tönkre a kisipar, a 
kézművesség, igy válik kereset 
nélkülivé a mezőgazdasági munká
sok nagy része és a gyárak leépí
tésével igy lesz munkanélkülivé a 
gyári munkások sok ezre is és 
szaporodik, milliókra nő a kenyér- 
teien munkanélküiiek száma az 
egész világon.

A gépek az emberek ellenségei
vé váltak, olcsóbb, gyorsabb, pro- 
duktivebb alkotó erőnek bizonyul
tak, az áruk előállítási, beszerzési 
árát tetemesen leszorították, de hát 
mit ér mindez, ha kenyértelenné, 
keresetnélkülivé, pénztelenné lettek 
az emberek s a gyári áruk meg
szerzési, fogyasztási lehetősége igy 
nincs megadva.

A munkanélküliség világproblé
májának megoldásánál arra kell

hát törekedni, hogy az emberi erőt, 
a kézművességet is igénybe vevő 
munkaalkalmak teremtessenek s 
megadassák a mód és alkalom 
mindazoknak, akik dolgozni tud
nak és dolgozni akarnak.

Nem munkanélküli segély, de 
munkalehetőség megadása kell hogy 
képezze gondját a népek sorsával 
törődőknek, mert ma már az a 
helyzet, hogy nemcsak segédmun
kások, de önálló iparosok, maguk 
a munkaadók állanak kétségbeeset
ten munka nélkül, akik közül ezren 
és ezren adják vissza iparengedé
lyüket, hogy keresetnélküliségük
ben, teljesen kilátástalan, szomorú 
helyzetükben legalább a minden 
alap nélküli adók kirovásától men- 
tesittessenek.

Az emberek és gépek harcza 
egyre fokozódik, gyors segítségre 
van szükség a munkanélkülivé ma
radók megmentésére s a gépek 
produktumai fogyasztásának elő
mozdítására.

Elvi jelentőségű döntés az 
illetőség ügyében.

A belügyminiszter érvényesnek mi
nősítette Rimaszombat város azon 
szervezeti szabályrendeletét, mely sze
rint az illetőség m egadására  a  városi 

tanács volt jogos.
Még mindenki előtt emlékezetes az 

a nagy kálvária, amit az illetőség elnye
rése után futkosók között a járási hi
vatal ama rendelkezése okozott, mely 
szerint megsemmisítette mindazon köz
ségi illetőségeket, melyet a város 1892. 
évi szervezési szabályrendelete értelmé
ben ismert el.

Ugyanis a városi képviselőtestület 
még 1892. évben elhatározta, hogy a 
községi illetőség adományozását a városi 
tanácsra ruházza át, annak dacára, hogy 
az 1886. évi XXII. t. c. ezt a hatáskört 
a képviselőtestületeknek jelölte ki. Az 
akkori képviselőtestületünk valószínűleg 
praktikusság szempontjából határozta 
azt el, mert a tanács gyakrabban ülése
zett, mint a képviselőtestület s igy az 
illetőség elismerését, — amely mindenkor 
sürgős témaként állt a íolyamodó előtt 
— gyorsabb tempóban volt módjában 
a fél javára vagy hatósági utasításra el
intézni. Tény az, hogy már 1888. évtől 
ez a gyakorlat honosodott meg és tar
tott is egészen 1910-ik évig. A képvi
selőtestület ezt a határozatát az akkori 
magyar kir. belügyminiszter is jóvá
hagyta s igy a szervezeti szabályrende
let törvényes erővel birt. A járási hiva
tal ama határozata tehát, hogy a tanács 
által megadott illetőségek nem alapsza
nak törvényes formákon, igen nagy 
visszatetszést szült, mert igy nagyon 
sokan az iiletőség hiányában polgári 
jogaik gyakorlásától estek el, aminek 
az volt a következménye, hogy sokan 
kénytelenek voltak illetőség hiányában 
az úgynevezett Lex Dérer 1926. évi 156. 
számú törvény alapján az állampolgár
ság megadásáért folyamodni, ami termé
szetesen költséges volt és felette sérel
mes, mert hiszen a községi illetőség 
már előzőleg régen el lett intézve, illetve

elismerve, ami egyúttal az állampolgár
ság törvényes birtoklását is jelentette. 
Természetes, tehát, hogy az illetőségi 
törvények és rendeletek egész halma
zaiéban a közönség nem tudta magát 
kiismerni. A felháborodást még jobban 
fokozta az, hogy amig a volt zólyomi 
zsupáni hivatal törvényesnek ismerte el 
a tanács által megadott községi illető
ségeket és a tanácsi végzések alapján 
kiállított illetőségi bizonyítványok alap
ján az állampolgársági bizonyitványt is 
kiadta, addig a helybeli járási hivatal 
még azoknak sem adta ki az állampol
gársági bizonyitványt, akiknek atyja 
vagy nagykorú gyermeke már előzőleg 
a zsupáni hivataltól ugyancsak a tanácsi 
végzés alapján kiadott illetőségi bizo
nyítvány nyomán megkapta.

Sokan voltak olyanok, akik jogászok 
véleményét kérték ki, mely vélemény a 
tanácsi intézkedés teljes törvényessége 
mellett szólt s igy várakozó álláspontra 
helyezkedtek és arra kérték a város 
akkori vezetőit, hogy a vonatkozó sza
bályrendeletet terjesszék fel a belügy
minisztériumba annak a megállapítása 
végett, vájjon helytálló-e a járási hiva
tal merev álláspontja.

Sajnos, hosszú idő telt el, mert az 
1928. évi okt. 6-án felterjesztett kére
lemre még 1 év elteltével sem jött válasz.

Tudva pedig azt, hogy az illetőségi
kérdésnek sürgős rendezése az ipartár
sulat tagjainak is elsőrendű érdeke,
mert bizony hallottunk sok panaszt,
hogy az illető kereskedő, vagy iparos
állampolgárság hiányában útlevelet sem 
kapott, gyermekét felsőbb iskolába nem 
Írathatta be, választó polgári jogát nem 
gyakorolhatta síb., még 1930. évi febr. 
16-án történt az, hogy az ipartársulat 
elnöksége felterjesztést intézett Szlávik 
György dr. belügyminiszterhez, melyben 
vázolta azokat a sérelmeket, amelyek a 
járási hivatal határozatából folyólag az 
iparos és kereskedő társadalmat érte s 
kérte, hogy a város felterjesztését a fel
sorolt érvelések alapján sürgősen in
tézze el és pedig kedvezően, mert nincs 
semmi törvényes alapja annak, hogy a 
szervezeti szabályrendelet alapján szer
zett jogokat meg lehetne vonni. A járási 
ipartársulat eme felterjesztése alapján, 
ami közben többször Szlávik György dr. 
belügyminiszter személyére szóló felter
jesztésben sürgetve lett, megindult a 
vita, több jogászegylet adott be véle
ményt s mind ama álláspontot foglalta 
el, hogy a kérdéses illetőségek meg
adása teljesen törvényes erővel btr. Az 
ügy végre oda jutott, hogy Szlávik 
György dr. belügyminiszter a következő 
levelet küldte Valaszkay Rezső ipartár 
sulati elnök kezeihez:

Belügyminiszter. 579.,XVIIl./8. szám.

Praha, 1930. dec. 6.

Tek. Valaszkay Rezső ipartársulati elnök 

UrDa  ̂ Rimaszombat.
Mélyen tisztelt Elnök url 

A belügyminisztérium 1929. decem
ber 4-én 40731./29. sz. alatt közölte 
az Országos hivatallal, hogy nem tesz 
kifogást az ellen, hogy az 1886. évi 
XXII. tcz. 10. §-a alapján 1910. január 
1-ig az akkor érvényes városi szer
vezeti szabályrendelet alapján tett el
járás jogosnak legyen elismerve.

Ezen igen liberális állásfoglalással 
a belügyminisztérium különösen el
ismerte közel 100 ottani iparos-család 
állampolgárságát. Elvárom tehát, hogy 
ennek az igen fontos elvi jelentőségű 
határozatnak a jelentősége megfele

lően lesz értékelve és az illetők ezt 
a csehszlovák köztársasághoz való 
lojalitással fogják megköszönni.

Teljes tisztelettel: 
Dr. Slávik.

