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Hideg áramlatok.
Akármennyit mesterkednek is a 

világbölcsek, nem tudják az embe
riség bajait csendes, szelíd, enyhe 
íuvalmu vizekre terelni. Telve van 
a világ tengere csodálatos hideg 
áramlatokkal, ellenkező szelek, sőt 
szélvészek korbácsolják a hullá
mokat : azok között dideregnek, 
borzonganak az emberi társaságok 
élethajói. Nem látszanak zöldelő 
reménypartok s ha mutatkoznának 
is valahol, hamarosan arra zúdul 
valami fagyos áramlat és rövide
sen letarolja a saját nyomorúságá
ban vergődő földi népnek zöldülni 
kezdő reménylombjait. Jó, ha még 
el nem pusztítja az utolsó rügyet is.

Enyhe, napsugaras tájak nincse
nek sehol, még a délvidékeket is 
zoidságba vagy aszuszáradásba vit
ték az ellenséges áramlatok. Ezek 
borítanak minden tájai, minden vi
déket. Nem tud a szem sehol meg
pihenni nyugodtan virágzó tájakon, 
ahol a remény langy fuvalma él
tetne és a szeretet belső melege 
járna át az emberi műveltség haj
lékain.

A régi biztos világot fenekestől 
felforgatták, feldúlták az ellenséges 
áramlatok. A merre csak nézünk, 
mindenünnen a hideg, rideg számi- 
tó önzés zordon szele fúj, kiölve 
minden meleget, kiszíva minden 
bizalmat, ami még összetartaná a 
széthulladozó, szétfoszló emberi tár
saságot.

Hányszor annyiba kerül most az 
államok biztonsága, mint a régi 
jó időkben ? A nagy hadi költsé 
gek, fegyverkezés fokozása, a pán
célos hadihajók sokasága és főleg 
a légi repülőgépek temérdek száma 
a megmondhatója.

És a sok százezernyi gép mind 
nem a béke műveit, az emberi ha
ladás és fejlődés szelíd ügyeit szol
gálja, hanem pokolbeli fogvicsor- 
gatással meredezik egymás ellen, 
mint az ésszel ellátott emberi vad
állatoknak egymásra dühös lihe- 
géssel, szinte őrülten kapkodó fogai.

A társas élet is telitve van a 
bizalmat kizáró védelmi szervek-j 
kel. Sokkal többe kerül a társas 
rend fentartása, a közvagyon vé
delme, mint hajdanában. — Nincs 
senki aki úgy gondolkodnék : meg-| 
bizhatunk a jó emberekben ! Nem 
bíznak meg bennük, mert nem is 
tételezzük fel, hogy volnának még 
jó emberek.

A nagy világfelfordulás után nem 
állott még helyre az egyensúly. — 
Minden félig-meddig labilis, esendő 
állapotban van. Nincs biztos pont, 
amelyre a megbolygatott ember 
jövő fejlődését építhetné. Ezért ha

lad nagyon lassan az a jövő fejlő
dés és ezért kell neki néhány év 
múlva uj alapokat keresni.

Csak a kölcsönös bizalom, csak 
a megértés és szeretet melege te
szi fölöslegessé azt a sok drága 
biztonsági intézményt és berende
zést, ami manapság minden or
szágban szükséges.

Az önzés zárkózott ridegsége, a 
meg nem értés széthúzó szeretet- 
lensége okozza azt a számtalan 
hideg, fagyos áramlatot, ami kö
röskörül kanyarog a mai világon. 
Ez ösziökéli egymás ellen a sze
rencsétlen emberi, hogy akadá
lyozza egymást a megélhetésben, a 
fejlődésben. Ezek viszik rá az em
bert, hogy egymás ellen törjön és 
azt nézze, hogy a másik ne tudjon 
úgy megélni, mint ő.

Ez a hidegség, ez a ridegség, 
ez az önzés az emberiség közé 
befurakodó hideg áramlatokat hoz 
létre, amelyek nyomán elpusztul 
minden megértés, minden bizalom, 
megnehezül az emberi élet, elfony- 
nyad a fejlődésnek minden virága, 
kivész még a rügye is.

Ha megakarjuk javítani a vilá
got, ha jobbá, kellemesebbé akar
ják tenni az emberi életet, akkor 
csak a megértés, a szeretet melege, 
a bizalom lelkes fénye segíthet er
re bennünket. Ezeket kell ápol
nunk és mindenütt előtérbe hoz
nunk, hogy visszaszoríthassuk azo
kat a fagyos, minden igaz emberi 
életet pusztító hideg áramlatokat.

Megértő szeretet és bizalom kelt 
uj életet a világon. X.

Evangélikus közgyűlés.
Lapunkban részletesen beszámoltunk 

a Rimaszombat-tamásfaiai evangélikus 
egyházközség kebelében lejátszódó ese
ményekről s közöltük azt is, hogy az 
egyházközség presbitériuma legutóbbi 
ülésén 24 szavazattal 4 ellenében a 
szlovák hivek által benyújtott memo
randumot elutasította s elhatározta, hogy 
egy szlovákul és magyarul perfekt tudó 
segédleikészi állást rendszerest 3400 Kó 
fizetés mellett, kiegészítve az alsószik- 
lási kongruával, megfelelő egyszobás 
lakással s ilyen értelmű javaslatot ter
jeszt a december 29-én megtartandó 
közgyűlés elé elfogadás végett.

December hó 29-én, délután 4 órakor 
kezdődött meg a Rimaszombat-tamás
falai evang. egyházközség közgyűlése a 
helybeli evangélikus templomban, mely 
ez alkaiommaz zsúfolásig megtelt érdek
lődő közönséggel, melynek soraiban 
számos más vallásu érdeklődő is volt 
jelen.

A közgyűlést pontban 4 órakor Ba- 
ráth Károly lelkész imával nyitotta meg, 
majd Dr, Törköly József egyházközségi 
felügyelő, világi elnök társával együtt 
elfoglalta az elnöki helyet.

