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Kevesebb a semminél.
(Zs.) Van-e hát oiyan dolog is, 

amihez hasonlítva a semmi is ér
tékes mennyiségnek látszik?

Igenis van. Ilyen például a re
ménység is, amelyről sokan beszél
tek és Írtak szép rigmusokban a 
régi görög költőktől kezdve, aki 
arra  biztat, hogy „el a reményről 
ne feledkezz."

Ilyen semminél is alantabb ér
tékre devalválódó remények űzik 
tán velünk kis játékaikat itt Közép- 
európa téréin ? . . .

És hát nem ilyen folytonos ér- 
téktelenedés, évröl-évre devalváló
dó csökkenés jellemzi-e manapság 
az egész müveit világot?

Van-e ma egy biztosabb hely, 
ahol a szerencsétlen halandó némi 
megnyugvással nézhetné a jelent 
és derűs pillantást vethetne a jövő 
felé? . . . Nem tárulnak-e eléje min
denfelől ingó-rengő talajok, amerre 
csak lép ? Nem kell-e mindenről 
lemondania ma vagy holnap, ami
be tegnap vagy ma bizalmát he
lyezte ?

Meg kell győződnie róla keserű 
csalódások árán, hogy körülötte 
minden csak hiúságok hiúságává 
válva ,  mint a kártyavár omlik ösz-í
sze ! . . .

Amerre nézel, szürke az ég min
denfelé s a honnan egy derengő 
kis tenyérnyi hajnalpirkadás vilá
git elő ma, onnan holnap kétség
beej tő  sötét felhők gomolygása ka
v a r o g v a  sötétíti be az eget.

Varjak, hollók károgása hallik 
mindenfelől és csap le reánk, két-; 
Vgbeejtő rémülettel töltve be füle- j 
inket:

Kár remélni, kár várni! Kár, kár! 
Nincs kilátás semmi jóra! Nincs 
remény a derülésre: kár, kár!

ilyen hangulatok vesznek erőt a 
s z e g é n y  művelt és főként közép- 
európai emberen, ha széttekint ma
ga körül. Mert mit lát?

Megértésre, közeledésre volna 
szükség, a melyben a népek test- 
éri egyetértéssel segítenék egy

mást a jelen Ínséges, lefelé csök
kenő, nehéz közgazdasági viszo
nyai közt, ahol már mindenfelől aj 
jajok keserves jajongásai töltik be 
a levegőt, jelezve, hogy kétségbe- 
ejtőre szaporodó bajok fokozódása 
teszi maholnap elviselhetetlenné az 
életet.

Azt ígérték, azt reméltük, hogy 
megegyezés, megértés vált ki egy

kis összemelegitő szeretetet itt a 
Duna medencéjében, amelytől fel
olvadnak majd az évtizedes jég
kérgek. De ime újra nyelvet öltö- 
get egymásra a más nyelven be
szélő nép és egymás kulturavirá- 
gait tépdeli, tapossa. Mintha nem 
volna elég nyomorúság és szétron- 
gyolődott állapot a vámhatárok és 
gazdasági elzárkózás bajaiban? Mi 
kell még? Mit akarnak még el
pusztítani egymás testéről ebben a 
rongyos nyomorban fetrengő, re
ménytelen világban?

Lesz-e még, marad-e még ve
szíteni valónk innen is, onnan i s ? . . .

Ebben a szétzülleni készülő, ki
látástalan állapotnak keserű levé
ben már csak egy vigasztalásunk 
lehet maholnap. És ezt a vigaszta
lást a reménytelenségnek, a tompa, 
lesújtó sötétségnek kiáltó, mindent

betakaró kétségbeeséséből ment
hetjük csak.

Ez abból az emberi tapasztalás
ból csúcsosodik ki, hogy a bajok 
és csapások elviselhetetlen fokra 
növekedése azt szokta jelenteni, 
hogy már kimerül a nyomorúság 
ereje, hogy már nem fokozódhatik 
tovább, ha elérte egyszer a leg
felsőbb fokot.

Ilyenkor maga a Gondviselés 
szokott küldeni váratlan segítséget, 
amely megszünteti az elviselhetet
len bajokat és lehetővé teszi az 
ember életét a földön.

Másként végső pusztulás várna 
reánk, tehetetlen halandókra.

De hisszük, hogy van még célja 
velünk a felettünk trónoló Hatalom
nak. Ma-holnap már csak innen 
várhatjuk a vigasztaló remény haj
nali pirkadását! . . .

Díszközgyűlés a Rimaszombati Polgárikörben.
Vasárnap délután ünneplő ruhákba 

öltözött nagyszámú közönség gyűlt össze 
a 87 éves Rimaszombati Polgárikor szék
hazában, hogy szem és fül tanúja le
gyen annak a lélekemelőén szép és meg
ható ünneplésnek, amelyben a kör id. 
Rábely Miklós volt egyesületi elnököt, 
jelenlegi tiszteletbeli tagot részesíti arc
képének leleplezése alkalmából. Az ün
nepély zsúfolt ház előtt, négy óra után 
vette kezdetét, rendkívüli díszközgyűlés 
keretében. A Kör elnöksége a színpad 
előtt felállított zöldposztós asztalnál fog
lalt helyet s szemben az elnökségi asz
tallal, középen karosszékben helyezke
dett el az ünnepelt id. Rábely Miklós, 
balról a társadalmi és kulturális egye
sületek kiküldötteitől, jobb felől pedig 
a majdnem teljes számban megjelent 
családtagoktól és közeli hozzátartozók
tól körülvéve. A színpad jobboldali front
ján kapott helyet Makovits Jenő festő
művész műtermi állványa, amelyen szé
les aranykeretben, — természetesen le
pellel lebontva — várakozott a lelep
lezés pillanatára az ünnepelt életnagy- 
ságu, remekbekészült portréja.

A méreteiben nagyarányú, hatásában 
lélekemelő, tartalmas és mély tenden
ciájú ünnepélyt, díszközgyűlést Márkus 
László főszerkesztőnk, a kör alelnöke 
vezette le. Megnyitó beszédében szívé
lyes szavakkal köszöntötte a kör nagy
számban összegyűlt tagjait és a vendé
geket s bejelentette, hogy a díszköz
gyűlés egyetlen tárgya id. Rábely Mik
lós tiszteletbeli tag arcképének lelep
lezése. A jegyzőkönyv vezetésére Ben- 
kovits Gyula soros jegyzőt, hitelesitökül 
pedig Perecz Samu és dr. Zehery Ist
ván rendes, illetve választmányi tagot 
kérte föl. Egyben bejelentette, hogy az 
ünneplésbe a Rimaszombati Magyar Da
lárda is bekapcsolódott és a férfikar 
több énekszámmal fogja a programot 
gazdagítani.

Közben id. Halász József karnagy ve
zetésével el is helyezkedtek a dalárda

tagjai a színpadon s pillanatokkal ké
sőbb már fel is csendült a férfi kórus 
megrázó erejű ünnepi nyitánya.

A magyar dal lelkes propagátorainak 
művészi élvezetet nyújtó énekét fergete
ges tapssal honorálta a fellelkesedett 
közönség és lélekben egybeolvadva, 
templomi csendben hallgatta meg a dísz- 
közgyűlés ünnepi szónokának, Márkus 
László alelnöknek költői szépségű, a 
s z ív  legnemesebb érzéseit lángra lob- 
bantó, avatott tollal remekbe foglalt 
ünnepi szózatát :

Mélyen tisztelt Díszközgyűlés!
Kedves Vendégeink!

Az élet feltartózhatatlanul haladó, 
gyorsan száguldó vonata az Idő vágá
nyán egyik stációról a másikra rohan
na s futásában maga mögött hagyna 
esztendőket, korokat anélkül, hogy a 
közben lezajlott események lerögzi- 
tődnének, az utasok élete, cselekedete, 
munkára, tettekre serkentő egyéni ki
válósága az újabb utasok, a jövő nem
zedék számára Írásban, képben meg- 
örökittetnék, ha nem élne a kortársak 
lelkében hála, szivük nem dobogna az 
elismerés kottájára és nem tudnának az 
egyéni érdem és kiválóság megbecsülői 
lenni.

Ezen az alkonyba hajló őszi délután 
fénybe borult, díszbe öltözött a 87 éves 
Rimaszombati Polgárikör s ünnepi bú- 
csús sokadalomra gyülekeztünk mi, há
lás szivüek, hogy illatosra öntözgessük 
lelkünk kertjében az elismerés virágait 
és a művészet csodálatos alkotó erejé 
vei a ma oly borús jelen s a szebb, 
jobb élet reménységével kecsegtető jö
vendő utánunk következő nemzedéke 
számára megörökitetten, ebben a sok 
ünnepet látott nagyteremben leleplezzük 
és elhelyezzük annak a férfiúnak kép
beli hasonmását, akinek polgári eré
nyekben gazdag, tiszta, igaz emberi 
élete követendő példaképen szolgálhat 
úgy a jelennek, mint a jövőnek egy

aránt s időtlen-időkig képben megörö- 
kitője lesz id. Rábely Miklós, a Rima- 
maszombati Polgárikor volt elnöke s 
ezidőszerint tiszteletbeli tagja munkában 
nemes alakjának, kedves emlékének.