Ezek szerint tehát, akiknek 1910. jan. 
1-je előtt a város tanácsa által lett a 
községi illetőségük elismerve — mely 
egyben azt is jeienti, hogy itteni állam
polgárok is, — most már folyamodhat
nak az illetőségi bizonyítvány kiadá
sáért, annál is inkább, mert az Orsz. 
hivatal 197230/1930/1. szám alatt a bel
ügyminisztérium ezen elvi jelentőségű 
határozatát a helybeli járási hivatallal 
már közölte is.

Kétségtelen, hogy a belügyminiszté
rium ezen jóindulatú határozata nagy
jelentőségű és előnyt jelent az érde
kelteknek, mert ez nem csak magára 
Rimaszombatra vonatkozik, de minden 
olyan városra, ahol az illetőséget a vá
rosi tanács adta meg.

Magától értetődik, hogy ez nemcsak 
ipartársulati tagokra vonatkozik, hanem 
általánosságban mindenkire, akinek il
letőségét 1910. január 1-je előtt a vá
rosi tanács elismerte.

Ami a belügyminisztériumnak azt a 
kívánságát illeti, hogy ezért az előnyös 
elhatározásáért a köztársasághoz való 
lojalitást vár, annyi a megjegyezni va
lónk, hogy az iparos és kereskedő tár
sadalom mindenkor lojális volt, bár 
maga az államhatalom is mindenkor 
olyan lojalitással viseltetne az állam 
legbiztosabb pillérjével — az iparos és 
kereskedő társadalommal szemben.

Heti notesz.
Szenzáció ! Nem mese, valóság ! Ripp 

Van Winkle felébredt álmából ! Nos 
végre hát mégis egy kis életrekelést 
jelentő, nagyobb nyújtózkodás nélküli 
megmozdulás: a korcsolya egyesület 
versenyt rendez a jégen. Éppen ideje, 
legfőbb ideje, hogy ha már van tél s a 
télen jég is, korcsolyapályának többé- 
kevésbé alkalmas nagyobb jégterület is, 
sőt van korcsclya egyesület is, hát ak
kor lehessen korcsolyázni, jégünnepélyt, 
korcsolyaversenyt tartani is, azért a cse
kély 20—30 kroncsiért, amibe egy-egy 
korcsolyaidéiiy kerül, akár van jég, akár 
nincs. Nemde?

*
Igen, hála Istennek, az Idő jóvoltából 

igy télen akad jég is. Akad. Sőt nálunk 
több is, mint amennyi kellene. Nálunk 
már nemcsak a jég fagy be, nálunk be
fagy minden. Befagy, mert minden olyan 
vizenyős. Csodálatosképpen vizenyős. 
Ezért csúszik itt le minden és azért 
csúszik el mindenki. Ezért van annyi 
lábtörés és azért van annyi eszme és 
gondolat-ficam. Nos, nem ?

*
Keresnek egy pénztárcát, amely elve

szett. Nem a nagyobbösszegü pénzt ke
resik, ami benne volt. Csak a pénztárcát. 
Csak ezt, egyedül csak ezt, mert a pénzt, 
azt úgy sem adja vissza a becsületes, 
az első zsebmetszőtő! kezdve mindig 
becsületes megtaláló. De a pénztárcát 
se ! Vagy igen ?

*

Mást is keresnek. Keresnek munkát, 
állást, üres üzlethelyiséget. Keresnek 
lakást és keresnek lakót, sőt keresnek 
névtelen cikkirót is. Egyelőre marad
junk ennél. Névtelen cikkíró. Névtelen 
hős, aki nem érdemhajhászásból ir és 
harcol igaz ügyek szolgálatában a közért, 
embertársai jólétéért, jobb életéért, nem 
várva sehonnan, soha, semmiért, senkitőj
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elismerést, tömjénező dicséretet vagy 
éppen jutalmazást.

Névtelen cikkírót keresnek, mintha 
bizony nem a cikk, hanem az írója lenne 
a fontos. Holott, — a gyengébbek ked
véért mondva, — az olyan cikket, mely 
a lap és az amellett álló egész közön
ség, a teljes olvasó tábor véleményét 
tolmácsolja, a közvélemény hűséges, ön
zetlen szócsöveként, egyáltalán nem szo
kás aláírni, mert nem egyéni vélemény, 
hanem magának a lapnak, magának a 
közvéleményének a kifejezője az, teljes 
felelőséggel.

A névtelen cikkíró igazi névtelen hős 
ilyen esetben és éppen ellentéte a fo- 
gadatian prókátornak, aki nagy tudákos- 
sággal s rendszerint kevés hozzáértés
sel üti be orrát a mások ügyébe. Hát 
nem igaz !? *

A hősök emlékműve még mindig k é -! 
sik. Késik, mert kevés a pénz, amely j 
megteremtéséhez szükséges, aminthogy ; 
mostanában mindenben és mindenkinél j 
a pénz a legkevesebb. Nem az embe
rek a hálátlanok hát, de a viszonyok 
mostohák. Az emlékművet azonban fel 
kell állítani. Az emlékmübizottság erre. 
a célra e farsangban nagyszabású ál
arcos gyermek jelmezbált rendez. Az 
eszme helyes. Remélhetőleg meg lesz a 
sikere. Bizonyára. Helyes lenne azonban, 
ha a megkivántató összeg mielőbbi elő
teremtésére való tekintettel Rimaszom
batban minden mulatságot legalább egy 
éven át, kivétel nélkül e célra rendez
nénk, hogy végre-valahára leróhassuk 
ezt a nagy adósságunkat. Nemde?

*
Lesz úgy is több bál, nagyobb mulat

ság. Lesz. Valami, — ezelőtt csak a cir
kuszok és a színészek által használt — 
„Előzetes jelentésiből arról értesülünk, 
hogy „az ipartársulaíhoz tartozó iparo 
sok és kereskedők első nagy Reprezen
tációs (bemutató) bálja folyó évi február 
hó 7- én szombaton este fél 9 órai kez
dettel iesz megtartva a székházban." 
Szép. Nagyon helyes, de nem értem a 
dolgot. Miért b e m u t a t ó  ez a bál s 
egyáltalán: kit, mit mutatnak be? Az 
ipartársulathoz tartozó kereskedőket és 
iparosokat? Ismerjük őket. Az uj szék
házat? Ezt is ismerjük. Ki, mi akárhát 
itt reprezentálni ? ! És általában, miért 
kell reprezentálni? Nem furcsa?

Anonymus.

Karnevál.
Álarcok, fénycsóvák, muzsika, emberraj 

zugás, illatár, tréfaszó, ruha suhogás. — Ka
cagás, tipegés, púder szag , rúzsos női száj, 
karcsú lányderék, táncra billenő szé les  le 
gény vá ll. — Konfetti, szerpentin csata, csók  
cuppanás, p ezsgő  durranásban szerelm i v a l
lom ás. — Izzadt jelm ezek, duhajkodás, má
mor ; felajzott nyilával céloz és lő  Ámor

A villanytelep bérbeadása ügyében
a köz érdekében és védelmében leadott 
jogos, tárgyilagos és köteles kritikánk
ban foglaltakat teljes egészében fenn
tartva, a Törköly József dr. által a „Prá
gai MagyarHirlap“-ban éslapunkban köz
zétett s az ügyet a legapróbb részletekig 
megvilágító s minden további hozzászó
lást fölöslegessé tevő nyílttéri közlemé
nyek után az ezen ügyben a város 
kormánybiztosa és a számvevői teendők 
ellátására ideiglenes kisegítőként alkal
mazott Zachar Gusztáv nyílttéri közle
ményének megválaszolását teljesen mel
lőzendőnek, szükségtelennek tartjuk s 
az ügyet a magunk részéről egyelőre 
befejezettnek tekintjük.

Tanügyi kinevezés. Szíoldr Dezsőné 
szül. Németh Gizella oki, tanítónő jan. 
15 tői kezdődő hatállyal a rimaszombati 
állami elemi leányiskola magyar tago
zatához kineveztetett.