Dr. Törköly József felügyelő rövid 
megnyitó beszéde után Baráth Károly 
lelkész napirend előtt szólalt fel és

szóvá tette a „Gemer-Malohont" cimü 
helyi szlovák hetilap támadását az egy
ház vezetősége ellen, amelyben egy té
vedésektől hemzsegő cikk jelent meg, 
mely szerint a szlovák hivek az egyház 
lelkésze által teljesen ellettek volna ha
nyagolva, sőt teljesen mellőzve voltak. 
Baráth Károly lelkész amidőn ezt visz- 
szautasitja, tényekre hivatkozik, amidőn 
bejelenti, hogy a szlovák hivek minden 
egyéni funkciónál szlovák nyelven lettek 
kiszolgálva s minden hó első és máso
dik vasárnapján szlovák istenitisztelet 
volt részükre tartva. Tehát teljesen té
ves a cikk azon része, hogy a szlovák 
hivek csak akkor jutottak volna szlo
vák istenitisztelethez, ha valamelyik 
szlovák lelkész megkönyörült rajtuk. 
Hogy ez a téves, rosszhiszemű állítás 
— úgymond Baráth lelkész — meg ne 
gyökerezzék, ezért szólaltam fel.

Majd Remenyik Dezső egyházközségi 
jegyző olvassa fel a legutóbbi közgyűlés 
jegyzőkönyvét, melyet egyhangúlag jóvá
hagyólag tudomásul vettek.

Ezután az uj szlovák presbiterek: 
Hanesz Emil, Faluba János és Celder 
Gyula szlovák nyelven tették le az es
küt Baráth Károly lelkész kezébe.

Baráth Károly lelkész felolvasta ma
gyar fordításban a szlovák egyháztagok 
által benyújtott s lapunkban is annak
idején részletesen közölt memorandumot, 
melyet az elnökség felkérésére szlovák 
nyelven Celder Gyula tanító ismertetett.

Dr. Törköly József elnök ezután rész
letesen foglalkozott a szlovák egyház
tagok memorandumával. Felolvassa a 
presbitériumnak ebben az ügyben ho
zott határozatát, mely szerint a szlovák 
másodlelkészi állást szükségtelennek 
tartja a presbitérium és kivihetetlennek 
is. Ezzel szemben a presbitérium egy 
olyan segédlelkészt kíván választatni, 
aki a magyar és szlovák nyelvet szóban 
és Írásban perfekt birja. A presbitérium 
javasolja a közgyűlésnek, hogy egy 
ilyen segédlelkésznek 3400 Kő. fizetést 
adjon az alsósziklási kongruával kiegé
szítve, azonkívül megfelelő bútorozott 
szobát azért, hogy a szlovák hivek lelki 
szükségletei teljesen ki legyenek elé
gítve. A presbiteri javaslat még azt is 
kimondja, hogy ha a jelenlegi lelkész 
nyugdíjba menne, úgy a helyére meg
választandó lelkésznek a magyar nyelv 
mellett a szlovák nyelvet is perfekt kell 
bírnia. Ezt a határozatot a presbitérium 
24 szavazattal 4 ellenében hozta meg s 
elfogadás és jóváhagyás végett a mai 
közgyűlés elé terjeszti. A presbitérium 
ezen határozatát Celder Gyula szlovák 
nyelven ismertette.

Majd dr. Gyurkovics János esperes- 
ségi felügyelő szólalt fel és magyar
nyelvű beszédében kijelenti, hogy nem 
akar állást foglalni felügyelői hivatalánál 
fegva se jobbra, se balra, hanem sze
rinte a szlovák egyháztagok kérelmét 
csakis közmegegyezéssel lehet megol
dani. Szerinte a szlovák kisebbség ké
rését teljesíteni kell. Ha nem teljesíte
nék, úgy ketté szakad a Rimaszombat- 
tamásfalai evangélikus egyházközség, 
amelynek kárát mind a két rész meg
érezné, mert egyházi adóemelést vonna 
rnaga után. Azért kéri az egyháztagokat, 
hogy ne szavazás utján döntsenek eb
ben a kérdésben, hanem egyezség utján 
és ne kápiáni, hanem másodlelkészi 
állást szervezzenek, amelyet azonban ne 
töltsenek most be, csak ilyen határoza
tot hozzanak s ebben az esetben ők 
szlovákok hajlandók lennének a pres

bitérium ösmertetett határozatát elfo
gadni. Kikötésük azonban csak az, hogy 
olyan káplán legyen megválasztva, aki 
a szlovák híveknek is tetszeni fog. Be
jelenti végül, hogy egyházi hivatali ál
lásánál fogva az esetleges szavazásban 
nem fog részt venni.

Hanesz Emil járásfőnök szlovák és 
magyar nyelvű beszédében annak a ki
jelentésére szorítkozik, hogy ők szlová
kok szakadást nem akarnak. Mi — úgy
mond — együtt akarunk maradni ma
gyar hittestvéreinkkel, csak azt kíván
juk, ami minket megillet. Előre látja, 
hogy követeléseiket itt nem fogják úgy 
teljesíteni, ahogyan ők akarnák. — Mi 
— úgymond — okvetlen szlovák máso
dik lelkészi állást kívánunk. Állandó 
lelkészt akarunk, folyton változó segéd
lelkésszel megelégedve nem lennénk. 
Ha nem teljesitik kérésünket, úgy fe- 
lebbezni fogunk s ez nem fogja az 
óhajtott békét meghozni. Mindaddig kö
vetelőzni fogunk, amig kérésünk meg- 
hallgattatásra nem talál s amig a szlo
vák egyházhivek ép úgy el lesznek lát
va, mint a magyarok.

Dr. Törköly elnök Dr. Gyurkovics fel
szólalására felvilágosításul megjegyzi, 
hogy a segédleikészi állás rendszeresí
tését az esperességi közgyűlés is elfo
gadta, sőt hozzájárult ahhoz maga az 
egyházkerület is. A kápiáni és a rendes 
lelkészi állás fizetése között körülbelül 
6000 Ke. differencia van, az egyház 
mostani anyagi helyzete ezt nem birná 
el. Indítványozza, hogy a közgyűlés a 
presbitérium javaslatát fogadja el. — 
Dr. Gyurkovics viszonválasza után Fa
luba János paragrafusokra hivatkozva 
igyekszik bebizonyítani, hogy kong- 
ruát nem a kápiáni, hanem csakis szer
vezett lelkészi állásra adnak. Indítvá
nyozza, hogy a közgyűlés bizza meg a 
presbitériumot, hogy a költségek fede
zésére uj pénzforrásokat keressen.