A művész teremtő ereje elvégezte 
munkáját, az arckép elkészült. Makovits 
Jenő, ki fogadja teljes elismerésünket, 
büszke lehet alkotására. Engedtessék 
meg azonban nekem, akinek tisztemből 
folyólag ez a megtisztelő feladat osztály
részemül jutott, hogy a művész éietetadó 
ecsetjével megfestett arckép mellett a szó 
erejével s a hálás toliharcos elismerő 
készségével — ha nagy vonásokban is, 
— megfessem én is id. Rábely Miklós 
portréját s ez alkalommal főleg azo
kat a vonalakat élénkítsem, azokat a 
momentumokat emeljem ki és fessem 
alá, amik őt leginkább karakterizálják, 
közéleti munkásságát legbecsesebbé, ér
tékessé, örökéleíüvé teszik.

Id. Rábely Miklós élete nyitott könyv. 
Élete folyását mindnyájan ismerjük és 
jól tudjuk mindazt, amit Isten kegyel
méből pátriárkái hosszúságú, áldásos 
életében a munka mezején a közért 
végzett, hisz életrajzát Írásban is meg
örökítették már s annak újra szemlél- 
tetővé tétele ismétlés lehetne csupán.

Az ő munkásságának különös hatását, 
becsét, értékét én nem a kisvárosokban 
kijáró sablonos közéleti tevékenység
ben látom, hanem abban a felfrissítő, 
felrázó, életet színesítő munkában, a 
melynek a napi életetélésen túl nem 
terjeszkedő 70-es évekbeli Rimaszom
bat iparos társadalmának a tespedésből, 
letargikus céhbeli nemtörődömségből 
való felébresztése, szociális intézmények 
megteremtése, hatékonnyá tevése, az 
emberi lét szebbé varázsolása, az ösz- 
szetartozandóság kapcsainak erősebbé 
kovácsolása, a nemzeti és emberbaráti 
érzés íölkeltése, istápolása és nyílóvá 
virágoztatása lett a következménye.

Az egyik legszebb, legnemesebb mes
terség, a nyomdászság mezején élethi
vatását megtalált ifjú és férfi az ország 
szivében magába szívott haladás esz
méitől telitetten Rimaszombatban tele
pedve, ezeket az eszméket átplántálta 
a konzervatizmus légkörében siny lett 
iparostársai leikébe, szivüket ezek iránt 
fogékonnyá varázsolta, egész gondolat- 
világukat átalakítva, nemes cselekede
tekre serkentette s a régi gyükerek 
rimaparti fészkét a haladás eszméivel 
puhává, meleggé, szebbé, emberiesebbé 
ágyazta.

Ebben van id. Rábely Miklósnak iga
zában a legnagyobb érdeme, ez teszi 
munkáját örökéletüvé, városunkban kor
szakalkotóvá és feledhetetlenné, szemé
lyét a többiek közül kiemelkedővé.

A Rimaszombati Polgárikor, melynek 
tagjai számára a több évtizedeken át 
tartó partájoskodás után az ő elnöksége 
idején építettek állandó, rendes, barát
ságos otthont és amelynek felvirágoz
tatásán hosszú évtizedeken át fáradha
tatlan elnöki munkásságával főleg ö 
kertészkedett, az érdemek elismerésé
ben nem maradhatott hálátlan és nem 
mulaszthatta el, hogy ezt az elismerést 
és hálát még a nagyérdemű férfiú éle
tében megfelelő módon ki ne nyilvánítsa, 
némiképpen le ne rójja, id. Rábely Mik
lós emlékét már most meg ne örökítse.

„MONTÉ CARLO“
RIMASZOMBAT.

Tulajdonos: K O N YH A .  GÉZA.

Elsőrendű fővárosias kivitelű. Modern. Kényelemmel berendezett. 
Szolid. Családias. Bámulatos és olcsó

t á n c l o k A i .
Nyitva: este 8 tói reggel 4-ig. Minden este változatos műsor. 

Ünnep és vasárnap 5 órai tea.



2 G ö m ö r 1933. november hó 12.

Itt áll a kép! (Lehull a lepel.) A mű
vész ecsetje tökéleteset alkotott. A má
ban ábrázolja a munka pihenéstelen em
berét, aki egykor erejének teljében kö
rünk elnöki tisztét ellátta s e minőség
ben is a közélet terén önzetlenül any- 
nyit dolgozott, oly sokat alkotott. Mel
lét a legfelsőbb helyről jött elismerés 
szimbóluma, az arany érdemkereszt éke
síti, ami mellé most mi tűzzük érde
mekben gazdag örökös tiszteleíbeii 
tagunk mellére a Rimaszombati Polgári
kor és Rimaszombat egész magyar tár
sadalmának az általános közbecsülés 
tüzében edzett és az őszinte szeretet 
tiszta ragyogásában fényesre aranyozott 
érdemkeresztjét.

És — Istennek hála a kegyelemért — 
ép testtel, ép lélekkel itt foglal helyet 
közöttünk maga a 88 éves ünnepeit 
férfiú is, a legöregebb magyar nyom
dász, aki ma is még napról-napra ott 
áll a betüszekrény mellett s okuláré 
nélkül, pipaszó mellett sorakoztatja vin 
kelébe egymás mellé a tudás közlésé
nek apró eszközeit, a lelki sötétség 
ellen folyó küzdelem pici de erős ólom
katonáit, a vezérlő, büszke cicerót, a 
csatár garmondot, harsonás kurzívot s 
a rajvonalí utánpótló csöppnyi petitet 
egyaránt.

Tálentummal áldotta meg az Isten, 
olyan tálentummal, mely csak a kivá
lasztottaknak jut ajándékul. Ennek a 
talentumnak birtokában oldotta meg 
mindig oly könnyen feladatait, melyet 
az Élet adott fel számára s ez tette az 
átlagos nívón felülemelkedővé.

Csodálatos az az éleíenergia, ami 
ebben a tisztes, magaskoru, ősz ember
ben lakozik s benne ma is perzselő 
tüzként parázslik. Ez az energia teszi, 
hogy ő még ma is szín a megfakult 
Rimaszombat arcán. Öregségében is 
megőrzött derűjét, mosolygó okosságát 
nem vesztette el azokban a földindulá- 
sos időkben sem, melyek a régi élet, a 
boidog eseménytelenség sok végvárát 
maguk alá temették.

Éppen ezért, amikor hervadhatatlan 
érdemeinek elismeréséül és áldásos em
lékének az utókor számára való meg
örökítéséül is a Rimaszombati Polgári- 
kör nagynevű és közéleti munkásságban 
mindig előljárt, haladó szellemű, kiváló 
volt elnökének és örökös tiszteletbeli 
tagjának arcképét leleplezve, azt körünk 
nagytermében ünnepélyesen elhelyez
zük, büszke örömmel ragadjuk meg az 
alkalmat az ünnepelt személyes és köz
vetlen üdvözlésére.

Kedves Miklós bácsi ! Hálás szívvel 
köszönjük meg ez alkalommal is mind
azt, amit körünk, e város és annak 
magyar társadalma érdekében nemes 
lelke sugallatára, a közélet terén több 
emberöltőn keresztül, önzetlenül csele
kedett. Áldja meg a jó Isten további 
kegyeimével s adjon Miklós bácsinak 
erőt, egészséget, hogy polgártársainak 
közbecsülésében és osztatlan szereidé
ben sokáig élvezhesse még nagyszerű 
munkásságának megérdemelt jutalmát.

Az immár leleplezett arckép pedig 
álljon itt e nagyteremben, a hálás jelen 
s a megbecsülő utókor számára a pol
gári erények gyakorlásában követendő 
például s hirdesse időtien-időkig a hi
tében erős, fajához és nemzetéhez tör
hetetlen hüségü, a közért, embertársai 
jólétéért, boldogulásáért soha el nem 
fáradó munkássággal dolgozó, tiszta, 
igazéletü magyar ember kötelességteije- 
sitésének nagyságát, emberies gondol
kozását, megbecsülhetetlenül értékes 
közéleti munkásságát, soha el nem 
múló, áldásos emlékezetét, hogy az ő 
nyomdokain haladva, példáját követve, 
minél több, minél lelkesebb szivii, nagy 
akaraterejü, fáradhatatlan munkásságu 
id. Rábely Miklósa legyen Rimaszom
batnak és azok egyakaratu, vállvetett 
munkásságából a megelégedés ezüstjé
ben, a boldogság aranyában csillogjon, 
ragyogjon Rimaszombat jövendő képe.