Halálozások. G e d u 1 y Lajos esperes, 
újpesti evang lelkész, a Magyar Olasz 
Bank budapesti székhazában folyó hó 
8-ár. délután hirtelen főfájásról kezdett 
panaszkodni, azután elvesztve eszméle
tét, agyvérzéssel a mentők a Rókus- 
kórházba szállították s mire felértek 
vele már halott volt. A közbecsülésben 
és közszeretetben álló evangélikus lel

kész hirtelen halála evangélikus egy
házi körökben általános mély részvétet 
keltett. Temetése folyó hó 11-én nagy 
részvét mellett ment végbe Újpesten, 
ahol a város által adományozott dísz
sírhelyen temették el. Halála öccsét, Ge- 
duly Henrik evang. püspököt, unoka- 
testvérét dr. Geduly Árpád helybeli or
vost és Haynik Gézát, lapunk munka
társát döntötte mély gyászba, aki az el
hunytban nagybátyját gyászolja.

Özv. Sclilosz Ignáczné folyó hó 9-én 
élte 86. évében rövid ideig tartó beteg
ség után elhunyt. A megboldogultban 
Schlosz Lajos nyug. ig. tanító édesany
ját gyászolja. Temetése nagy részvét 
mellett vasárnap délelőtt ment végbe. A 
ravatal fölött Singer Rezső főrabbi meg
ható gyászbeszédet tartott.

Egy fiatal asszonyt, egy övéit rajon
gásig szerető családanyát ragadi el a 
halál az élők sorából: S z t r h á r s z k y  
Jenőné szül. Walíher Ottiiia Báton f. hó
11-én 39 éves korában, hosszú szenve
dés után örök álomra szenderült. Az 
egykor életvidám, kedves modorú fiatal 
asszony holttestét a részvét impozáns 
megnyilvánulása mellett folyó hó 13 án 
helyezték siri ágyában örök pihenőre. 
Halálát férjén s gyermekein kívül édes 
anyja, testvérei, ezek között Dr. Gabonás 
Jánosné szül. Walther Margit és kiter
jedt rokonság gyászolja.

A régi Gömör- és Kishontvármegye 
társadalmi életében nagy szerepet ját
szott uriasszony, egy nagyszivjóságu, 
szeretteiért élő igazi magyar nagyasz- 
szony elhunytat közlő gyászjelentést 
kaptunk : özv. H e g y e s  s y  Sándorné 
szül. Farkas Jolán foiyó hó 12-én, éle
tének 70-ik évében Csoltón, hosszas, de 
türelemmel viselt szenvedés után el
hunyt. Holttestét óriási részvét mellett 
folyó hó 14-én temették. Az elhunyt 
nagyasszonyban Dr. Fülöp Dezsőné sz. 
Hegyessy Jolán, Hegyessy Rózsa, Kiss- 
házy Gyuláné szül. Hegyessy Alexand- 
rina édes anyjukat, ifj. Fülöp Dezső és 
Magduska, Hegyessy Sándor, ifj. Kiss- 
házy Gyula és Csaba nagyanyjukat, 
Farkas Zoltán, Máriássy Lászlóné szül. 
Farkas Erzsébet, özv. Balázs Lászlóné 
szül. Farkas Sarolta, Szakáll Andrásné 
szül. Farkas Etelka, Farkas Géza és 
Dr. Kun józsefné szül. Farkas Matild 
pedig testvérüket gyászolják, akiken kí
vül előkelő kiterjedt rokonság fájlalja a 
megboldogult elmúlását.

P 1 a u k a Julianna, városunk legidő
sebb polgárnője 93 éves korában folyó 
hó 8-án elhalt. A iobb sorsra érdemes 
magános nőt folyó hó 10-én temették.

B a l á z s  István, iparát régóta már 
nem folytató kalapos, életének 79-ik 
évében folyó hó 11-én meghalt. Holt
testét folyó hó 13-án helyezték örök 
nyugalomra.

D r u c k e r  Hermán, helybeli ven
déglős folyó hó 12-én 62 éves korában, 
szivszélhtidés következtében hirtelen ki
szenvedett. A munkás éietü vendéglős 
holttestét nagy részvét mellett folyó hó 
13-án temették. Halála özvegyét és gyer
mekeit döntötte gyászba.

Özv. K o v á c s  Györgyné sz. Schmidt 
Vilma 67 éves korában folyó hó 14-én 
városunkban elhalt. Temetése nagy rész
vét mellett foiyó hó 16-án ment végbe. 
Vesseiy Lajosné polg. iskolai tanítónő 
az elhunytban szeretett édes anyját 
vesztette el.

D a r v a s  István földbirtokos, vár
megyei törvényhatósági bizottsági tag 
86 éves korában január hó 6 án a Sza- 
bolcsmegyei Bujori meghalt. Az elhunyt 
a Gömörből eredő hanvai Darvas csa
ládnak volt legidősebb tagja s halálával 
kiterjedt előkelő rokonság borult gyászba.

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

A tornaijai „Msrjam" zsidó ieáuy- 
egyesiilet folyó hó 3-án műsoros tea
estélyt tartott. Reinitz Margó, az egye
sület elnöknöje megnyitójában ösmer- 
tette az egyesület célját. A nagy tet
széssel fogadott megnyitóbeszéd után 
Reichmann Ernő dr., az egyesület titkára 
vázolta röviden a jövőbeni munkaprog- 
ramtnot. Majd Guttmann Eiza zsargon 
dalt énekelt Reinitz Ica zoogorakisérete 
mellett. Müiler Rózsi három verset sza
valt el. Végül „A cégvezető ur“ cimü 
egyfelvonásos került színre, amelyben 
Kallós István, Buck Ica, Spitzer Lenke, 
Kende László és Marmorstein József 
remekeltek. Akonferánsz szerepét Reich

mann Ernő dr. látta el rendkívül szelle
mesen. Az estélyt reggelig tartó tánc- 
mulatság zárta be.

Makovits Jenő festőiskolája ismét 
megnyílik. Makovits Jenő festőművész 
január 15-én újból megnyitotta festő
iskoláját és növendékeket korlátolt 
számban naponkint felvesz a Baksay- 
ház emeletén lévő műtermében. — A 
festőiskolában nemcsak a rajzolás és 
festés alapelemeivel ismerkednek meg 
a növendékek, hanem alapos kiképzést 
nyernek a természet utáni rajzolás és 
festésben és a komponálás nehéz mes
terségében is. — Bővebb felvilágosítás 
nyerhető a művésznél d. e. 11—12 és 
d. u. 4—5 órák között.

Walleníinyi Ida iparművészeti tan 
folyama. E hét elejétől két hónapon át 
tartó uj tanfolyamot nyitott Wallentinyi 
Ida iparmüvésznő haladó és kezdő nö
vendékek részére. A nyolc hétre terve
zett kurzuson az iparművészet minden 
ágában alapos kiképzést nyernek a nö
vendékek. Az előző tanfolyam részt
vevőinek iparművészeti munkái most 
vannak közszemlére kitéve Sándor Jó
zsef divatáruházának kirakatában. — A 
tanfolyam után érdeklődök a Sándor- 
féle üzletben is részletes felvilágosítá
sokat kaphatnak.

A Magyar Nemzeti Munkáspárt Lé
ván országos pártülést tartott, amelyen 
megválasztották az országos pártveze
tőséget. Gömörből a következők kerül
tek be tagokul az orsz. pártvezetőségbe: 
Rendes tagnak Bakos István Dernő, 
Molnár Sándor Pelsőcz, Csaliár Gyula 
Rimaszombat, póttagokul pedig Ambruzs 
Sámuel Pelsőcz és Borics Gyula Feled.

I B E T É T E K I
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Szinielőadás Oldalfalán. Az oldal
falai műkedvelő ifjúság nagy sikerrel 
hozta színre a „Falu rossza" cimü nép
színművet. Az összes szereplők nagy 
szereptudással, ügyesen adták elő a 
darabot. — Felülfizettek : Bay Barna- 
básné 26, Jánosdeák Ferencz 12, B. Bódi 
László 5 és Oízvald Mihály (Füge) 6 
koronát. — Az előadás után jól sikerült 
táncmulatság volt.

Adományok a városi népkonyha 
javára. Jávorszky László kovácsmester, 
rimatamásfalvi lakos a városi népkony
ha részére 20 kgr húst adományozott, 
Bokor Ferencz helybeli mészáros mes
ter szintén husnemüek adományozásával 
fedezte a városi népkonyha egy napi 
szükségletét. — Nevezetteknek ezen di
cséretre méltó és a szegények nélkülö
zéseinek enyhítésére szolgáló nemes 
tettükért városunk nevében ezúton mon
dok köszönetét. — Rimaszombat, 1931. 
jan. 15. — Dr. Daxner Vladimír, kor
mánybiztos.