Uram János tanfelügyelő, mint a „Ge- 
mer-Malohont“ szerkesztője Baráth lel
kész napirend előtti felszólalására ref
lektál s kijelenti, hogy a kérdéses cikk 
nem Baráth lelkész személye ellen Író
dott, hanem csak a beterjesztett memo
randum egyes pontjait támogatta. Baráth 
lelkész ellen nincs kifogásuk, vele meg 
vannak elégedve ők is, meg a magya
rok is. Kijelenti őszintén, hogy nekik 
nem szlovákul tudó, — hanem szlovák 
érzelmű lelkészre van szükségük.

Dr. Mihalik Dezső egyházközségi 
ügyész bejelenti és felvilágosításul közli, 
hogy a szlovák hivek memorandumában 
foglalt azon kitétel, hogy a szlovák lel
készt csakis a szlovák hivek maguk 
válasszák, beleütközik az egyházi alkot
mányba, ezt az egyházi alkotmány nem 
engedi meg, tehát ez szóba sem jöhet. 
A lelkészeket az egyházi alkotmány sze
rint nemzetiségre való tekintet nélkül 
az összes híveknek kell választaniok. 
Válaszul Uram János tanfelügyelő azon 
kijelentésére; hogy nekik nem szlovákul 
tudó, hanem szlovák érzelmű lelkészre 
van szükségük, kérdi, hogy ha a ma
gyarok volnának hasonló helyzetben és 
ők követelnének magyar érzelmű lel
készt, hajlandók volnának-e a szlovákok 
a kérést teljesíteni ?

Baráth lelkész újból ismétli, hogy a 
másodlelkészi állást az egyház nem 
birná el s ajánlja, hegy a presbitérium 
indítványát fogadják el.

Dr. Törköly József elnök ezután a 
vitát berekeszti s felkéri a szlovák egy
háztagok vezetőit, hogy járuljanak hozzá
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szavazás mellőzésével a presbitérium 
javaslatához.

Miután a szlovák vezetők elutasítot
ták ezt az ajánlatot, Dr. Törköly elnök 
titkos szavazást rendel el. Minden egyes 
egyháztag két cédulát kap, az egyes 
számú a presbitériumi javaslat elfoga
dása mellett szól, mig a 2-es számú 
ellene. A közgyűlés a szavazatszedő bi
zottságba elnök javaslatára Dr. Mihalik 
Dezső, Szlatinszky András, Celder Gyula, 
Habán András és Remenyik Dezső egy
háztagokat küldi ki.

Dr. Mihalik Dezső a szavazatszedő 
bizottság elnöke elrendeli a szavazást. 
Elsőnek Dr. Törköly József elnök adja 
le szavazatát, aki gyengélkedése miatt 
távozik is a közgyűlésről, helyettese 
Fényes Sándor másodfelügyelő lett.

Este 1/i 7 órakor vette kezdetét a sza
vazás és fél 8 órakor Fényes Sándor 
másodfelügyelő, helyettes elnök újból 
megnyitván a közgyűlést, Dr. Mihalik 
Dezső a szavazatszedő bizottság elnöke 
bejelenti a titkos szavazás eredményét, 
mely szerint leadatott összesen 262 
szavazat, melyből a bizottság 2 szava
zatot érvénytelenített, igy az érvényes 
szavazatok száma 260. Ebből az 1-es 
számúra (a presbitérium javaslata mel
lett) 217, a 2 es számúra (a presbité
riumi javaslat ellen) 43 szavazat esett. 
Ennek alapján a közgyűlés nagy több
séggel a presbitérium javaslatát fogadta 
el, vagyis, hogy szlovákul tudó segéd- 
leíkészi állást rendszeresít s ezzel az 
önálló szlovák másodlelkészi állás fel
állítását elvetette. — A nagy izgalom 
közepette lezajlott egyházközségi köz
gyűlés este 8 kor Baráth Károly lelkész 
imájával ért véget.

Nagy feltűnést keltett, hogy bár a 
szlovák egyháztagok memorandumát 
121-en írták alá, mégis a szavazás al
kalmával mellette csak 43-an szavaztak.

Minden valószínűség szerint a szlo
vák egyháztagok nem nyugosznak bele 
az ismételt elutasításba és tovább fog
nak felebbezni, amint azt leszavaztatá- 
suk esetére szónokaik a közgyűlésen 
előre be is jelentették.

F e lh ív á s
Rimaszombat és vidéke közönségéhez.

Az ujesztendő küszöbén a Gö- 
mör-Kishonti Múzeumegyesület ve
zetősége komoly kérelemmel fordul 
Rimaszombat és vidéke közönségé
hez, testületekhez és egyesekhez 
egyaránt. Anyagi és erkölcsi támo
gatást kér az eddig mostohagyer
mekként kezelt, elhanyagolt múze
um számára mindenkitől, akiben 
van még megértés, áldozatkészség 
a közintézmények iránt.

A csehszlovák köztársaság meg
alakulását követő 10 esztendő a 
stagnálás, kényszerű tétlenség ide
je volt múzeumunk életében. Ez az 
időszak az 1928-ik évvel zárult le, 
amikor a Muzeumegyesüiet uj alap
szabályait a belügyminiszter meg
erősítette. Ezzel az egyesület ismét 
megkezdhette törvényes működését. 
Az uj munka, melynek célja volt 
a mulasztások pótlása, a hiányok 
kiküszöbölése, kissé vontatottan in
dult meg s még ma sem olyan 
tempójú, amilyennek lenni kellene, 
de azért már vannak látható jelen
tős eredményei. A majdnem 14000 
könyvet tartalmazó könyvtár ren
dezése, hála Simonffy Pál könyv
táros kitartó munkásságának, már 
a vége felé közeledik, az egyesü
let vagyonkezelését Volko Viktor 
pénztáros teljesen rendbe hozta, az 
egyesület számára újabb tagok to
boroztalak és a múzeumépület — 
igaz, hogy tekintélyes kölcsön 
igénybevételével — renováltatott. 
Következő feladat volna a muzeum 
továbbfejlesztése, gyűjteményeinek 
gyarapítása. Ezt a feladatot azon
ban az egyesület csak Rimaszom
bat és vidéké társadalmának hat
hatós támogatásával végezheti el.