A nemes páthosszal előadott magas 
szárnyalásu szózat leírhatatlan lelkese
dést váltott ki, az általános tetszés meg
nyilvánulásaként többször szakította fél
be a szónokot a feldübörgő taps és a 
szivekhez szóló szép szavak elért hatá
sát drága könycseppek jelezték a szem
pillákon.

Márkus László ünnepi beszéde köz
ben hullt le a lepel id. Rábely Miklós 
mesteri kivitelű, megszólalásig hü arc
képéről, egy pillanatra ekkor minden 
szem a képre szegeződött, majd a kö

vetkező szempillantásban dörgő tapsra 
verődtek össze a tenyerek, együtt ün
nepelve igy az ősz közéleti férfiút és 
derűs, mosolygó, élettől duzzadó, arcké
pét készitő piktorát, a tehetséges Ma- 
kovits Jenőt. A megható percek fönsé- 
ges érzéseit a dalárda férfikarának nagy
hatású, lelket gyönyörködtető ünnepi 
éneke zárta szerves egységbe s talán 
nem tűnik banalitásnak a krónikás ama 
megállapítása, ha azt mondjuk, hogy e 
fenköit percekben a múlt megszentelt 
hagyományai keltek uj életre a lelkek
ben s a 87 éves Polgárikor áldottemlé- 
kü alapítóinak, felvirágoztató munkatár
sainak és hűséges téglahordóinak lelke 
együtt örvendezett a díszközgyűlés vil
lamossággal telitett atmoszférájában a 
lélekemelő ünnepély látható közönsé
gével.

A Kör ünnepi szónokának beszédét 
ár. Törköly József nemzetgyűlési kép
viselőnek üdvözlő szavai követték, aki 
mint a Csehszlovákiai Magyar Társa
dalmi Egyesületek Szövetségének elnöke 
köszöntötte az ünnepeltet, akinek nevé
hez fűződik a Rimaszombati Polgárikor 
felvirágzása és fejlődése. Id. Rábely 
Miklós önzetlen közéleti működése a 
megértés és szolidaritás jegyében telt 
el s csak igy hozhatta meg munkája 
azon eredményeket, amelyeket most 
érdemként ünnepelünk. — Álljon az ő 
arcképe — mondotta dr. Törköly József 
— követendő példaként az utódok előtt 
s tanuljuk meg belőle az együtthaladás, 
a közös munka szeretetél, minden lépé
sünkben azt követve, ami összetart ben
nünket s nem azt emi széjjelválaszt.

Dr. Bányay József r. kath. hittanár, a 
Rimaszombati Kath. Olvasóegylet elnöke 
a testvéregyesület nevében csatlakozott 
az elhangzott üdvözlésekhez, örömmel 
ragadva meg az alkalmat, hogy a be
csülettel végzett áldozatos közéleti mun
ka ősz bajnokát e ritka szép és meg
ható családi ünnep alkalmából üdvö
zölje és az Ég áldását kérve az ünne- 
peltre, azt kívánta, hogy a Gondviselés 
boldog öregséggel jutalmazza meghosz- 
szu évtizedekre terjedt önzetlen mun
kájáért.

Perecz Samu, a Rimaszombati Magyar 
Dalárda elnöke költői szépségű beszé
dében az ötvenéves jubileum alkalmá
val Rimaszombat város nevében mon
dott szónoklatára visszaemlékeztetve 
hármas családi ünnepélyként aposztro
fálta a mostani ünneplést, ahol egyfelől 
a gyermekek áldásos szeretete, más
felől a polgári társadalom nagy csa
ládja s harmadsorban a szedőszekré
nyekben tanyázó ólombetű-családok sze
retete veszi körül id. Rábely Miklóst. 
A polgári társadalom nagy családjához 
tartozó Dalárda nevében köszönti az 
ünnepeltet, a jó családapa, a jó polgár 
és a jóember mintaképét.

Dickmann Dezső, a Rimaszombati Ke
reskedelmi Testület elnöke a kereskedő 
társadalom nevében csatlakozott az ün
neplő felszólalásokhoz, hangoztatva azt, 
hogy a mostani sivár, elanyagiasodott 
világban üdítő oázisként hat a mai 
ünnepély s az ember lelkének jólesik 
egy ilyen stáción megpihenni, amikor a 
rimaszombati polgári társadalom vete
ránját a társadalom őszinte szeretettel, 
kivételes tisztelettel és megbecsüléssel 
veszi körül. Ez az ünnepély a munka 
becsületéért, a polgári erények és a 
polgári eszmék diadaláért küzdő polgár
társ működésének legszebb elismerését 
és megbecsülését jelenti.

Valaszkay Rezső a Rimaszombati Já
rási ipartársulat elnöke az iparosok tes- 
lülete nevében kér részt az ünnepből, 
akiknek körében id. Rábely Miklós köz
életi tevékenységének jórészét kifejtette. 
Amikor az 1884. évben hozott törvény 
lehetővé tette az iparosok szervezkedé
sét, id. Rábely Miklós volt az, aki a 
szerteforgácsolt erőket egyesítette és 
kitartó propagandájával szervezetbe tö
möritette a város iparostársadalmát. 
Érdemeinek elismeréséül 1897-ben al- 
elnökké, a világháború második évében 
pedig elnökké választotta őt az ipar
testület s ebben a minőségében egészen 
1925 ig működött, mint a testület érde
keinek legfőbb védelmezője és mint a 
tagok őszinte tanácsadója és munka
társa. Az immár járási ipartársulattá 
bővült szervezet mindenben átvette id. 
Rábely Miklós szellemét és további 
működésében is ez fogja irányítani és 
vezérelni.

A hálás tapsokkal jutalmazott szép

felszólalásokat id. Rábely Miklós néhány 
keresetlen szóval köszönte meg.

— Méltóztassanak megengedni — 
mondotta, — hogy szives figyelmüket és 
türelmüket pár pillanatra igénybevehes- 
sem és az elhangzott felszólalásokat, 
amelyek az én igénytelen személyem
mel foglalkoztak s érdemeimet méltatták, 
szívből megköszönjem. Ha a Kör élén 
elnöki minőségben eltöltött tizenkilenc 
esztendő alatt valóban tettem valamit 
ennek az egyesületnek felvirágozása ér
dekében, ezt a munkát megjutalmazva 
látom azzal, hogy ez az egyesület szé
les e vidéken a legszebb és legered 
ményesebb tevékenységet fejti ki ma is. 
Nem találok szavakat, hogy köszönete- 
met méltóképpen csokorba köthessem, 
az én szótáram igen kicsiny ahhoz, ép
pen azért, Istenhez folyamodom és őt 
kérem, áldja és tartsa meg ezt a Kört 
minden vezetőjével és tagjával együtt 
és virágoztassa föl az összetartás és 
szeretet jegyében, hogy kitűzött céljának, 
a műveltség terjesztésének mindenkor 
megfelelhessen. Nagyon köszönöm az 
egyesületek kiküldötteinek szép szavait, 
a megjelent tagok s a vendégek szere- 
tetének megnyilvánulását s kívánom, 
hogy áldja meg önöket ezért az Isten 
mind a két kezével. Szeretetük meg
nyilvánulásának ezt a szép emlékét 
örökre szivembe zárva fogom megőrizni.

A megható felszólalás végeztével a 
dalárda férfikara az „Elhangzott az üdvözlő 
szó“ cimü kórust énekelte megrázó erő
vel, majd Márkus László alelnök hálás 
köszönetét kifejezve a megjelenteknek s 
a közreműködőknek, az ünnepélyes dísz- 
közgyűlést befejezettnek nyilvánította. A 
nagyközönség még perceken át hullám
zott a nagyteremben s mindenki igye
kezett legalább pár szóval üdvözölni az 
ünnepeltet, aki az elnökségi asztalnál 
állva, mosolyogva fogadta a gratulációkat 
s a fáradság legkisebb jele nélkül fogott 
kezet sorra a barátok, tisztelők és is
merősök százaival.

Hatórára Makovits Jenő háznagy fürge 
teremrendezői étteremmé varázsolták át 
a díszközgyűlés helyszínét s félhét táj
ban jóhangulatban kezdetét vette az 
ünnepi közvacsora, amelyen közel két
százan vettek részt. A vacsora jelentke
zés olyan arányokat öltött, hogy az ere 
deti tervekkel ellentétben a diszterem 
melletti helyiséget is étteremmé kellett 
előléptetni, igy is azonban a későn je
lentkezők közül néhányan egyáltalában 
nem jutottak helyhez s pláne vacsorához.

A közvacsorán, amely Oláh Kálmán 
és cigányzenekarának muzsikája mellett 
már első percében a legzajosabb siker 
jegyében indult, a dalárda férfikara 
szebbnél - szebb müsorszámokkal vett 
részt, amelyeknek mindegyike osztatlan 
tetszéssel találkozott s a legtöbb mü- 
sorszámot meg is ismételték.