Idők jele. A csehszl. turisták heiyi 
szervezete legutóbbi választmányi gyű
lésén úgy határozott, hogy szokásos 
álarcos bálját — a gazdasági válságra 
való tekintettel — ez idén nem fogja 
megrendezni.
É t v á g y á t  n e  fo k o zza  m á ss a l,  
c sa k  a  B a ld ó e i Á s v á n y v íz  

r e n d e s  i v á s á v a l !
Műkedvelői előadás Balogiványi- 

ban. Újév első napján a ref. énekkar 
Balogiványiban táncmulatsággal egybe
kötött szinielöadást rendezett. Ez alka
lommal színre került Farkas Imre: az 
„Iglói diákok" cimü színmüve, melyet 
az ifjúság meglepő ügyességgel adott 
elő. — Az előadás tiszta jövedelme 
iskolai és jótékony célra fordittatott. — 
Előadás után reggelig tartó táncmulat
ság következett. Bálkirálynővé Ferencz 
Ilonka (Czakó) választatott meg. — A 
bálkirálynőt az énekkar nevében Tóth 
Béla üdvözölte s tiszteletére az énekkar 
szerenádot adott.

Uj méhészegyesület Gömörben. A
napokban alakult meg Pelsőczön a 
Pelsőcz és Vidéke Méhészegyesület, 
amelynek elnökévé Bartal Dezsőt (Pel
sőcz) választották meg. Az egyesület 
elnöksége most felhívja a Sajó és Cset- 
nekvölgyi méhészeket az egyesületbe

való belépésre. Bejelentések folyó hó 
végéig Bartal Dezső elnök címére Pel
sőcz, küldendők.
A legelegánsabb stiibeni táncolást 

2—3 külön óra a la tt a legköny- 
nyebb methódus szerint tanítja 
DOBRÁNSZKY JÁNOS tánctanitó, 
Szijjártó-utca 57. szám alatt. — 
Vasárnaponként d. u. 5 és este 
8 órától össztánc a Tátrában.

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

Rendőrséggel fogattak le egy 23 
főnyi síelő turista-társaságot a rima- 
szombati vasúti állomáson. A maga 
nemében páratlanul álló inzultus ért 
vasárnap este egy sítúráról hazatérő 
társaságot a rimaszombati vasútállomá
son. Amint a síelők elhagyták a vasúti 
kupékat, a kijáratná! rendőr tartóztatta 
fel őket, két kapus pedig lezárta a per- 
ron vaskorlátait és a kijárati ajtókat, 
nehogy egyetlen egy kiránduló is elhagy
hassa a pályaudvar területét. A társa
ságtól, akik a sifelszerelést a személy- 
kocsiba magukkal vitték, egyenként 4 
kor. 50 fillér viteldijat követeltek, mi
helyt azonban kiderült, hogy a rendőrrel 
hoppon fogott huszonhárom turista kö
zött csehszlovák tisztek, tanárok és já
rási hivatali tisztviselők is vannak, a 
társaság a viteldij lefizetése nélkül el
távozhatott. A rimaszombati turista egye
sületek módját fogják ejteni, hogy a tu 
risztika érdekeit méltán sértő intézkedés 
ellen illetékes helyen óvást emeljenek. 
A rimaszombati turistákat ért inzultus 
ügyében a klubok már is megtették je
lentéseiket szövetségeiknél s biztosra 
vehető, hogy a kvalifikálhatatlan atro
citásnak még folytatása lesz.

Telek A, Sándort 14 napra ítélte a 
kerületi bíróság egy közgyűlési köz
beszólás miatt. Műit év február 28-án 
a rimaszombati városi képviselőtestület 
ülést tartott, melynek során többek kö
zött tárgyalás alá vették a Szokol-egylet 
elnökségének azt a kérvényét is, amely
ben az egyesület által a helyőrségnek 
adományozott zászlóra a város címeré
nek felhasználását kérték engedélyezni. 
A kérelem teljesítése mellett elsőnek 
Sichert Károly konzervgyári igazgató 
szólalt fel és azt indítványozta, hogy a 
képviselőtestület járuljon hozzá a kér
vény kedvező elintézéséhez és a kassai 
mintára a zászló egyik oldalára magyar 
nyelvű feliratot követeljen. Sichert igaz
gató felszólalása közben Telek A. Sándor 
képviselőtestületi tag közbeszólás for
májában azt proponálta, hogy „Ne bántsd 
a magyart!— ezt írják fel a zászlóra.“ 
A közbeszólás miatt a csehszlovák pár
tok városházi exponensei, Csorbái Endre 
és Uram János, a közgyűlést követő ne
hány nap múlva feljelentést tettek Telek 
A. Sándor ellen, hogy a magyar him
nusz első sorát ajánlotta zászlószövegül 
közbenszólásában. A feljelentés alapján 
az államügyészség, a rendtörvényre hi
vatkozással, eljárást indított a közbe
szóló ellen, aki fölött szerdán Ítélkezett 
a rimaszombati kerületi bíróság Foukal- 
tanácsa. — Bár az eskü alatt kihallga
tott egyik tanú azt vallotta, hogy a leg
határozottabban emlékszik, hogy a köz
beszólás a „Ne bántsd a magyart!“ ki
tételt tartalmazta, Faluba János reálgim
náziumi igazgató ugyancsak eskü alatt 
tett vallomását fogadta el mégis bizo
nyítékként a bíróság s ennek alapján 
Telek A. Sándort rendtörvénybe ütköző 
vétségben bűnösnek mondotta ki és 14 
napi elzárásra Ítélte. Az Ítélet végrehaj
tásának felfüggesztését nem mondotta 
ki a bíróság. — Telek A. Sándor feleb- 
bezést jelentett be az Ítélet ellen, úgy 
hogy az ügy a kassai felsőbíróságot is 
foglalkoztatni fogja. — Érdekes, hogy a 
bíróság elé került közbeszólás zsúfolt 
teremben hangzott el s akik hallották a 
közbeszólást, azok közül eddig csak egy 
tanú jelentkezett vallomástételre.
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Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, január 17-én és l°-án 
a mostani kinom atografia legszebb alkotása! Film, 
amely a világvárosokban óriási sikerrel győzött :

jA. fe h é r  p o k o l
Főszereplő: Gustav D iesel, Leni R iefenstahl.

Kedden, január 20-án Metró slágerfilm  1 Egy csá
bi ó spanyol nő szenvedélyes szerelm i esete  a 
fiatal bevándorlóval. Buszke ördögi nő szerelm i 

idilje :

A k a la n d o r o k
é s  h a lá l  k ö z ö tt

Főszerepben : George F aw ceit, Renée Adorée.

Szerdán, január 21-én gyönyörű népdrám a, két 
szív élménye, ism ét egy film a mi ism ert kedvenc 

m űvésznőnknek:

A m egbecstelen itett kereszt
Főszerepben: Olga Csechova, Jatneson Tltomas.

Csütörtökön, január 22-én izgalm as ka 'andor drám a 
az orosz halászok é le té b ő l:

A c se m p é sz e k  b ü n te t te
Főszerepben : h íres orosz m űvészek.

—  I
F ő is k o lá s  snenza-ból Tornaiján. Mulí

szombaton tartották meg a sajóvölgyi 
főiskolások menzabáljukat a tornaijai 
„Fehér 16“ szálló emeleti nagy termé
ben. A minden tekintetben jól sikerült 
m ulatságot nivós programm vezette be, 
amelyen Veress László és Udvary József 
zongora- és énekszámokkal, Márkus 
László főszerkesztő Kisfaludy Károlyról 
szóló felolvasással, Fodor István két 
M é cs-v e rsse l és a je le s  nótaköltő, 
Titkay Manci pedig saját szerzeményei
nek előadásával szerepelt. — A műsort 
Kristóff Sándor konferálta végig. — Az 
estély műsoros részének Iepergése után 
kezdetét vette a tánc, ami a legjobb 
hangulatban a késő reggeli órákban 
fejeződött be. — A főiskolások tornaijai 
m enza-bálján a Sajóvölgy vezető magyar 
családjai úgyszólván teljes számban 
m egjelentek és Törköly József képviselő 
v ezetésév el Rimaszombatból is sokan 
átránduitak a mulatságra.