Az egyesületnek 1935. febr. 25- 
én tartott rendkivüli közgyűlése el
határozta a természetrajzi osztály 
beállítását, állati, növény- és ás
ványtár berendezését. Ezen hatá
rozat meghozatalánál számításba 
vette a közgyűlés a társadalom és 
egyesek támogatását is, mely nél
kül a terv megvalósítása a jelenlegi 
körülmények között szinte lehetet
len. Mikor az egyesület ez utón ké
ri a társadalom támogatását, nem 
kíván senkitől lehetetlent. Alig van 
ház, melyben valami történelmi 
emlék, vagy muzeális értékkel biró 
tárgy ne akadna. Akármilyen nyel
ven irt régi könyvek, oklevelek, cí
merek, fegyverek, festmények, pén
zek, érmek, háztartási eszközök, 
föld alól előkerült leletek stb. egy 
múzeumban értékkel bírnak, mig 
magánosok tulajdonában, pincék
ben, vagy padlásokon legtöbbször 
csak felesleges lim-lomot képeznek 
s sorsuk az elkallódás. Ilyeneket 
kér a Muzeumegyesüiet a társada
lomtól és egyesektől, hogy a mú
zeumot továbbfejleszthesse és olyan 
intézménnyé tehesse, mely meg 
tudjon felelni legfőbb feladatának: 
egyesek és tömegek nevelésének, 
oktatásának.

Az egyesület köszönettel fogad 
bárkitől ajándékként, vagy letét 
gyanánt nemcsak egyes tárgyakat, 
hanem egész gyűjteményeket is. A 
letétekről a vezetőség elismervényt 
ad, azokért teljes anyagi felelőssé
get vállal s a letéteményező kíván
ságára visszaadja.

Aki a muzeum fejlesztéséhez 
ajándékaival, vagy letétjével hozzá
járul, egy olyan intézmény haladá
sát teszi lehetővé, mely Rimaszom
bat városának is hasznára válik, 
amennyiben az idegenek érdeklő
dését és forgalmát fokozza. Ha pe
dig valakit az az aggodalom tarta
na vissza a támogatástól, hogy a 
múzeumban elhelyezett tárgyak nin
csenek kellő biztonságban, annak 
idézzük az alapszabályok 44. §-át, 
mely szerint ha az egyesület vala
mi okból feloszlattatnék „annak 
egész vagyona Rimaszombat váro
sára száll, amely köteles a múzeu
mot és annak vagyonát az alapítók 
intenciói értelmében......... fenntar
tani."

Építési szövetkezet 
alakult Rimaszombatban.

Igen életrevaló s az építési mozgal 
mát felélénkíteni hivatott uj szervezke
désről, illetve szövetkezeti alapításról 
értesülnek olvasóink a mai szám hir
detési rovatából. — A rimaszombati és 
rimatamásfalai építési vállalkozók, száin- 
szerint 14-en „Rimává" cég alatt szö
vetkezetbe tömörültek, hogy a helyi 
épitőszakma egészséges fejlődésének le 
hetőségét megteremtve, versenyképes 
szolid árakkal, minden kritikát kibíró 
becsületes munkával és tisztességes ki
vitellel kivívják a közönség szimpátiáját 
és bizalmát a helyi szakma iránt, amely 
az utóbbi időben háttérbe kezdett szo
rulni a vidéki vállalkozók erős verse
nye folytán.

Amint az uj szövetkezet hirdetménye 
jelzi, a „Rimává" távol áll minden kar- 
tell-teremtési gondolattól, tehát nem 
áremelést s az árak minden áron való 
stabilizálását, hanem a legmagasabbfokú 
versenyképesség elérését célozza, amire 
elaprózottság mellett a szakma egyes 
vállalkozói képtelenek lennének, ellen
ben összeállva, egy testületté szervez
kedve, döntő tényezővé fejlődhetnek.

Ilyerformán az uj szövetkezet a szak
ma érdekeinek szolgálatán túl, minden 
tekintetben megfelelhet az építkezni kí
vánó közönség érdekeinek is. Ezt azért

is állíthatjuk, mert az alapitó tagok so
rában otf látjuk Radványi Mór épitö- 
kulturmérnök és építőmester, Stanga Já
nos oki. kőműves mester, Dusek Ágos
ton épitész-épitőmester, ifj. Gecse József, 
Misurák András, Janousek József oki. 
kőművesmesterek neveit is, akiknek ed
digi működésük garancia arra, hogy a 
szövetkezet valóban a kitűzött cél irá
nyában fog haladni.

A kamattörvényből s a gazdasági vál
ság leküzdése érdekében tervezett többi 
kormányintézkedésekből szakkörök az 
építkezési mozgalom újbóli fellendülését 
remélik s éppen ezért a „Rimává" épí
tési szövetkezetét alkalmas időpontban 
hívták életre tervezőik, mert a szervez
kedés munkája a tél folyamán teljesen 
befejezést nyerhet s az építkezési sze
zon elején már tökéletesen felkészülve 
kapcsolódhatik be a munkába.

Á rokonszenves és az évek óta stag
náló építkezések ujbóii megindulásának 
lehetőségeit elősegíteni hivatott szövet
kezet alapítását a magunk részéről a 
legmelegebben üdvözöljük s az érde
keltek legmesszebbmenő támogatásába 
ajánljuk.

Díszközgyűlés
a Rimaszombati Polgárikörben.