Az első pohárköszöníőt ifj. Rábely Mik
lós, a helybeli Karpathenverein elnöke 
mondotta, aki a család nevében fejezte 
ki hálás köszönetét és elismerését az 
elnökségnek, édes apja arcképének meg
festéséért s az ezalkalommal megren
dezett kitüntető ünneplésért. Vacsora 
közben futott be Szombathy Viktor és 
nejének távirata, akik a távollevő uno
kák nevében gratulálták meg az ünne
peltet.

Dr. Mihalik Dezső ügyvéd, nagy de
rültséggel fogadott pohárköszöntőjében 
id. Volko Viktort figurázta ki, majd 
frappáns fordulattal az id. Rábely-arc- 
kép zseniáliskezü alkotóját, Makovits 
Jenő festőművészt üdvözölte.

A közvacsora közönsége a legjobb 
hangulatban szórakozott együtt fehér
asztalnál a késő reggeli órákig s mikor 
az utolsó vendégek is rászánták végre 
magukat a hazamenésre, az őszhaju 
ünnepelt derűs hangulatban foglalta el 
már akkor helyét a Tompa-utcai nyomda 
szedőszekrénye mellett, hogy a tiszte
letére megrendezett parádés ünnepélyről 
beszámoló riport szedését megkezdje 
s jóizü pipafüstben, minden lárma és 
feltűnés nélkül az ólombetűket szépen 
egymáshoz rakosgatva ünnepeljen meg 
egy másik bensőséges házi jubileumot, 
a 74 évvel ezelőtt nyomdászinasnak 
felcsapott Mico gyerek nyomdászságá- 
nak hetvennégy éves évfordulóját. 88 
évvel vállain, cvikker és szemüveg nél
kül reggeltől estig a szedőszekrénynél 
a saját jubileumáról beszámoló riport 
szedésével és tördelésével foglalkozva, 
pipaszó mellett igy jubilálni nem ada
tott meg mindenkinek. A Gondviselés 
csak kivételes egyéneket jutalmaz ilyen

kivételes módon és pedig azokat, akik 
kivételes szolgálatokkal tették érdemes
sé magukat a munkában eltöltött élet 
árán a boldog öregséget bearanyozó 
őszi napok közbecsülésből, szeretetből 
kovácsolt koronájára. (bgy)

Beszámoló a próbabálról,
Hevesen dobogó diákszivek eszten

dőnként pontosan ismétlődő óhajai és 
álmai teljesedtek be programszerűen 
szombaton este a Dobránszky-tánciskola 
hagyományos próbabáljával: minden vá
rakozást felülmúló siker s ami még en
nél is fontosabb, hamisítatlan, igazi 
próbabáli hangulat jegyében lezajlott az 
őszi szezonok legnagyszerűbb eseménye: 
a próbabál. Az égi meteorologiai inté
zet ugyan erős próbára tette a bál he
teken át készülődő hőseinek idegrend
szerét a műsoron kívüli eső megrende
zésével, szerencsére azonban célját té
vesztette, mert a kedvdzőtlen idő lehan- 
goliság helyett éppen ellenkezőleg a 
Iegtulfütöttebb jókedvet varázsolta az 
ifjú szivekbe s amíg odakünn elkese
redve zuhogott a csúf őszi eső, a Tátra- 
szálló emeleti termeibe a jóhangulat, 
kacagás és derű költözött be s a nap 
sugaras gyermeköröm láttára a leggond 
terhesebb homlokok is kisimultak. A 
népszerű Dobránszky-iskola generáció
kat megtáncoltató nehéz munkája ezal
kalommal is méltó elismerést kapott a 
jó hangulatú s nagy körültekintéssel 
megrendezett tanfolyam-záró mulatság 
minden várakozást felülmúló sikerével. 
Nagyszámú és válogatott közönség tün
tette ki ezúttal is a népszerű táncmes
ter estélyét érdeklődésével, a színpadi 
műsort a társadalmi eseményeknek ki
járó zsúfolt ház élvezte végig s a mű
sort követő bálon a késő reggeli órákig 
hűségesen kitartott a jólmulató apró 
családtagok örömében gyönyörködve.

A bemutató számokból álló, gondo
san megválogatott, élvezetes színpadi 
műsort a legfiatalabb rimaszombati poé
tának, Bállá Sándornak hangulatos pro- 
lógjával Szőllőssy Bözsike vezette be, 
amelyet Reinitz Zoltán rövid szlovák 
nyelvű köszöntője követett. Eriedmann 
Lenke szlovák tánca volt a műsor első 
száma, amelyet tarka nemzeti viseletben, 
ügyesen lejtett el. A második csemegét 
az ennivalóan bájos Schreiber Jutka és 
Vaskó Dodo angol tánc-kettőse jelen
tette, amelyért frenetikus tapsot, sok vi
rágot és sok-sok cukrot söpörtek be. A 
cilinderes apró gavallér és bájos part
nernője taktust nem tévesztve, fejlett 
ritmusérzékröl tanúskodva produkálta 
el a derűs, kedves humoru és tetszetős 
táncszámot.

Az estély egyik legnagyobb meglepe
tése a parányi Klein Editke balett-száma 
volt. Bámulaíkeltően graciőz és formás 
lendületekkel s ami legfőbb, öntudatos 
fölénnyel produkálta el kedves témájú 
balettjét, méltán rászolgálva a tapsokra. 
Szemgyöny örköd tető, Iát vány osságszám- 
bamenő müsorszám volt a szinpompás 
toilettekbe öltöztetett Vaskó Bözsi, Hol- 
lander Edit, Túrós Margit, Breznan Ica 
és Ruszkay Bözsi legyezőtánca s ugyan
csak elismerő tapsokat provokált a rend
kívül ügyes Dobránszky Ili és Zakács 
Laci frissen, temperamentumosán eltán
colt tarantellája. A hagyományos lepke- 
balett-tel Szakai! Mária, Heimlich Bözsi, 
Kardos Lili, Bokor Vera, Ponghó Klára, 
Zawadzky Dóra és Wirtschafter Ella 
söpörték be a minden tekintetben meg
érdemelt elismerést, ami nemcsak táp 
sokban, hanem deszertesdobozokban és 
virágcsokrokban is kifejezésre jutott.

A táncprodukciók sorát csoportos ma
gyar tánc zárta le. A diszmagyarba öl
tözött nyolc gimnazistalányt (Baksay 
Éva, Benkovits Éva, Koskó Sári, Paál 
Muci, Szoyka Marcsu, Váry Juliska, 
Vietórisz Ili és Zakács Klári) már a 
színpadra lépéskor dörgő taps fogadta 
s az előlegezett bizalmat igazi magya
ros jókedvvel és tűzzel eltáncolt formás 
táncszámukkal meg is érdemelték.

A műsort Bokor Éva ügyes konfe- 
ránsza szinesitette. A színpadi program 
befejeztével a Dobránszky-iskola összes 
növendékei parádés felvonulást rendezve 
foglalták el a báltermet s mutatták be 
egymásután a szebbnél-szebb és mo- 
dernél-modernebb táncokat, teljesen át
adva magukat a hamisíthatatlan, igazi 
próbabáli hangulatnak, amelyben később 
a felnőttek is vígan osztoztak. Majd 
nagy érdeklődés mellett sor került a
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Rádiók és villanycikkek
táncszépségversenyre is, amelyben hat 
táncospár vett részt. Az értékes elsődijat 
Sichert Ilmi-Groszmann László, a má
sodikat pedig Koza Edith-Braun Tibor 
pár nyerte a jury Ítélkezése alapján. A 
bál további érdekességét a reggeli órák
ban lebonyolított szépségverseny ké
pezte, amelyben huszonnégy szépség
királynő jelöltet indítottak az ötvenfillé- 
res szavazójegy vásárlók. Az első dijat 
95 szavazattal Ruíená Nováková nyerte, 
második Goldner Kató lett 72, harma
dik pedig Baksay Éva 67 szavazattal. 
Nagyobb szánni szavazatot kapott még 
Paál Muci és Reinitz Aliz.

Hajnali négy óra felé oszladozni kez
dett a báli közönség, mire azonban a 
csillárokat elolthatták, becsületesen el
ütötte már az ötöt az öreg templomóra. 
A teljesen petrezselyemmentes próbabál 
kedves és felejthetetlen emlékei boldo
gan továbbélnek a bimbózó szivekben 
s a diákbálok hűséges krónikása öröm
mel jegyezheti fel Rimaszombat törté
nelmébe a jólsikerült gyermekmulatság 
befejeztével, hogy a szombatesti próbá
ba! kettős ünnepet jelentett: az ifjú ga
vallérok és drága ideálok ünnepét és a 
táncmesteri működésének huszadik év- 
fjrdulójához érkezett Dobránszky János 
jubileumi ünnepét is. Örömmel ragadjuk 
meg az alkalmat, hogy a népszerű tánc
mestert jubileuma alkalmából szívből 
üdvözöljük és a legjobbakat kívánjuk 
neki további működéséhez. A szombat
esti tanfolyamzáró mulatság általános 
sikere a legszebb elismerés a húszéves 
munkásságért s egyben a legszebb biz
tatás a jövő felé, ahol még sok szép 
és sikeres eredményt várunk a jubiláló 
tánctanártól.

i  reformáció évforűulújának ünne- 
jé lye  a p r í a i  M i l - t a .