A síkGS járda áldozata. Wirtschaf- 
ter Adolf helybeli kereskedő 12 éves 
fia múlt hét péntekén a Jánosi-utcában 
oly szerencsétlenül csúszott el a sikos 
úttesten, hogy balkarja két helyen eltö
rött. A szerencsétlenül járt fiút Dr. Klein 
Samu részesítette első segélyben.

„Kossuth lova" kassai felsőbíróság 
előtt. Még 1929 ben történt, hogy öt 
csetneki fiatalember, névszerint Kiszely 
Gyula, Kiszely Imre, Czubo Béla, Krim- 
pár Ferenc és Holéczy Gusztáv három 
más társukkal együtt május 12-én és 
14-én Jolsván sorozásra indulás s onnan 
visszatérés alkalmával szilaj jókedvük
ben azzal a nótával járták végig a fő
utcát, hogy „Kossuth lova megérdemli 
a zabot." Feljelentés folytán a kerületi 
bíróság bűnösnek mondotta ki a beis
merésben lévő regrutákat és Kiszely 
Gyulát 2 hónapi, a többi négyet 14—14 
napi fogházra Ítélte, a mindvégig tagadó 
három cimborát ellenben bizonyítékok 
hiányában felmentette. Az eiitéltek arra 
hivatkozva, hogy a nótában semmi tör
vényellenes vonatkozás nem található, 
megfelebbezték az Ítéletet. A felsőbíró
ság a kerületi bíróság ítéletét minden
ben helybenhagyta, minekfolytán az jog
erőre emelkedett.

értelme is volna nekem elbújni a fele
lőség elől, amikor a „Jogtalanságok so
rozata" cimü nyílttéri cikkemben aláírá
sommal sokkal többet Írtam, mint a 
„Gömör" és „Prágai Magyar Hírlap" 
tudósítója és kifejezetten kijelentettem, 
hogy a felelősséget teljes mértékben 
vállalom és egy sajtóperben való fele- 
iősségrevcnás esetére magam fogom 
Írásban kérni, hogy adjon ki a mentelmi 
bizottság. Jelen Írásomat is ezen felelős
ség melleit irom. A jogcímet ehez a 
fentirottak igazolják.

1 A kormánybiztos nagy hypokrizis- 
sel az ő kötelességére hivatkozik.

Elismerem, hogy még a kormánybiz
tosnak is vannak kötelességei. így :
a) engedelmeskedni a felettes hatósá
gának, illetve annak, aki kinevezte, vagy 
pedig lemondani provizórikus megbíza
tásáról, ha a parancs törvénytelen vagy 
igazságtalan, b) A város (község) valódi 
erdekeit a törvények határain belül 
mindenképen, szóval vagy Írásban min
denütt és mindenkor képviseli c) Az 
igazság érdekében mindent megtenni.

Állítom, hogy a kormánybiztos ur a 
Városi Viilanytelep ügyében mind a 
három kötelességét letagadhatatlan té- 
nyeivel alaposan megszegte.

2. A kormánybiztos holmi rossz vic
cekkel akarja gyöngíteni azt az állás
pontot, hogy a város, ha a Stredónak 
162.500 korona évi bér mellett, pláne 
megfelelő és szokásos biztosíték nélkül 
40 évre bérbe adja a Városi Villamos 
Telepet és a villamos ellátást, a helyett, 
hogy a Stredótól, mint nagybani fo
gyasztó venné a szükséges áramot és 
fenntartaná a házikezeiést, akkor milliós 
károkat fog szenvedni.

a) mi, a város kétségtelen többsége, 
20 évnél hosszabb lekötést semmikép 
nem akarunk.

A kormánybiztos lelki óhaja kíván 
hosszabb lekötést. 40 évet.

100 és 1000 esztendőre való lekötés 
tehát csak a kormánybiztosi mentalitásba 
fér bele, mert ő 33 magyar generációt 
szívesen elintézne az asszimiláció érde
kében még akkor is, ha az a köztársa
ság elnökének a nyilt tanításával ellen
kezne is.

A rossz vicc tehát magát a kormány- 
biztost sebzi meg, már csak azért is, 
mert ha az objektív álláspontot akarta 
volna az igazság érdekében érvényesülni 
hagyni, akkor nem parírozta volna ha
talmi szóval annak a lehetőségét, hogy 
mindenkit megnyugtató, elfogulatlan, 
mondjuk a brünni német vagy cseh- 
müegyetem egyetemi tanárai és mond
juk a Zivnostenska Bank főkönyvelőjé
nek alkalmazása mellett, megfelelő tech
nikai és kereskedelmi könyvszakértői 
szakértői vélemény álljon rendelkezésre.

b) Aki azt állítja, hogy a házi keze
lésnek a Stredótól való nagybani áram
vételével kapcsolatos fenntartása a vá
rosra nézve 1,000.000 K beruházás meg
tételének szükségét jelenti, legyen az 
tudós és nem laikus vagy szakértő név 
alatt szereplő egyén, az nem mond igazat.

200,000 koronába kerül a transfor- 
mátor és higanygőz átalakító és minden 
további költség 20,000 koronát felül nem 
haladhat.

N Y I L T É R *)

Válasz.
Dr. Daxner Vladimír kormánybiztos

iak a „Gömör" ez évi 2-ik számában 
megírt nyílttéri közleményére a követ
kezőkben kívánok a közérdek és elbur
kolt személyes megtámadtatás cimén 
válaszolni:

A kormánybiztos áilit, idéz, viccel, 
gúnyolódik, bizonyítani próbál. Én még 
nem is nyilatkoztam a nagy nyilvános
ság előtt akkor, amikor máris engem 
idéz és az én hozzáintézett beadvá
nyomban foglalt számítást próbálja ki- 
gunyolni. Tehát a n a g y  cikk voltakép 
nekem szól és „a névtelen cikkíró" név
telenségét kiemelve, azt akarja sejtettni, 
hogy én vagyok a cikkiró. Nos, én nem 
térek ki gyáván az aposztrofálás elől. 
En válaszolok. Én állom érte a felelős
séget.

Én még életemben nem Írtam olyan 
hírlapi cikket, amely alá nevemet nem 
írtam volna. Amibői nyugodtan lehet kö
vetkeztetni, azt amit állitok is, hogy 
azokat a cikkeket, amelyekre a kormány- 
biztos válaszol, nem én Írtam. De mi

*) E rovat atatt közlőttekért nem vállal 
felelősséget a Szerkesztő.

c) Én házszámokkal nem operáltam, 
de salvo errore et ommisione jóhiszemű 
beállítással. Ellenben a kormánybiztos 
a kereskedelmi könyvekkel, mint feltét
len bizonyító erejű okiratokkal könnyen 
megcáfolható házszámokkal! A kormány- 
biztos, ha a város érdekeit valóban kép
viselte volna, úgy módjában lett volna 
akár a Zivnostenska főkönyvelőjével be
állítani a laikusok által is elfogadható 
igazságot! Ez kötelessége lett volna, de 
nem teljesítette! Kérdés, hogy miért?

A kormánybiztos nagy tudós, mi pe
dig laikusok vagyunk és mégis az az 
igazság, hogy a Villamos Telep köny
vei a kormánybiztos kitűnő számadatait 
és szakértőinek számadatait úgy agyon
verik, hogy a szakértőinek kórusa sem 
tud beléjük soha többé lelket verni.

3. Szakértőinek véleményére hivatko
zik a kormánybiztos. Azok helyt nem 
állóságát nemcsak egy tudós kormány- 
biztos, de egy laikus is megláthatja ak
kor, amikor azt a valóság, amit a köz
vetlen szemlélet és a könyvek igazolnak, 
megcáfolja. Azok tökéletlen és tenden
ciózus beállítását komolyan iehet vi
tatni.

A Tarján-féle szakvéleményt tenden
ciózusan idézi a kormánybiztos és a 
nagy jogi tudós nem veszi észre, hogy az 
idézet őt cáfolja.

4. A gyengébbek kedvéért le lehet 
szegezni, hogy a kormánybiztosi jöve
delmezőségi kimutatás az adót 150.000 
koronában már egyszer levonta és az 
adó évente 35.000 koronánál több se
hogy sem lehet.