A múlt vasárnap, december hó 
29-én délután 3 órai kezdettel dísz
közgyűlés folyt le a Rimaszombati 
Polgári Körben, Már kus  Lá s z l ó  
főszerkesztőnk, a kör alelnökének 
vezetése mellett. A díszközgyűlés
nek, melybe a Rimaszombati Ma
gyar Dalegyiet is belekapcsolódott, 
egyetlen tárgya a Ró n a y  Gyul a,  
a kör volt aleinöke és tiszteletbeli 
tagja arcképének ünnepélyes lelep
lezése volt. A díszközgyűlést a 
dalárda nyitánya vezette be, majd 
a szépszámban felgyülekezett kö
zönség, melynek soraiban helyet 
foglaltak a betegsége miatt meg 
nem jelenhetett ünnepelt családtag
jai s a testvéregyesületek küldött
ségei is, ünnepi csendben hallgatta 
meg a díszközgyűlés ünnepi szó
nokának, Má r k us  Lá s z l ó  alel- 
nőknek arcképleleplező következő 
beszédét:

Mélyen tiszteli Díszközgyűlés!
Kedves Vendégeink!

Alig múlott el két esztendő s a Rima- 
szombati Polgárikor ismét arcképlelepie- 
ző díszközgyűlést tart, hogy annak kereté
ben mig egyrészt lerójja a hála és elisme
rés adóját azzal a férfiúval szemben, aki a 
Kör érdekében évtizedeken át fáradha
tatlanul és önzetlenül annyit tevékeny
kedett, másrészt az utánunk következő 
nemzedék számára, a művészet csodála
tos alkotó erejével megörökiíetten itt, 
ebben a sok ünnepet látott nagyterem
ben elhelyezzük annak a minden tiszte
letreméltó kiváló embernek képbeli ha
sonmását, akinek polgári erényekben 
gazdag, igaz emberi élete a jelennek és 
jövendőnek egyaránt példaképül szol
gálhat és távoli időkig képben megörö- 
kitője marad Rónay Gyula, a Rimaszom
bati Polgárikor volt aleinöke és jelenleg 
tiszteletbeli tagja tisztes alakjának, ked
ves emlékének.
Makovits Jenő festőművész barátunk mű

vészi teremtőereje elvégezte munkáját,az 
arckép elkészült. A művész méltán büszke 
lehet alkotására és mindenben méltó ezút
tal is kifejezett legteljesebb elismerésünk
re. Méltóztassanak azonban megengedni, 
hogy én, — akinek tisztemből folyólag 
ez a megtisztelő feladat osztályrészemül 
futott, — a művész életetadó ecsetjével 
megfestett arckép mellett a szó erejével 
s a hálás utódtiszttárs készségével — 
ha nagy vonásokban is — megfessem 
Rónay Gyula bátyánk közéleti munkás
ságának portréját és annak során felso
roljam Rónay Gyulának főleg a régi Ri
maszombat társadalmi életében kifejtett 
azon munkásságát, mely tiszteletreméltó 
személyét megbecsültté és közéleti ál 
dásos tevékenységét értékessé tette.

Rónay Gyulát két szóval jellemezhet
ném : szerénység, munkaszeretet. Szinte 
példátlan szerénységgel végezte polgár 
társai, a köz érdekében áldásthozó. igaz- 
emberi munkásságát.

Miként nagyérdemű, a cselekvésben, 
egyuton haladó kiváló munkatársának, 
id. Rábely Miklósnak, úgy Rónay Gyula 
munkásságának is különös hatását ab
ban az életet frissítő tevékenykedésben 
látom, mely ennek a munkásságnak ter
mészetes következménye gyanánt a vá
ros polgársága körében megnyilatkozott.

A régi rimaszombati gyüker, iparos 
családból származó Rónay Gyulát 1888- 
bán már ott látni az akkor megalakult 
ipartestület jegyzői asztalánál, körülte
kintő tudással végzett szorgos munká
ban. Ebbéli tisztében az iparostársada
lom életének szebbé tétele, szociális in
tézmények megteremtése, összetartozan- 
dóság kapcsainak erősebbé kovácsolása, 
az emberbaráti érzés istápolása képezte 
a legfőbb gondját. S hogy csaknem négy 
évtizeden át miként, mily ügybuzgalo n- 
mal és lelkiismeretességgel végezte 
munkáját, mi idősebbek tudjuk bár, mé
gis meg kell említenem, hogy az ipari 
közügyek és az iparostársadalom szociá
lis ügyeinek terén szerzett érdemei el
ismeréséül az országos iparegyesület az 
1913-ik évben nagy ezüst diszéremmel 
tüntette ki.

Ipartestületi jegyzősége idején, kitűnő 
munkatársával, id. Rábely Miklóssal 
megalkották az általános és illetve a 
Polgárikör védnöksége alatt álló temet
kezési egyesületeket, az Iparosok Nyug
díj Egyesületét, melyeknek Rónay Gyu
la ügyvezető tisztviselője lett. A Rima- 
szombati Takarékpénztárnál könyvelői, 
maid cégjegyző — főtisztviselői minő
ségben, több mint három évtizeden át 
hűséggel végzett főfoglalkozása, na- 
gyohbmérvű elfoglaltsága mellett, mint 
a ref. egyház presbitere és a városi 
képviselőtestület tagja fejtett ki egyháza 
és városa érdekében értékes munkás
ságot.

Á Rimaszombati Polgárikor, ennek az 
immár 89 éves társadalmi egyesületnek 
életébe több, mint félszázaddal ezelőtt 
kapcsolódott bele önzetlen, épitő, fárad
hatatlan munkásságával Rónay Gyula. 
Körünknek több cikluson át borgazdája, 
jegyzője, pénztárnoka, háznagya, majd 
aleinöke volt s a mai székház megalko
tása körül elévülhetetlen érdemeket 
szerzett.

Éppen ezért, a Rimaszombati Polgári
kör, amelynek felvirágoztatásán hosszú 
évtizedeken át csendes szerénységgel, 
de annál intenzivebb szorgos munkával 
annyit dolgozott, az érdemek elismeré
sében nem maradhatott hálátlan és nem 
mulaszthatta el, hogy ezt az elismerést 
és hálát még a nagyérdemű férfiú életé
ben megfelelő módon kifejezésre juttas
sa, némiképpen lerójja, Rónay Gyula 
emlékét már most megörökítse : egy
hangúlag elhatároztatott kedves volt al- 
elnökünk és tiszteletbeli tagunk arcké
pének megfestése s annak körünk nagy
termében történő elhelyezése.