A prágai magyar protestáns egyetemi 
ifjúság méltó keretek között ünnepelte 
meg a reformáció emlékünnepét, okt. 
31-ét, a prágai Aáagyar Akadémikusok 
Köre klubhelységében tartott ünnepi 
összejövetelén. A nagy számú protestáns 
ifjúságon kívül ott voltak a prágai 
,\í. A. K. vezetőségének részéről Zapf 
László és Estók Gyula.

Ónody Zoltán megnyitó beszédében 
kifejtette október 31. jelentőségét, majd 
egy percnyi ünnepélyes felállást indítvá
nyozott. Ezután Csontos Bertalan, tanár
jelölt mondott nagyszárnyalású imát.Majd 
Ónody Zoltán részletesen kifejtette a 
csehszlovákiai magyar protestáns egye
temi ifjúság jelenlegi helyzetét és azon 
.alláserkölcsi feladatokat, melyeket ezen 
ifjúságnak el kellene végeznie az egye
temes kisebbségi magyarság érdekében. 
Eles szavakkal mutatott rá arra, menyire 
ehetetlen állapot az, hogy a csehszlová

kiai egyetemi városok protestáns intel- 
>ktueljeinek nincs módjukban magyar 
nyelvű istentiszteleteket hallgatni és 
hogy ezáltal mennyire elfejlődnek a val
óstól és a valláserkölcsi felfogástól, 

amely pedig szerinte a kisebbségi ma
gyarság boldogulásának egyik előfelté
tele. Felszólította a jelenlevőket, járulja
lak hozzá egy baráti protestáns kör meg- 
a1 ak itásához, melynek feladata lenne 
mindenek előtt a protestáns egyetemi 
íiuság lelki gondozásának lehetővé té
tele és az egyetemes magyarmunka val- 
láserkölcsi alátámasztása.

Ónody Zoltán előadása nyomán az ál
tala felvetett problémáról széles körű 
vita indult meg, melynek folyamán fel
szólaltak Csontó Menyhért, Zapf László, 
Schmögner László, Ferenczy Tibor, Rá- 
zsó Béla, Estók Gyula, Sipos István, 
Megyesi Zoltán és Szőnyey László. Az 
összejövetel a felszólalások konklúziója 
ként elhatározta, hogy a közel jövőben 
lehetővé teszi egy protestáns hitbuzgalmi 
kör megalakulását, melynek azonban a 
vita folyamán kialakult egyhangú véle
mény szerint nem szabad a magyar fő
iskolás kulturmunka felekeze:i megosz
lásához vezetnie. A jelenlévők elhatároz
ták, hogy nemzeti kultúrmunkájukat min
denkor a magyar egység jegyében meg
indult Széchenyi mozgalomban fejtik ki, 
amely mozgalomnak száz-százalékos hí
vei. Sőt munkájukkal azon lesznek, hogy 
megteremtsék a felekezeti és osztályel
lentéteket megoldó, osztatlan magyar 
kisebbség eszméjét a krisztusi életfel-

villamos háztartási készülékek legolcsóbb beszerzési forrás
fogás és idealista világnézet jegyében. 
A megalakítandó protestáns baráti kör
nek kell pozitív valláserkölcsi munkát 
kifejtenie.

Az összejövetel végül is az előkészítő 
munkálatok elvégzésére egy hat-tagu bi
zottságot kért fel, melynek tagjai: Ónody 
Zoltán, Csontó Menyhért, Ferenczy Ti
bor, Kulcsár Ernő, Sipos István és Sző
nyey László.

A fentiekkel kapcsolatban nem lesz 
érdektelen rámutatnunk arra, hogy Ra
vasz László püspök ugyanaz nap ugyan
azon órájában hasonlóan nyilatkozott 
Budapesten a Vigadóban rendezett re
formáció emlékünnepen.

„Aki egy nemzet hőseit, történelmi 
kincseit felekezet szerint kontingentálja 
és ezen az alapon a vele nem egyezőt 
a történelemből, a magyar nemzet nagy 
erkölcsi értékálományából ki akarja tudni, 
nemcsak magát teszi szegénnyé és nyo
morulté, hanem a világon a legnagyobb 
destrukciót végzi.

Nem ott mozdítjuk elő a felekezeti bé
két, ha minél közömbösebbek leszünk 
saját egyházukkal szemben. Aki erősen áll 
hitében, az tud tűrni és megbocsátani. 
Nagy dolog a politika, a hagyomány, de 
a legnagyobb a lélek, amely teremté a 
világot is, amely egyedül tud átsegíteni 
minket a válságokon."

Z IO N M . angol nóiszabó
Rimaszombat, Masaryk-tér 20. szám.

Batyii rádió.
Halló, kérem, Bátyi beszél, 
Hullámhossz a régi,
Hogy mi történt a világban, 
Szépen elmeséli!

Gyöngy sorja lesz már a nőknek 
Patagóniában,
az asszonyok nem szenvednek 
házi rabigában;
Minden asszony minden évben 
szabadságot élvez, 
mert hát egy kis szabadságra 
minden asszony éhes.

Sok híve van az eszmének, 
több is, amint kéne 
s a legnagyobb hívő, kérem, 
minden asszony férje;
S mig a nők csak egy hónapi 
szabadságot kérnek: 
éves szabadságot adni 
készek, — hm — a férjek.

Más.
Lánynézőbe megy a legény, 
mosolyog a szája, 
hogy meglássa a „tündérkét," 
alig-alig várja.
„Gazdag, csinos, házias is,“ 
mondja a hirdetés, 
finom parti, kérem, máma 
egy ilyen teremtés.

Ámde belejt Őnagysága, 
hódításra készen, 
csupa ékszer, csipkehullám, 
no, itt üzlet lészen.
Leesik a legény ajka, 
a mosolya gúnyos, 
mily csalódás, a „tündérke" 
görbe és pú — púpos.

Más.
Bátyiban is vigabb lett az 
éjszakai élet,
a besavanyodott Kedv, lám, 
új életre éledt;
„Sport kávéház", „Monté Carlo", 
„Casino de Paris“ 
mind nagyszerű mulatóhely, 
hol a vendég nem rí.

Hangos is most minden lokál, 
hejehuja járja, 
a gazdasági krízist meg 
vigye el a kánya; 
tegye széppé az életét 
úgy ahogyan, ki-ki, 
az öreg Kaszás egyszer csak 
úgyis majd el viszi.

Más.
Szomorú diákcsiny történt 
Preáov—Eperjesen, 
a rendőrség végigpüfőlt 
pár diákgyereken,

akikből kipufogott a
túlonfütött virtus,
hisz olyan szép a megértés,
Uram Jézus Krisztusi

Több hírrel most nem szolgálunk, 
Elég volt ez mára,
Várjanak csak türelemmel 
A viszonthallásra !

f

Járásfönöki áthelyezés. Dr. Vlossák 
János feledi járásfőnök hasonló minő
ségben a csacai járási hivatalhoz he
lyeztetett át, mig helyébe Feledre Dr. 
Druga Sándor érsekujvári közigazgatási 
biztost nevezték ki.

Iskolás leányok a jótékonyság szol
gálatában. Közeledik a Karácsony, a 
szeretet áldott ünnepe. A megsegítés an
gyala a jótékonyság szolgálatára hivja fel 
városunk nemes szivü lakosságát és 
közöttük a helybeli állami elemi leány
iskola magyar oszályos növendékeit is, 
hogy az apátián és anyátlan árva és 
szegénysorban szűkölködő, ruhátlan, ci
pőben nyomorgó tanulótársaiknak is 
kedves legyen Jézus születésének em
lékünnepe és szebb legyen a szeretet 
karácsonyfája. A leányiskola apró és 
nagyobb növendékei ma, vasárnap dél
után 4 órai kezdettel a Tátra szálló eme 
leti nagytermében gyermekelőaddst ren
deznek. Városunknak jószivü lakossága ! 
Jöjjetek el erre az előadásra, segítsetek 
könnyet törülni a szenvedő arcokon s 
adjatok abból szives szeretettel, amit 
nektek Isten adott!