5. A nagy jogi tudós úgy látszik nem is
mer feltételes ajánlatot. Szerencse, hogy 
ilyet a jog ismer ! Tetszett volna ma
gyarul ide adni a Stredo ajánlatait és 
szerződéstervezetét és akkor megkapta 
volna a kormánybiztos a szindikátus 
feleletét! De Ígérte a kormánybiztos és 
nem teljesítette azt és most azt mondja, 
hogy hol a szindikátus és hol az aján
lat ! A feltételes ajánlat meg volt és meg 
van és a szindikátus is meg van, ha a 
feltételt a kormánybiztos teljesítette volna 
vagy teljesiti és nem zárkózik el 4 na
pos és 150.000 koronás „természetes" 
vádiumos trükkökkel ez elől.

6. A kormánybiztos ur azt mondja, 
hogy több rendbeli ígéreteit azért nem 
tartotta be, mert betartotta azokat. Ez 
nem egyéb, mint cinikus rossz vicc !

Állítom, hogy a nyilvánosság előtt tett 
több rendbeli Ígéretét megszegte !

A kormánybiztos cinikusan azt mond
ja, hogy nem avatkozik bele, hogy ki 
mire esküszik. Erre a feleletem az, hogy 
mi a lelkiismeretünk felelősségét az 
eskütételnél nyugodtan vállaljuk. De 
szeretnénk látni, hogy a kormánybiztos 
ur nyugodtan meg merne-e esküdni 
arra, hogy az Ígéretét meg nem szegte 
és hogy a város érdekét komolyan kép 
viselte és minden törekvését az képezte, 
hogy a város kössön jó üzletet és ne 
a Stredo.

Egyébként a Prágai Magyar Hírlap
ban mindent megmondottam. Kormány- 
biztos ur ! Siessünk, hadd bizonyítsam, 
hogy Önnek nincs igaza.

Dr. Törköly József, 
nemzetgyűlési képviselő.

Nyilatkozat.
Zachar Gusztáv, aki magát helyettes 

számvevőnek cimezi, akit a város kép- 
viselőtestületete illetve tanácsa ideigle
nes számvevői kisegítő alkalmazottnak 
fogadott fel, jónak látta helyreigazító 
nyilatkozatot tenni a „Nyilíér“-be. A 
helyreigazítás a „Gömör" egyik cikkére 
vonatkozott, amely őt egyáltalában sem 
nyíltan, sem közvetve meg nem ne
vezte. Tehát a helyreigazításhoz nincs 
semmiféle jogcíme, pláne akkor, amikor 
itt Rimaszombatban senki se törődik az
zal, — legalább a magyarság nem, — 
hogy mi a Zachar Gusztáv véleménye.

Ma a helyzet az, hogy a nyilatkoza
tokért könnyen kap valaki súlyos kon
zekvenciákat. Ezért nehogy valaki az 
igazságért konzekvenciákat kapjon, azon
ban nehogy az igazság homályban ma
radjon és a magyarság ezáltal megté- 
vesztődjék, felelek én a megbízott vagy 
fogadatían prókátor urnák.

Ami a régi képviselőtestület elieni 
losszhiszemü vádját illeti, azt mint annak 
tagja visszautasítom. Sajnálom, hogy szer
vilis túlbuzgóságában ezzel megvádolta 
közvetve a járási főnököt és a járási 
számvevőt is, akik a város pénzügyi gaz
dálkodását és zárszámadását tartoztak 
felülvizsgálni és mindent rendbe találtak. 
Egyébként ezért a vádjáért külön fog
juk felelősségre vonni.

Ha egy kormánybiztos jogerős hatá
rozat nélkül tételeket állít be a költség- 
vetés szükségleti oldalán, ha ugyanígy
2,600,000 koronás kölcsön felvételét he
lyezi el ]/ü részben a rendes szükségle
tek között és ezenfelül ugyanezen tételt 
teljes összegében beállítja a rendkívüli 
szükséglet és fedezet lételei közzé, ezért 
még akkor is felelős, ha egy ideiglenes 
kisegítő számvevőségi alkalmazott fel
hívásra és a kormánybiztos áital kifi
zetni vállalt nyilttérben buzgón védel
mére siet. Ezt a felelősséget a volt községi 
képviselőtestületre áttolni nem lehet és 
nem szabad.

Deficit volt, hiszen pótadó is volt de 
nem olyan, amely a polgárokat agyon- 
nyomorithatja, ami felett Zachar oly köny- 
nyen eltekint.

Zachar nemismeri, úgy látszik, az át
meneti kölcsönt, amelyet nem kell jóvá
hagyni és a költségvetésbe fel nem kell 
venni. Megnézhette volna, nagy buzgó- 
sága mellett, a törvényt. Áz idézett át
meneti kölcsön jogerős véghatározaton 
nyugszik és teljesen legális. Rendeltetése 
a város mindenkori fizetéseinek lehetővé 
tétele, amikor pillanatnyilag a bevételek 
későbbi esedékessége miatt pénz nincs.

A Villamos Teleppel kapcsolatos be
állítása nem felel meg a valóságnak.

A 4.600,000 koronás tartozás fedezé
sére igénybe vett összeg jó részének 
hováforditásáért a kormánybiztosi re
zsim is felel. Annak elszámoltatásában 
a feloszlatás folytán ideiglenesen meg
lettünk akadályozva. Ne féljen Zachar, 
ami késik nem múlik !

A magyarázata után is álljuk a feleb- 
bezési álláspontunkat, hogy olyan költ
ségvetést, amelyet szerkesztése előtt 
azon felhívással igyekeztek naggyá tenni, 
hogy mindent, de mindent a legnagyobb 
mértékben kell beállítani, hogy a bol
dogító államsegélyt el lehessen nyerni, 
nem fogadunk el, mert ez a polgárság 
igazságtalan megterhelését jelentené.

Nem igaz az, hogy a nagy koncep
ciójú beruházási programm fedezete nem 
eszközli a pótadó 300%-ra való feleme
lését. Zachar ugyanis a kétmillióhatszáz
ezer korona kölcsön egyötöd részét a 
rendes szükségletek közé is felvette, te
hát ezzel emelte a rendes költségvetés 
hiányát, amely pótadóva! fedezendő.

Megmondja Zachar, hogy a „nagy be
ruházás" csak azért van, hogy állam
segély legyen. Mert az valami dicső do
log, nem is kell érte nagy árat adni, 
csak a város függetlenségét, az önkor
mányzatának a lényegét, a büdzsé jog 
feletti szabad önrendelkezést ! Ez persze 
Zachar Gusztáv nak nem jelentős va
lami ! De azt elfelejti megmondani Za
char, hogy a nagy beruházás nem a vá
rosmagyarságának, a lakosság óriási több
ségének nemzeti, kulturális vagy gazdasági 
érdeke, tehát nem a nemzeti élete ér
dekében terveződik, hanem a lakosság
nak aiig 20%-át képező, legalább 2/s 
részben bevándorolt csehszlovák kisebb
ség és a vidék nemzeti életének a fejlő
dése érdekében. Hogy ez a fejlődés asszi
milációt is jelenthet, amire törekszik is a 
hatalom, arról persze még bölcsebben 
hallgat. Tehát a város tulajdonát ké
pező polgári leányiskolának épületére 
még egy emeletet emelni, meri a vidéki 
szlovákság leányai nem férnek be : ez 
Zachar előtt igen fontos szükséglet, 
amellyel szülővárosát okvetlenül meg
akarja terhelni a kis pénzügyi diktátor! 
Az, hogy a város erre nem kötelezhető, 
az bizonyos. — Az állam, ha akar 
itt valamit, akkor építtessen egy szlo
vák polgári leányiskolát s intézze el a 
kérdést Így s ne terhelje meg a várost 
beruházási kiadással s további folyo
mányként az uj emelet dologi kiadásá
val. Nekünk nem kell államsegély, Za
char ur, megélünk mi a magunk ember
ségéből is, persze nem olyan tendenció
zus költségvetéssel, mint amilyet a „kéz" 
készített. Még ha a mi nemzeti életün
ket a magyar őslakosság jólétét célozná 
is az államsegély, akkor is meggondol
nánk, hogy elfogadjuk-e.