Közismert szerénységére jellemző, 
hogy a portré elkészítéséhez szükséges 
ülésre nem volt kapható, semmi kapa- 
citálás dacára, miért is hosszas utánjá
rással ezüstlakodaimi családi képét kel
lett megszereznünk id. Rábely Miklós 
bácsitó! s a művész onnét keltette élet
re vásznán őt.

íme a kép! (A lepel lehull.) A mű
vész tökéleteset alkotott. Itt áll előttünk 
a testi gyengesége miatt körünkben, 
őszinte sajnálatunkra meg nem jelenhe
tett Rónay Gyula bátyánk portréja. Ab
ban a korban ábrázolja ez a kép őt, 
amikor erős akarásának szorgalmas ve
tése a munka mezején már dús kalász
ba szökkent s amikor erejének teljében 
még itt dolgozott velünk s a pihenés 
csendes óráiban ha olykor szórakozni vá
gyott, ebben is halkszavusággal, ajakán 
szelíd mosollyal nyilatkozott meg. A 
teremtő munka embere volt mindig, 
ki az elismerés elől szerényen tért ki 
s ha olykor érdemeinek füzérét tár
salgás közben eléteregettük, igy szólt: 
„Nem csináltam én semmit. Nincs 
nekem semmi érdemem, hiszen dol
gozni csak kell. A munka nem érdem! 
Ha valami jólsikerült, örültem neki s a 
lelkismeretem nyugodt volt."

Soha nem csökkenő energiával, mun
kabírással, nemes ambícióval naponta 
12 órát dolgozott s nem volt embertár
sai javát előmozdítani hivatott munka, 
amire ne válalkozott és azt becsülettel 
el ne végezte volna.

Ez az ember, ilyen ember volt mun
kabírásának idejében a munka, az ön
zetlen, minden számítás nélkül mások 
jólétéért végzett, maradéktalanul ered-
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ményes, teljessikerü munka derék dol
gosa : Rónay Gyula.

Maradékta lanul eredményes, teljessi
kerü munkát említettem. Az ő munkája 
mindig ilyen, m indig  az volt.

Mert, mélyentisztelt Diszközgyülés, 
napjainkban sokan vannak, akik mun
káról beszélnek, a kelletténél is többet 
beszélnek, dolgoznak is, de munkájuk 
elvész a sok beszéd áradatában, ered
ménytelenné, sikertelenné válik. Rónay 
Gviiia, a csendes, halkszavu munkásem
ber birta az eredményesség, a siker tit
kát : amihez fogott, — lett legyen az 
bármily kezdeményezés is ,— soha meg 
nem feneklett, a valóra nem válás iszap 
jába soha ei nem merült.

És munkásságát mindig áldás is kí
sérte !

E lgondolásai, tervezgetései nem voltak 
merészek és nagyok, de célirányosak, a 
köz érdekében áliók s ez volt sikerei
nek tulajdonképeni titka.

Eszméi, gondolatai a tarokparti végez
tével, csibukszó mellett megindult tár
salgás közepette főleg körünkben fo
gantak életre és a Rimaszombati Polgá
r ő r  felvirágoztatása körüli fáradozázá- 
sának gyökerei itt hajtottak szárba, de 
munkásságának gyümölcsei is leginkább 
i r t  érlelődtek pirossá.

A mikor tehát hervadhatatlan érde
meinek elismeréséül és felejthetetlen 
emlékének az utókor számára való meg
örökítésem, de az önzetlen munkás
ságban való példaképül és arra buzdí
tásul is a Rimaszombati Polgárikör 
nagynevű és közéleti munkásságban 
mindig vezető helyen előljárt, haladó 
szellemű, kiváló volt aielnökének és 
ö:ökös tiszteletbeli tagjának arcképét 
ünnepélyesen lelepleztük és azt egyik 
sikerekben gazdag munkatere, körünk 
nagytermében elhelyezzük, hálás szivvel 
i-öszönjük meg Rónay Gyula bátyánk
nak mindazt, amit körünk, e város és 
annak magyar társadalma érdekében, 
lelke sugallatára önzetlenül cselekedett. 
A sorsunkat intéző hatalmasság áldja 
meg őt s adjon neki erőt és egészséget, 
hogy még sokáig élvezhesse polgártár
sainak szeretettben és becsülésében 
sikerdús munkásságának megérdemelt 
jutalmát.

A szellemi munka mai ünnepnapján 
leleplezett arckép pedig hirdesse úgy a 
jeien, mint az ezután következő idők 
emberének a közért, embertársai jólété
ért kitartó, önzetlen munkássággal dol- 
dolgozó magyar ember kötelességtelje- 
sitésérek nagyságát, időtlen időkig élő 
emlékezetét, hogy példáját követve, en
nek a jobb életre érdemes, szebb jövőre 
méltó rimaparti városkának sok-sok 
Rónay Gyulája legyen, akinek acélos 
akarata, egyenes utón haladó, kitartó 
munkásságából a jóiét és megelégedett
ség napjának derűjében sütkérezhessen 
Rimaszombat népe !

A nagy hatást keltett, zúgó taps
orkánnal fogadott beszéd végeztével 
Fé n y e s  S á n d o r  nyug. bankigaz
gató emelkedett szólásra, üdvözöl
vén az ünnepeltet, úgyis mint régi 
volt tiszttársát a Rimaszombati Ta
karékpénztárnál, majd P e r e c z  
Samu indítványára elhatározta a 
diszközgyülés, hogy M á r k u s  
L á s z l ó  ünnepi beszédét a távol
levő ünnepelttel jegyzőkönyvbe fog
laltan közlik. Az impozáns módon 
megnyilatkozott megbecsülő szere
tet jegyében lefolyt diszközgyülést 
az id. Ha l á s z  J ó z s e f  karnagy ál
tal kiválóan dirigált Dalárda éneke 
fejezte be.