A tűzoltó-egylet választmányi ülése.
A helybeli önkéntes tüzoltóegyesület vá
lasztmánya Dr. Kovács László elnöklete 
alatt f. hó 7 én este tartotta meg az 
újonnan alakulás után első ülését, a vá
rosháza tanácstermében. Az administra- 
tiv ügyek elintézése után, megbeszélés 
tárgyát képezte az alapszabályoknak a 
tagdijakra vonatkozó megfelelő módosí
tása, amelyet egy még ebben az évben 
öss-zehivandó közgyűlés elé visznek. 
Szóba került a tűzoltói dijaknak a köz
ségek által történő viselésének a kérdése 
is. Minthogy azonban az erre vonatkozó 
legfelsőbb közigazgatási bírósági dönt
vényről a lapokban csak egy általános 
ismertetés jelent meg, ezzel az üggyel 
a választmány érdemben nem foglalko
zott. Most már azonban módunkban van 
közölni, hogy a legfelsőbb közigazgatási 
bíróság 1933. évi május hó 9 én 7872 
szám alatt hozta meg kérdéses döntvé
nyét, melyben kimondotta, hogy a színházi 
és mozielöadásoknál, táncmulatságoknál, 
mükedvlöi előadásoknál, szóval általában 
minden összejövetelnél, melyet zárt helyi
ségben tartanak, a tűzrendészen okokból 
kirendelt tűzoltók illetményeit, illetve az 
ezzel járó költségeket a községek tartoz
nak fizetni. A tagok nagy érdelkődése 
mellett lefolyt választmányi ülés az egye
sület vezetőségében újra éledő tettaka
rásnak volt jólesőleg konstatált bizonyí
téka.

Felhívás. A tűzoltó egyesület működő 
tagjai közül többen katonai kötelezett
ségük teljesítésére bevonultak. Az egye
sület vezetősége felhívja mindazokat, 
akik működő tagul belépni hajlandók, 
hogy ebbeli szándékukat Mándy Antal 
parancsnoknál bejelenteni szíveskedje
nek.

Ingyenes szlovák tanfolyam. A hely
beli Munkásakadémia november 15-én 
ingyenes szlovák tanfolyamot rendez. 
Amennyiben megfelelő számú jelentkező 
lenne, úgy két csoportban történik majd 
a tanítás és pedig egyik csoport azok 
részére, akik a szlovák nyelvet szóban 
már bírják, de Írásban még nem, a má
sik csoport a kezdők csoportja lenne. A 
haladók csoportjában a nyelv tökélete
sítése mellett a csehszlovák honismeretet 
és alkotmánylevelet is ismertetni fogják 
az előadók. A kezdők csoportjában be
szélgetési módszerrel elsajátíthatja min
denki a helyes szlovák nyelvet. A tan
folyam vezetésével az állami elemi is
kola két tanítója : Stacho László és Cano 
Viktor vannak megbízva. — Jelentkezni 
lehet írásban vagy személyesen az állami 
leány elemi iskola igazgatójánál (Polg. is
kola földszint) november 15-ig. A tan
folymon való részvétel díjtalan, jelentke

Divatos kézi
munkák, 

Pamutok nagy 
választékban 
legolcsóbban

KERCSIK-nél.

T E C H N I K A
VÁMOSSY BÉLA városházaépület

zéskor csak a készkiadásokra (fűtés, vi
lágítás. stb) fizetendő Ke 15'— szemé
lyenként.

Gyermekdélután. A helybeli állami 
elemi fiúiskola december hó 3-án ren
dezi meg jótékonycélu műsoros gyer
mekdélutánját.

Tóth Sándor festőművész budapesti 
sikere. A budapesti Szépművészeti Ki
állítások Mária Valéria-uccai szalonjá
ban, most nyilí meg Tóth Sándor rima- 
szombati festőművész bemutatkozó kiál
lítása, amelyen a fiatal, törekvő művész 
őszinte sikert aratott. A budapesti Újság
ban Elek Arthur a következőket Írja Tóth 
Sándor kiállításáról: Tóth Sándorral, a 
kiállítás másik festőjével, emlékezetünk 
szerint most találkozunk először. Ha 
több képének és rajzának aláírásában 
ott nem iátnök a keltezés mellett a Páris 
megjelölést, akkor is könnyű volna ki
találnunk, hogy a fiatal művész megjárta 
Párist. Megjárta és körül-belül ellenke
zés nélkül megadta magát annak, amit 
ő és kortársai ott „legujabbnak" éreznek. 
A legujabbnak természetesen odadobta 
azt, amit itthon becsületesen megtanult: 
a világnak és jelenségeinek olyan ábrá
zolását, miken a természetesen nevelke
dett szem nyomban és ellenvetés nélkül 
rá ismer egykori élményére. Tóth Sán
dor is erőszakosan stilizálja a természe
tet, megokolatlanul kiegyenesíti és meg
merevíti azt, ami a természetben gömbö
lyű vagy hullámos. A tehetsége igy is nyil
vánlevő, kivált olyan képén, mint a Szent 
Kristófja, vagy csecsemőjét szoptató fe
kete kendős asszonya. — Az előbbin a 
szent alakja jól bele komponálva áll a 
kép terében és meghajló alakjához szé
pen stilizálva tapad a köntös ráncvető
dése. Jó figyelmet ád ez a kép e mű
vész szinérzékéröl is. Igen szép, mély 
zengésű rajta a köntös karmazsinverese. 
Ugyanilyen sonorusveres a gyermekét 
szoptató asszony zubbonya. Jó kép a 
Hólapátoló ember is. Általában olyan 
kvalitásai vannak munkáinak, hogy a 
szem könnyen megbocsátja rajtok a for- 
matorzitást, amely egyébiránt nem megy 
tulságba s amolyan átmenet, a kubisták 
geometrizálása és a természet ábrázolás 
között. Ügyes plakáttervei is vannak Tóth 
Sándornak, s rajzai között egy vázlatos 
önarcképe, amely kevésbeszédüségévei, 
nyíltságával, őszinteségével és egyszerű
ségével ragadja meg a nézőt.

A mahrisch-ostraui „Napló" a követ
kezőkben számol be a Gyenes Dittával 
közösben rendezett tárlat sikeréről: Tóth 
Sándor Rimaszombatból került Buda
pestre, ahol Rudnaynak és Glatz mes
ternek volt kedves tanítványa. Majd 
Németországban, Angliában és Francia- 
országban folytatta tanulmányait, majd 
megválasztották Pápán kollégiumi tanár
nak. Fiatal, alig 30 esztendős művész, 
a budapesti kritika máris a legjobbat 
Írja kiállításáról. Kiemelik rajzának tisz
taságát, erejét, grafikai lapjai között 
számos szép és tehetséges van. Egyéni 
hangja már sokhelyt erős, férfias zen
géssel üt át az akadémikus formanyel
ven. Erőteljes és dekoratív figurálisán 
kivül különösen érdekesek finom és 
szellemes plakáttervei. Törekvése, hogy 
alakjai dekoratív módon töltsék ki a 
keretet. Az előtérbe helyezett figurákat 
sommásan alakítja, a részletformákat 
elhagyja, határozott, összevont akcentu
sokra törekszik, sokszor a kubizmus 
nyelvjárása szerint. Kiállításának őszinte 
sikere van.— Értesülésünk szerint Tóth 
Sándor Szlovenszkó néhány nagyobb 
városában is be fogja mutatni műveit.

K in ő  A P O L L O  m e z e d
Szombaton és vasárnap, november il-én és P-én 
németül beszélő dráma a fejlődő fiatalság bajairól:

A bűnös szerelem
F.: A Bessermann, Trude von Molo, J. Reiman, 

E Schvanech.

Szerdán, november 15-én németül beszélő drámai 
film, amely rendkívüli sikert aratott:

Sámson és Delilia
F.: Korda Mária. Irtar Vajda Ernő és Korda S.

Csütörtökön, november 16-án szenzációs németül 
beszélő film Hans Alberssel, Harry Piel vetély- 

társával :

A londoni éjszakák 
árnyékai

F.: Hans Atbers, Charlotte Susa, Kari L Diehl.
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Ingyenes gyorsíró tanfolyam. A
helybeli Munkásakadémia november 
15-én kezdi meg ingyenes magyar gyors
író-tanfolyamát a polgári iskolában. A 
tanfolyamra annak vezetőjénél Adler Er
nőnél lehet jelentkezni délelőttönkét az 
állami polgári iskolában. Felnőttek az 
esti tanfolyamon, diákok a délutáni tan
folyamon nyernek oktatást.

Hatósági közlemény. A redőrbiztos- 
ság figyelmezteti a szinielőadások és 
táncmulatságok rendezőit, hogy a „Gö- 
mör“ folyó évi október 29-iki 44. szá
mában közölt „Az összejövetelek tűz
oltói és rendőrségi dijait a községek 
tartoznak fizetni" cimü cikkében a fel
ügyeleti szolgálatnak, szinielőadások és 
mulatságok alkalmával a községek kö 
telességévé való tétele csak a tűzrendé
szetre (tűzoltóság), nem pedig az állami 
biztonságra vonatkozik. (Lásd a legfel
sőbb bíróság 1933. május hó 9-én kelt 
7872. számú döntvénye). Amennyiben a 
biztonsági (rendőri) szolgálat színházak
ban s táncmulatságok alkalmával kizá
rólag magánérdeket szolgál, azaz a ren
dezők érdekében áll, ezek az érvényes 
előírások értelmében kötelesek a biz
tonsági (rendőri) közegek által teljesí
tett felügyeleti dijakat fizetni.