Igen ügyes dolog, hogy Nyilt-térbe 
leközli Zachar ur, a „helyett es számve
vő", hogy megakarják téveszteni az álla
mot s egy összeg tekintetében kétséges ka
szárnya kijavítási kiadást egy évre tesz 
be a nagy koncepciójú „beruházási 
programm“-ba, hogy ezt államsegély 
címen megkaphassa. Erről persze most 
már az állam is tudomást szerez a Za
char nyiltteréből és kútba esik a nagy 
„trükk". Az, egy helyettes számvevői 
címet uzurpáió számvevőségi ideiglenes 
alkalmazottnak talán érhetetlen, hogy 
ezt már csak azért se kaphatjuk meg, 
mert mi, mint többség, az ilyen fair el
járás ellen tiltakozunk.

Jellemző a nagy védőiratra, hogy a 
válság korában, a város hitelét lebecs
mérelve, uj 2,600,000 koronás kölcsön 
felvételét tartja szükségesnek és mivel 
a pénzügyi szabály azt mondja, hogy 
kölcsönt felvenni csak kedvező konjunk
túrák között szabad, tehát akkor állítja 
be a költségvetésbe, amikor arra a leg
rosszabb a konjunktúra. És ezért 5 év 
alatti visszafizetést ir elő a mai gene
rációra.

Beszél még Zachar holmi költségvetés 
szépséghibáról és jó tanácsot ad. Kár 
erre hivatkozni! Elég szépséghiba az egész 
nyilatkozat ! Vagy talán nem is szép
séghiba? Mindegy, egy biztos és ez az, 
hogy a város magyarsága, aki az adót 
fizeti, még akkor se hagyja megtévesz
teni magát, amikor a „kéz" nyilatkozik. 
És a nagyszerű tanácsait nevetésre mél
tatja.

Dr. Törköly Józef,
nemzetgyűlési képviselő.
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MOZI. Folyó hó 17.' és 18-án szinre 
kerül a „Fehér pokolié . Wolfram-film, 
mely a magas havasok világának halá
los veszedelmeivel telt megrázó esemé
nyeit s drámai végzeteit tárja elénk, hol 
a zuhogó lavinák fehér sírba fektetik a 
vakmerő turistákat. Főszereplők : Gustav 
Diestl, Leni Riefenstahl.

F. hó 20-án kettős műsor kerül leper-! 
gésre. 1. „A kalandorok és halál között" 
cimü Metró-filmdráma, mely a spanyol 
Kaliforniában játszódik le. Nagy arany
lelet hire oda vonza a legvakmerőbb 
kalandorokat, kik nem riadnak vissza 
semmi veszélytől. Az események köze
pette szerelmi regény játszódik le, me
lyet egy büszke spanyol nő szövöget.— 
2. Haroid Lloyd kacagtató film-bohózata 
„Utazás a paradicsomba."

F. hó 21-én „A megszentségtelenitett 
kereszt" c. Metro-film következik, mely
nek főszereplője Olga Csechova. Ezen 
film szivbemarkclóan ecseteli egy sze
rető állhatatosságát, kinek sok viszon
tagságon kell átmennie, mig célját el 
nem éri.

Folyó hó 22-én „A csempészek bün
tette" c. Weteb-fiim fejezi be a heti 
műsort. Ezen film a tengerparti csem
pészek tarka életéről rántja le a leplet 
s izgalmas jelenetekben tünteti fel a 
közben lejátszódó szerelmi féltékenységi 
drámákat, valamint atya és fiú közötti 
ádáz harcokat.

Elítéltek egy gondatlan anyát. A
kerületi bíróság most hozott Ítéletet 
Czipczer Julianna 36 éves rozsnyói la
kos ügyében, aki gondatlanságból oko
zott emberölésért került a vádlottak 
padjára. Múlt év junius 7-én Czipczer 
Mária a Sajó mentén szénát gyűjtött 
édesanyjával s harmadfél éves kis leá
nyát is magával vitte a helyszínre. Egy 
őrizetien pillanatban a kis leányka le
szaladt a Sajóhoz, megbotlott és bele
esett a sebessodru vizbe, úgy hogy mire 
anyja észrevette, a kis csöppség meg- 
fult már a vízben. A bíróság megálla
pítva a gondatlanságot, egy hónapi bör
tönre Ítélte a szerencsétlen anyát, az 
Ítélet végrehajtását azonban egy évi 
időtartamra felfüggesztették. Az Ítélet 
jogerős.

Halálra sújtotta a villanyáraim. A
A pelsőczi cellulozegyárban történt ha
lálos szerencsétlenség ügyében megin
dított vizsgálat most fejeződött be és 
megáilapitást nyert, hogy Ambrus Sán
dor gyári munkás, kit munkaközben 
halálra sújtott az 500 voltos áram, saját 
vigyázatlanságával idézte elő a szeren
csétlenséget, mert mászóléíra nélkül 
dolgozott s igy történhetett meg, hogy 
kapaszkodás közben a csupasz vezeté
ket érintette. A vizsgálat eredménye 
alapján az államügyészség a további 
eljárást beszüntette a halálos kimenetelű 
szerencsétlenség ügyében.

Saját lakásán verték el ellenfelü
ket. Barczi János 23 éves pelsőczi gaz
dalegény és édesanyja régóta ellenséges 
viszonyban állottak Jezs József Vido- 
pusztai gazdálkodóval s miután a le
számolásra kellő alkalmat találni nem 
tudtak, egyik éjszaka betörtek harago
suk lakására és közös erővel felpofoz
ták, majd botokkal alaposan elpáholták, 
úgy hogy a saját lakásán helybenha
gyott elleniéi súlyos sérüléseket szen
vedett. A két harcias támadót a kerü
leti bíróság magánlaksértés és testi 
sértés címén most vonta felelősségre s 
azért őket fejenkint egy-egy hónapi 
fogházra Ítélte.

Leszállították a gömöri hősszerel
mes büntetését. A kassai felsőbíróság 
most tárgyalta azt a szerelmi drámát, 
mely a gömöri Vizesréten játszódott le i 
múlt év februárjában és amelynél a 18 
éves Menzátor Zsuzsanna életéve! fi
zette meg szerelmét. A dráma életben 
marad fiatalkorú férfiszereplőjét a rima- 
szombati kerületi bíróság szándékos 
emberölés címén vonta felelősségre és 
a mindvégig ártatlanságát hangoztató 
fiatalembert el is Ítélte két és félévi 
fegyházra. A felsőbíróság megváltoztatta 
az elsőfokú ítéletet és a vádlott bünte
tését 10 havi fogházra szállította le 
azon indokolással, hogy a megállapított 
tényállás alapján a vádlott kétségkívül 
a leány határozott kívánságára követte 
el tettét s ennek következtében szán
dékos emberölésről szó sem lehet.

Megölte a pálinka. Hamko Pál 58 
éves felsősziklási gazda múlt szerdán 
délben alaposan bepálinkázva ment haza

a rimaszombati országos vásárból. Még 
be sem ért a községbe a polgári mér
téken túl beszeszezett ember, mikor 
rosszullét fogta el és eszméletét vesztve 
fordult az árokba. A járókelők éleszt
getni próbálták, majd orvost hivattak, 
minden segitség azonban hiábavalónak 
bizonyult, mert a pálinka közben kivé
gezte a szerencsétlen gazdát. Tekintet
tel arra, hogy bűncselekmény gyanúja 
nem forgott fenn, az államügyészség az 
eltemettetést engedélyezte.

Börtönben végződött a korcsmái 
mulatság. Holub Gusztáv 35 éves liptó- 
szentmiklósi szabósegéd múlt hétfő este 
a feledi Róth-féle korcsmában szórako
zott s mikor már kissé felöntött a ga
ratra, összezördült az ugyancsak ott 
iddogáló egyik társasággal. A tulajdonos 
csendőrt hivatott, hogy a verekedést 
lokalizálni tudja, a szabósegéd azonban 
nemcsak hogy nem reagált a békítő 
felhívásra, hanem nekiment a csendőr
nek is, leszaggatta annak zubbonyát és 
arcán megkarmolta. A korcsma közön
sége alig tudta megfékezni a feldühö
dött férfit, akit végül is a csendőrjárat 
tett ártalmatlanná s miután kisült, hogy 
sem állandó lakása, sem rendes foglal
kozása nincsen, őrizetbe vették s be
szállították a rimaszombati államügyész
ség fogházába, ahol hatóság elleni erő
szak miatt eljárás indult ellene.