Megjelent Mihola Gyuszi
QGíáskönyYének második, bővített k i

adása.
Az első ezer példány hetek 
alatt elfogyott. Az uj kötésben 
megjelent második kiadáshoz 
Szenes Erzsi irta az előszót.

A szlovenszkói karácsonyi könyvpiac 
nak egyik nagy szenzációja, Mihola Gyu
szi dr.-nak, az egyetlen szlovenszkói 
magyar dalköltőnek nótásfüzete, amely 
uj köntösben, meggyarapodott tartalom
mal második kiadásban jelent meg. Er
re még Szlovenszkón nem volt példa, hogy

a magyar nótafa termését ilyen megér
téssel és értékeléssel fogadja a közön
ség : Hetek alatt elkapkodja az első ezer 
példányt.

Mihola Gyuszi eddig megjelent öt nó- 
tásfüzetének is nagy sikere volt. A közön 
ség a kitűnő dalköítőt nyugat és délszlo- 
venszkói előadó kőrútján tomboló lelke
sedéssel és rajongással ünnepelte. Da
lait már a vidéki falvak dalárdái is 
énekük. A prágai Esta gyár gramofonle
mezein is felvan véve több r.óíája.

A vaskos, negyvennégy oldalas nótás- 
könyvhöz Szenes Erzsi, a forrószavu köl
tőnő irt hosszabb előszót. Ha Mihola 
Gyuszi nótaköltészetét jellemezni akar
juk, eiég hogyha Szenes Erzsi elősza
vából idézünk. „Mihola Gyuszi nótái — 
Írja Szenes Erzsi — élnek : énekelik, 
hegedülik, zongorázzék, fütyülik, dúdol
ják őket mindenfelé Szlovenszkón, sőt 
Prágában is... Gyökerük valahol ott van 
a magyar sirva — vigadásban, ez a han
gulatuk, ezért oly népszerűek".

„Mihola Gyuszi nemcsak a szerző, de 
az úri prímás is, ő maga dalol és ve
zeti a zenekart. E téren tanúit a hires 
jazzmesterekíől, akik a forrólélegzetü 
néger muzsikát valósággal megszceni- 
rozzák, táncolják, megjátszák. Személyes 
sikerének titka itt rejlik, hogy együttél 
a zenekarral, éppúgy, mint hegedűjével 
s a hallgató mintegy szuggeráiva meg 
is tanulja mindjárt szövegestől a ropo
gós csárdásokat, a merengő, romantikus 
édes-keserű, cigányos és magyaros ze
néből szőtt s a legfinomabb műdalokat 
elérő Mihola-nótákat".

Az uj nóíáskönyv nyoic uj nótával 
frissült fel. Ezek között van egy kitűnő 
Chanson : „Holnapután"... Mihola Gyu
szi ezzel uj oldalról is bemutatkozik és 
megállapítjuk, hogy itt is mesterien ura 
a hangjegyeknek. Hogyne, hiszen gyer
mekkora óta szerelmese a hegedűnek. 
Gimnazista korában már „úri — cigány
prímás —“ volt és a prágai egyetemen 
is megszerezte a főiskolás cigányzene- 
kart, melynek vezetője volt.

Mihola Gyuszi ma már — fiatalkora 
ellenére is, — beérkezett.

Uj nótáskönyvét ezúttal is a prágai 
Meienírich cég állította elő. Az ízlése
sen kiállítóit sárgacimlapu és a szerző 
fényképével ellátott nótáskönyv ára 
csupán 18 Ke. Megrendelhető a szerző
nél is. (Dr. Mihola Gyuszi ügyvédjelölt 
Komárno Kötvös u. 14.)

Farsangi ember.
Tobzódó kedvvel 
járja a táncot, 
rikolt a Vigság, 
harsog a kacaj; 
muzsikás szive 
szerelem re nyílt, 
bánata fészkén 
fölzendül a dal.

Testek parfőmje 
izgatja orrát, 
sugdosó száján 
Ámor szava c se n g ; 
pálmás sarkokban 
cuppan a csók ja : 
Farsangi ember 
gyönyörért e se n g . . .

Választmányi ülés. December 28-án 
tartotta meg a helybeli önkéntes tűz
oltó egyesület választmányi ülését a 
városháza tanácstermében Dr. Kovács 
László elnöklete alatt. Az elnöki meg 
nyitó után Tóth Ernő egyesületi pénz
táros terjesztette elő évi számadását, 
melyet a választmány tudomásul vett és 
jóváhagyás végett a közgyűlés elé ter
jeszti. Ezután Mándy Antal tűzoltópa
rancsnok terjesztette elő évi jelentésst. 
A részletesen és kiválóan összeállított 
évi jelentés felöleli tűzoltóságunk egész 
évi működését s feltárja mindazon hiá
nyokat, melyeknek sürgős pótlását vá
rosunk vezetőségének figyelmébe ajánl
juk. Több kisebb, a tűzoltóságot érdeklő 
ügy elintézése után Dr. Kovács László 
elnök a választmányi ülést berekesztette.

Halálozások. Özv. Gedeon Jánosné 
szül. Mindszenihy Szabó Rózsa, néhai

Gedeon János MÁV főmérnök özvegye 
68 éves korában december hó 31-én vá
rosunkban meghalt. A régi törzsgyöke
res polgárcsaládból származó megboldo
gult temetése f. hó 2-án ment végbe. 
Elmúlását egyetlen fia: Gedeon Tiha 
mér, a magyar földtani intézet vegyész
geológusa és családja gyászolja-

I’sadk Ilona jóságos életének 61-ik évé
ben hosszas betegeskedés után elhunyt. 
Holttestét f. hó 3-án délután a hanvai 
sirkertben helyezték örök nyugalomra, 
Halála fivéréi, I’saák Lászlót és kiterjedt 
rokonságát dötöíte gyászba.

Holtan találtak egy ismeretien asz- 
szonyt K.-H.-Váralja mellett. Kraszna- 
horkaváralja mellett az országúton egy 
vérbefagyott asszonyt találtak. Azonnal 
értesítették a csendőrséget s a megej
tett vizsgálat megállapította, hogy min
den valószinüség szerint egy autó gá
zolta el az asszonyt és azután tovább 
robogott. — A csendőrség megindította 
a nyomozást.