Párbaj boxerral és szódásüveggel.
Vozár Géza 24 éves dobsinai fuvaros a 
múlt napokban összeszólalkozott Garan 
Mihály nevű ismerősével s a két ellen
fél csúfosan összeverekedett. Az össze
csapásból Vozár került ki győztesen, mert 
idejekorán sikerült ellenlábasát boxerral 
leteritenie. Garan bosszút esküdött és a 
Fejér-féle vendéglőben, ahol története
sen nagy mulatság volt, újból belekötött 
Vozárba, aki az asztalánál készenlétben 
tartott szódásüveggel teljes erővel fejbe
vágta Garant, úgy hogy az erősfalu üveg 
szilánkokká hasadva tört szét a szeren
csétlen fiatalember koponyáján, huszon- 
négynapon túl gyógyuló sérüléseket 
okozva. A leteritett ellenfelet társai szál
lították el az orvoshoz, ahol a sebeit 
bekötözték. A furcsa párbaj két főhőse 
súlyos testi sértés címén kölcsönösen 
feljelentette egymást.

Filmszínház. Folyó hó 11. és 12-én 
„A szőke álom" cimü fiímoperett kerül 
színre elsőrangú együttesben, a fősze
repeket Lilian Harvey, Willy Fritsch, 
Willy Forst, Hörbiger Pál stb. játszók. 
A filmet kiapadhatatlan humora és fi
nom zenéje emelte sikerre s pompás 
szórakozást nyújt. — A müvésztrio 
a legjavát adja sokoldalú művésze
tének.

Folyó hó 15 én „A kibicek királya" 
czimü filmkomédia kerül előadásra. 
Natscher Adela és Dundy üzleti kon
kurensek, de előbbinek leánya, és 
utóbbinak fia van, kik már jogot is 
végeztek s jól elférnek egymás mellett. 
Az öregek összezördülnek, sőt komolyan 
összevesznek s ez vidám epizódokat 
vonz maga után.

Folyó hó 16-án „A londoni éjszakák 
árnyai" cimü zenés film következik, 
mely a londoni földalatti élet misztikus 
fázisait tárja elénk a nagyváros minden 
bünözetével és kicsapongásaival. Ideg- 
feszitő jelenetekben tűnnek fel egymás 
után igen izgalmas képek. Főszereplő 
Hans Albers.
Szigorú telet jelentenek. A meteoroló

giai vizsgálatok azt eredményezték, hogy 
az 1933. év az esőzés mennyisége, hő
mérséklet és általános időjárási viszo
nyok tekintetében az 1928-as esztendő
vel igen sokban egyezik, így szigorú 
télre van kilátás.

A „Figyelő" uj száma újra kitűnő 
tartalommal jelent meg november 5 én, 
A Darkó István szerkesztésében heten
ként 16 oldalon megjelenő társadalmi és 
irodalmi szemle tartalmából kiemelked
nek az ifjúsági kérdésekkel foglalkozó 
cikkek, igy a párisi „Le Temps" cikke. 
Középosztályunk nevelése cimmel nagy, 
tanulmányt kezd közölni a lap a cseh
szlovákiai magyar középiskolák helyze
téről. Érdekesek a „Rooseveltizmus vagy 
Hitlerizmus" az „Előadóművészet Szlo- 
venszkón", „Anyavédelem" c. cikkek, a 
Belpolitikai figyelő, Világfigyelő c. rova
tok. „Fiú és leány egyformán harminc 
évesek" címen uj regényt kezd közölni 
a lap és közli Sebesi Ernő elbeszélését 
is. A Figyelő megrendelhető a kiadóhi
vatalnál: Lucenec-Losonc, Kisbég-utca.
7. szám.

Kilenc százalékkal csökken a vasúti 
tarifa. A csehszlovák vasutak igazgató
sága beterjesztette a javaslatot a vasúti 
tarifák csökkentésére. A javaslat szerint az 
összes eddigi kedvezmények érvényben 
maradnak, a vonaljegyek ára olcsóbbodik 
és uj vonaljegyeket vezetnek be, amelyek 
15 napig maradnak érvényben s az eddigi 
havi kedvezményes jegyekkel szemben 
65 százalékos kedvezményt nyújtanak. A 
munkás és diák-kedvezményes jegyeket 
az uj javaslat nem érinti. A személyvo
nat III. osztályában 100 km-nyi távolság
ban a menetdij csökkenése 7 százalékos, 
amely a távolság nagyobbodásával nö
vekedik. Az átlagos kedvezmény 9 szá
zalék. A gyorsvonati pótlék ugyancsak 
csökken. így 30-tól 150 km-ig terjedő 
távolságon a mai 12 K helyett csak 
7‘50 K gyorspótlékot kell fizetni. A vasut- 
igazgatóság javaslata tartalmazza az uj 
vonatmenetek bevezetését is. A javaslat 
a csomagszállitási tarifa csökkenését is 
tartalmazza.

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

Miért szerencsétlen nap a péntek? 
A pénteki naphoz sok babona fűződik 
és egy középkori krónika felsorolja 
mindazt, amiért a pénteket szerencsét
len napnak tartják : 1. Pénteken, kilen
cedik órában vétkezett Ádám a paradi
csomban. — 2. Pénteken ölte meg Kain 
öccsét, Ábelt. — 3. Pénteken kezdődött a 
vízözön. — 4. Pénteken léptek Izráel fiai 
fogságba. — 5. Pénteken halt meg Mó
zes próféta. — 6. Pénteken halt meg Dá
vid király. — 7. Pénteken öltött Jézus 
Krisztus emberi testet. — 8. Pénteken 
fejezték le Keresztelő Szent Jánost. — 
9. Pénteken kövezték meg Szent Istvánt. 
— 10. Pénteken ölték meg az apró szen
teket. — 11. Pénteken feszítették ke
resztre Jézus Krisztust. — 12. Pénteken 
hagyta el a földet és szállt fel a meny- 
nyekbe Szűz Mária. — 13. Pénteken 
feszitették keresztre Szent Pétert. — 14. 
Pénteken fejezték le Szent Pált. — 15. 
Pénteken fejezték le Alexandriai Szent 
Katalint. — 16. Pénteken fogják megvívni 
harcukat IIíyés és Énok az Antikrisztus- 
sal, akit le fognak győzni.

A Básthy-féle bünügy egyik vád
lottja szabadlábra került. Beszámol
tunk lapunkban a rimaszombati esküdt
szék őszi ciklusának legszenzációsabb 
tárgyalásáról, a tizennégy évvel ezelőtt 
Alsópokorágyon megölt dr. Básthy Zol
tán rimaszómbati joggyakornok négy 
gyilkosának bűnügyéről, amely alka
lommal a felbujtással vádolt Szabó 
Gyula alsópokorágyi gazdálkodó ügyét 
az esküdtszék újabb főtárgyalásra uta
sította, a védő előterjesztésére azonban 
hozzájárult a vizsgálati fogságnak az 
újabb főtárgyalásig való megszakításá
hoz. A tizenharmadik hónapja vizsgá
lati fogságban ülő vádlott szabadlábra 
helyezése azonban a főtárgyalás befe
jeztével nem következett be, mert az 
államügyész semmiségi panasszal élt a 
biróság döntésével szemben s igy az 
ügy a kassai felsőbíróság elé került, 
ahol az államügyész semmiségi pana
szának elutasításával a kerületi biróság 
intézkedését megerősítették. Múlt szom
baton Szabó Gyula már el is hagyta a 
fogházat.

Az iskolaszéki ülés revolveres fi
náléja. A zádorházai református iskola
szék ez év március hó 9 én megtartott 
ülése után a jelenlevők áldomást ittak 
s a jóhangulat hevében Bettes János 
29 éves zádorházai gazdálkodó össze
szólalkozott Csoltó Gézával, aki rendre- 
utásitásképpen arculütötte, úgy hogy 
Bettes az ütés következtében a földre 
esett. A megszégyenített gazda dühé
ben, amit az elfogyasztott alkohol csak 
még jobban felfokozott, revolvert rán
tott és rálőtt támadójára. A golyó nem 
talált és Csoltó Géza a bonyodalmakat 
elkerülendő, igyekezett a teremből ki
menekülni, Bettes azonban utánaszaladt 
és még kétszer feléje lőtt, szerencsére 
azonban ezek a golyók is célt tévesz
tettek. Életveszélyes fenyegetés és en
gedélynélküli fegyverviselés címén el
járás indult a hevesvérű fiatal gazda 
ellen, akit a kerületi biróság 3 hónapi 
fogházra és 300 korona pénzbírságra el 
is ítélt. Az ítélet végrehajtásának fel
függesztését nem mondotta ki a biró
ság. Bettes János megkezdte büntetésé
nek letöltését.