Az agyonvert rimalehotai legény 
bűnügyében felmentő ítéletet hozott 
a rimaszombati kerületi bíróság. A ke
rületi bíróság Foukal tanácsa szerdán 
tárgyalta Sárközi Teréz 41 éves osgyáni 
és Toucso Kalacs Tuta 23 éves motyo- 
vai oláhcigányok bűnügyét, akiket az
zal vádolt az államügyészség, hogy ok
tóber 30-án délután Rimaszombat tő- 
szomszédságában több társukkal egye
temben megtámadták és oly súlyosan 
összeverték Antal János 22 éves rima
lehotai gazdalegényt, hogy a szeren
csétlen fiatalember sérüléseibe a hely
színen belehalt. A múlt szerdán meg
tartott főtárgyaláson a két gyanúsított 
tagadásával szemben a vádhatóságnak 
nem sikerült semmi pozitív bizonyítékot 
produkálnia s igy a bíróság bizonyíté
kok hiányában mindkettőjüket felmen
tette és azonnal szabadlábra is helyezte. 
Az államügyész felebbezést jelentett be 
a bíróság felmentő Ítélete ellen.

S P O R T .

Korcsolya.
A korcsolya pályán a korcsolya na

pokat a következőképpen állapították 
meg :

Hétfőn reggel 8-tól este 7 óráig.
Kedden reggel 8-tól délután 5-ig, 5 tői 

8-ig csak felnőtteknek 16 évtől.
Szerdán reggel 8- tel este 7 óráig.
Csütörtökön reggel 8-tól déluán 5-ig, 

este nincs jég.
Pénteken reggel 8-tól délután 5 ig, 

5-től 8 ig csak felnőtteknek 16 évtől.
Szombaton reggel 8 tói este 7-ig.
Vasárnap reggel 8 tői délután 6 ig, 

este nincs jég.
Február hó 1-én délután 3 órai kez

dettel házi korcsolya versenyt rendeznek 
a következő programmal:

1. 100 m. gyors korcsolyázás 16 éven 
aluliaknak.

2 500 in. gyors korcsolyázás felnőttek 
részére.

3. 800 rn. gyors korcsolyázás felnőttek 
részére.

4. Páros mükorcsolyázás: Ívelés, 8 as, 
Spirál.

A gyakorlatok a következőképpen haj
tandók végre :

ívelés: párosán jobbra és' balra kö
rök, 10 kör.

Nyolcas: kezdés álló helyzetből 3 
nyolcas leirása.

Spirál: lendületből hátra felé jobb 
lábbal három kör.

Szabadon választott gyakorlatok, idő 
5 perc.

5. Egyéni miikorcsolyázás:
Kör: Előre kifelé körzés jobb és bal 

lábbal.
Előre befelé körzés jobb és bal lábbal.
Hátra kifelé körzés jobb és bal lábbal.
Hátra befelé körzés jobb és bal lábbal.
Hármas: jobb lábbal.
Dupla hármas: jobb lábbal.
Hurok előre befelé.
Hurok hátra befelé.
A gyakorlatok álló helyzetből hajtan

dók végre. Pontozásnál irányadók a

gyakorlatok helyes leirása és a testtar
tás.

A nevezési dij személyenként 5 kor.
Nevezési határidő 1931. január hó 28.
A nevezés a pályaőrnél felfektetett 

ivén eszköziendő és a nevezési dij le
fizetendő.

Dijak : I. dij nagy bronz érem, II. dij 
kis bronz érem.

A verseny után jégünnepély, larr.pio- 
nos kivilágítás, tűzijáték és cigány zene.

A versenyre, valamint a jégünnepélyre 
a belépődíj felnőtteknek 3 korona. Diák
jegy 1 korona.

A verseny bizottság tagjai: Bizottsági 
elnök Sicherí Károly, bizottsági tagok : 
Fábián Vilmos, Dianiska Pál, Ludvig 
Antal, Komáromy Zoltán. Kedvezőtlen 
idő esetén a versenyt február 8-án tart
ják meg.

A szerkesztésért és kiadásért fe le lő s:
R á b e ly  K á ro ly  laptulajdonos.

Hölgyeim!
Ki természetes, tartós h a jh u llá s  
m o t akar, az o n d o lá lta s sa  a  
h a já t  a legmodernebb villanyerőre 

berendezett géppel
Z Á I T H A M L  J Ó Z S E F - n é l
Rimaszombat, Gömöri-utcza 12, sz.

| Foto-cikkek, 
Illatszerek, 

Kötszerek
BOKOR-drogériában, B

Saját term ésű

csalári fajboraimból
40 liternéí nagyobb m ennyiség
ben 5 koronával literje kapható. 

Dr. C Z I N E E  M IK S A .

Kiadó lakás!
Egy, a város központjában lévő, 2 szoba, 
konyha, cselédszoba, éléskamrából és 
mellékhelyiségekből álló lakás február 

1-íőí kiadó. Ugyanott egy

b ú t o r o z o t t  s z o b a .
is azonnal kiadó. Cim : a kiadóban.

iaftSiíi

Kiadó lakás.
Losonci-utca 44. sz. alatt egy  
2 szobás la k á sfe b r  1 -re kiadó.

20°lo engedményt adunk 
gyári árainkból

p S l o v e n k a *
Rimaszombat, Gömöri-utca 12. szám. 

E l a d é k
a Konzervgyár telepe mellett levő 

l a k ó h á z a k .
Érdeklődni lehet a K onzervgyár  

irodájában.

NYÍLT TÉR.*)

Nyilatkozat.
Tisztelettel értesítem az érdekelteket, 

hogy a Gottlieb és Reinitz cégből 1930. 
november 18-án kiléptem. *

Dacára annak, hogy Reinitz Dezső 
ur kérelmére a cég szövege további 
intézkedésemig nem változik, a cég tar
tozásáért és üzleti ténykedéseiért sem 
anyagi sem erkölcsi felelősséget nem 
vállalok.

Rimaszombat, 1931. január 15.
Tisztelettel: 

Gottlieb Jenő.

*)E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztő.

Hegedüórákat
kezdők és haladók részére, jutányos dí
jazás mellett adnék. — Órákat adni há
zakhoz is eljárnék. ... Szives megkere
séseket Klein Géza kön}vkereskedése 
továbbit.
♦
♦0♦♦♦♦♦
♦
♦♦
♦♦
♦

A t. közönség b. tudomására 
hozom, hogy Masaryk-tér 9. sz, 
alatt concessionált adó- és iile- 
tékügyi információs irodát nyi
tottam.

BRAUN SOMA
ny. adóhivatali igazgató.

Keresek bérbe
hosszabb időre négy, 
esetleg  három szobás

konfortos lakást
május vagy augusztus hó 1 -ére.

EiadókkaLis tárgyalok. 
C z i m :  Megtudható a kiadóban.

Forgách-utca 5. sz. alatt
kiilöm böző, teljesen  jó karban 
lévő hálószoba bútor szabad  

kézből eiadatik.

Eladó házhely
a Ferenczy-utcában. — Bővebbet: Dr. 
R E I N I T Z  fogorvosnál.

N a g y  v á l a s z t é k
szőrmékben

18 koronától feljebb. 
Kovács-áruház

RIMASZOMBAT
M asaryk-tér 5. szám .

Eladó házak.
Eladók Rimaszombatban, illetve 
Rimatamásfalván újonnan épült, 
25 évig adómentes

egy. kettő és három szobás
lakóházak, melléképületekkel föl
szerelve, azonnal bekölíözhetők. 
Bővebbet ifj. GECSE JÓZSEF-né! 
Rimaszombat, (Tamásfalvi utón.)

• •

Üzlet áthelyezés. féíftgT a nagyérdemfl ktk5”sé' 
szűcs és szőrmeáru üzletemet

a Masaryk-tér 25. sz. alól áthelyeztem a városháza uj épületének középső 
A SfííeS ÍSégébe’ ah°1 nag.y választékban tartok külföldről importált SZŐRME
ARUKAT, azokat saját műhelyemben dolgozom fel s ezáltal abban a kellemes 
helyzetben vagyok, hogy a legfinomabb és legszebb minőségben lényegesen ol
csóbb árban tudom az igen tisztelt megrendelőimet kiszolgálni. — Férfi és női 
szormebélésekböl dús választék. Tisztelettel: LICHTIG szücsmester.

Rimaszombat, 1931. Nyomatott R á b ely  K ároly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