Lópótló bizottság zsolnai kirendelt
sége vásárol hátas, könnyű hámos ti- 
pusu pótléklovakat és 3-3Vs éves há
tas tipusu csikókat és pedig :
Nov. 22. vásártér Feleden . . 13'30 óra
Nov. 23. vásártér Rimaszomb. 8'— óra 
Nov. 23. vásártér Rimaszécs . 12'— óra 
Nov. 24. vásártér Tornaiján . 8'— óra 
Nov. 25. vásártér Kassán . . 8'— óra 
A csikók vásárlásánál a lópótlóbizottság 
különös súlyt helyez származásuk iga
zolására, ezért szükséges lesz elhozni a 
hágatási vagy származási lapot. Felhív
juk az érdekelteket, hogy a jelzett időben 
pontosan jelenjenek meg.

Féláron Budapestre 1 November 8— 
22-e között 50 százalékos kedvezmény 
van a budagesti utazásokhoz. Igazolvá
nyok 12 Kő-ért kaphatók a pozsonyi Cent
ral Passageban lévő utazási osztálynál.

Felemelték a rozsnyói erdőkerülő 
gyilkosainak büntetését. Fazekas Ist
ván volt rozsnyói erdőkerülőt ez év január 
5 én Kerekes Lajos béresszolga, Faze- 
kasné rábírására, akivel viszonyt folyta
tott, bestiális kegyetlenséggel meggyil
kolta. A rimaszombati esküdtszék a tava
szi ciklus során tárgyalta ezt a bűnügyet 
s a felbujtó asszonyt 15, Kerekest pedig 
12 évi fegyházra Ítélte. Kerekes megnyu
godott az Ítéletben, Fazekasné azonban 
semmiségi panasszal élt, azonban más
nap megváltoztatta elhatározását és a fő 
tárgyalási elnöknél visszavonta felebbe- 
zését. Az ügy mégis a felsőbb fórumok 
elé került, amennyiben a 92. §. alkalma
zása miatt az államügyész semmiségi pa
naszt jelentett besa briinni legfelső bíró
ság végsőfokon most hozott Ítéletet az 
erdőkerülő gyilkosainak ügyében, Kere
kes büntetését 12 évről 15 évre emelte 
föl, viszont Fazekasné 15 éves büntetését 
életfogytiglani fegyházra változtatta át.

Revolveres cigányháboru a berzé- 
tei putrik közt. Pólyák Rudolf berzétei 
cigány nemrégiben egy bűnügybe ke
veredett bele s ebből kifolyólag bosszút 
forralt Gazsi János berzétei mezőőr el
len, aki terhelő vallomásával Polyákot 
a hatóságok élőit „bemártotta". Nem
régiben egy sötét este ismeretlen tette
sek a mezőn megtámadták Gazsit és 
csúfosan helybenhagyták. Az elpáholt 
mezőőr Polyákékra gyanakodott és Kó 
nya József nevű rokona révén felelős
ségre is vonta őket, ami miatt Pólyák 
és Kónya közt véres verekedés tört ki. 
Kónya kővel védekezett, Pólyák pedig 
bicskával támadott, majd pedig a fe
nyegető helyzet megmentése érdekében 
fejszéért szaladt haza és agyonveréssel 
fenyegette meg Kónyát, aki szorult 
helyzetében revolvert rántott és köz
vetlen közelből lőtt ellenfelére. A golyó 
jobb fülcimpáját lőtte át Pólyáknak, 
mire a vérbeborult ember fellármázta 
az egész cigánykolóniát s a cigányputrik 
lakói két pártra szakadva vették ki ré
szüket az általános verekedésből. A 
fejszék és dorongokkal felszerelt Polyák- 
tábor halálra kereste a revolveres Kó 
nyát s az egyik putrikot, ahol Kónyát 
szimatolták, formálisan lerombolták. A 
revolverrel védekező fiatal cigány azon
ban a Kristóf-féle putriban volt elbújva 
s amikor a tömeg oda behatolt, a fejét 
követelve, a fejszékkel rátámadó cigá
nyok közé lőtt ismét s a golyó Pólyák 
Jánost balkarján találta. Az általános 
zűrzavarban Kónyának sikerült elmene
külnie és a csendőrségen jelentést ten
ni, amely aztán nagynehezen helyreállí
totta a rendet. A revolveres és fejszés 
cigányháboru ügyében szigorú vizsgálat 
indult.

A peches szeszcsempész esete a 
vámhivatallal. Ferdinand István 21 éves 
gömörhosszuszói legény a múlt napok
ban hét liter borral és egy liter tör
köllyel megrakodva jött át magyar te
rületről, a csehszlovák vámőrök azon 
bán lefülelték és a csempészett italt 
elkobozták tőle. Ferdinandot rendkívül 
elkeserítette a tiltott szeszimport kelle
metlen fináléja s különösen az anyagi 
veszteségre való tekintettel elhatározta, 
hogy minden körülmények között visz- 
szaszerzi a vámőrség irodájából az el
kobzott italocskát. Este belopódzott az 
irodaépület udvarára s miután a szoba 
kulcsát nem találta, fejszével iparkodott 
felfesziteni az ajtót, a vámőrség Zsák 
nevű vezetője azonban észrevette a 
fiatalembert és lefegyverezte. Átadták a 
tornaijai járásbíróságnak, ahol a szesz
csempészési kihágáson felül betörési 
kisérlet és hatóság elleni erőszak címén 
is eljárást indítottak ellene.

1933. november hó 12.

Az olasz-magyar mérkőzés és a 
rendőrség. A világhírű sportesemény, 
amely a múlt vasárnap zajlott le Buda
pesten az olasz-magyar válogatott labda
rugó mérkőzésen, Losoncról is több sport
barátot vonzott a magyar fővárosba. Mi
után ezen a napon tartotta a magyar re
víziós liga tiltakozó nagygyűlését is az 
angol parlamenti kiküldöttek részvételé
vel, a losonci rendőrbiztosi hivatal nyo- 
n.ozást indított a kiránduláson résztvett 
futballrajongók ellen, hogy vájjon nem 
tévedtek-e ei a revíziós liga gyűlésére.

Leleplezett terménytolvajok. Ajnács- 
kőről jelentik. Varga István és János 
hidegkúti legények a múlt napokban 
megállapodtak egymással, hogy Mag Ist
ván fütő hidegkúti lakos terménykész
letét megdézsmálják. Este észrevétlenül 
odalopóztak Mag István házához, létrát 
szereztek s a magtár egyik deszkáját fel- 
feszitve behatoltak a padlásra, ahonnan 
egy zsák rozsot elemeitek. A termény- 
lopást a tulajdonos csak reggel vette 
észre, nagy lármát csapott miatta s a 
helyszínre összegyűlő szomszédok kö
zül a két Varga viselkedését olyan gya
núsnak találta, hogy indíttatva érezte 
magát a legények szüleinél panaszt tenni, 
akik felelősségre vonták őket. Mindket
ten beismerték tetteiket s a lopott rozsot 
annak rendje és módja szerint vissza is 
cipelték Mag István lakására, ennek 
dacára azonban az eljárás mindkettőjük 
ellen megindult betöréses-lopás címen.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Rábely Károly laptulajdonos.

Szerény igényű, független, középkorú 
nő idősebb házaspárhoz

h á zv eze tő n ő ü l
kerestetik, aki minden munkára vállal
kozik és magának állandó otthont óhajt. 
Cim : megtudható a kiadóhivatalban.

n a g y  v á la szték b an

Kovács-Áruházban.

PARKETT, bütortisztitó 
és fényesítő szerek

olcsó áron beszerezhetők a

BOKOR-drogeriában.

Kőműves és ácsmesteri
szakvizsgára
m egfelelőleg előkészít

G A Á L  B A L Á Z S  építész, építőmester.
Luőenec (Losonc) Mező-u.

S P O R T
É T T E R E M  £  K Á V É  HÁZ
megnyílik folyó hó 11-én szombaton 

d is z n ó to r o s  v a c s o r á v a l .
Olcsó árak, figyelmes kiszolgálás. 

W T  Vacsora Kő. 6 80.
szives pártfogást  kér :  

B o z ó k y  G y ö r g y  tulajdonos.

E ivalos ö l l y i e t  3 5 0  koronától
kezdve készít

H A N K A N D O R
uriszabó, Rimaszombat Szijjártó-u. 75. sz. 
Elfogadok javításokat, fordításokat és 

minden e szakmába vágó munkát.

Egy jó karban levő

rövid zongora
jutányos áron eladó.

Cím : e lap kiadóhivatalában. ►

Rimaszombat, 1933. Nyomatott R á b e ly  K áro ly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