A vasút szavatol a podgyász-hor- 
dozókért. A legfelsőbb bíróság Rv. II. 
587/35. szám alatt meghozott döntése 
értelmében a vasutigazgatás szavatol 
minden podgyászhordozóért (hordárért), 
tekintet nélkül arra, hogy a hordár 
közvetlen alkalmazottja-e az államvas- 
utnak, vagy pedig egy vállalatnak az 
alkalmazottja, amellyel a vasút szerző
dést kötött, mert a törvény világosan 
kimondja, hogy minden hordárt, akit a 
vasút a szállítás lebonyolítására hasz
nál lel, a vasút alkalmazottjának kell 
tekinteni és Így a vasút is szavatol érte 
a közönséggel szemben.

járási képviselőtestületi ülés. A-
mennyiben a rimaszombati járási vá
lasztmány megválasztása felebbezés alatt 
van, Hanes Emil járásfőnök a járási kép
viselőtestületet hivta össze egyes sürgős 
és részben a járási választmány hatás
körébe tartozó ügyek elintézése végett.— 
A járási képviselőtestületi ülésen Hanes 
Emil járásfőnök elnökölt és elsősorban 
jóváhagyták az 1934. évi zárszámadáso
kat. — Ezután a következő segélyeket 
utalták k i : a „Gemer-Malohont" hely
beli szlovák hetilap segélyezésére 5000 
Kc-t, a Balogrussó-Ratkói vicinális ut 
részére 15.000 Ké-t, a járási Tűzoltó 
Szövetség Klenócz részére 2000 Kc-t a 
járási munkanélküliek újévi segélye cí
mén 19.700 Ke t (ebből a rimaszombati 
és tamásfalai munkanélküliek együttesen 
2300 Kc-t kapnak), stipendiumokra 
14.000 Kc-t, a Vöröskereszt és a Masa- 
ryk Liga részéi e 400— 400 Kc-t. Nagy 
izgalommal tárgyalta ezután a járási 
képviselőtestület rendkívüli tárgyként az 
Országos Képviselőtestület ama határo
zatát, mely szerint a rimaszombati járás 
terhére 99.000 Ke évi hozzájárulás lett 
kivetve a volt megyei utak fentartására. 
A járási képviselőtestület ez ellen egy
hangúlag tiltakozott és elhatározta, hogy 
jogorvoslatot fog keresni ezen intézke
dés ellen, mivel egyrészt az útszakaszok 
között vannak olyanok, melyek a feledi 
járáshoz tartoznak, másrészt pedig ez a 
megterhehetés újabb,körülbelül 25 30n/o- 
ig terjedő pótadókivetést igényelne. — 
Egyhangú határozattal kimondották, hogy 
ez ellen panasszal élnek a Legfelsőbb 
Közigazgatási Bírósághoz s ezt az Or
szágos Hivatalnak is bejelentették. — 
Több kisebb ügy elintézése után Hanes 
Emil elnök a járási képviselőtestületi 
ülést berekesztette.

Előadás a szovjetről. Dr. Kíementis 
Vladimír pozsonyi ügyvéd, nemzetgyűlé
si képviselő vasárnap este 8 órakor 
„Mit végeztek eddig a szovjetek?" cim- 
mel a Tátra szálló emeleti nagytermé
ben szlovák-magyar nyelvű előadást tart. 
Belépés díjtalan.

Az iparoskor kulturelőadása. A hely
beli iparoskör 5-én vasárnap d. u. 4 
órai kezdettel rendezi meg második kul 
turelőadását a következő programmai; 
1. Pósa Lajos élete és költészete. Irta 
és előadja : Báthory Lilly. Közreműköd
nek Szűcs György (Pósa nóták) és 
Szőilössy Gizi, Dobránszky Ily (Pósa 
versek). 2. Kultúra, művészet és művelt
ség : előadja Baráth Károly. 3. Hegedű
szóló, játsza Gabonás Tibor. Belépődíj 
tetszés szerint.

Szilveszteri mulatságok. Az ó-év 
búcsúztatása Rimaszombatban ezúttal is 
a szokott formák között ment végbe. A 
Polgárikörben, Iparoskörben és a Tátra 
szállóban programos Szilveszterestékkel 
kezdte meg a közönség az „évzáró ün-

Kinő APOLLO m ozgó
Szombaton és vasárnap, jan. 4-5-én ango
lul beszélő alkotás a Metró gálaszezonjá

ból Lehár zenéjével ;
A víg özvegy.

Hétfőn, jan. 6-án német nagyfilm, amely 
mindenütt óriási sikert aratott. Elsőrendű 

mulatós történet:
Hívatlan vendég.

Szerdán, jan. 8-án szenzációs érdekfeszitő 
detektív film, amilyen kevés van. Csak 

erős idegek számára:
Rókámból.

Csütörtökön, jan. 9-én angolul beszélő 
film, amely nem szorul reklámra. A film

nek cime mindent megmond:
A lázadók szigete.

nepéiyt", amely mindenütt sikeresen, 
csupán egy zavaró momentummal fűsze
rezve zajlott le : a Sztredo megfelejtke
zett a helyi tradíciókról és az ó-év utol
só percét elfelejtette a világítás megsza
kításával jelezni ; igy a búés gratulációk 
az egész vonalon párperces késedelmet 
szenvedtek. Szakértő-munkatársunk je
lentése szerint a Szilveszteresték han
gulata ezévben a Iocs-pocs dacára is 
erősen a fagypont alól indult s csak 
alig a „gondválasztó" éjfél előtti percek
ben emelkedett a nullpont fölé és a kora 
hajnali órákban sok helyütt már fentar- 
tásnélküü tombolássá fejlődött. Ebből 
megállapítható, hogy az újév fogadtatása 
a legmesszebbmenő optimizmus jegyé
ben történt meg városunk falai között.

NE BOSSZANKODJON, ha elromlott a töl- 
tőtollja, hanem hozza be a „LITERATURA" 
könyv és papirkereskedésben, ahol gyorsan  
és szakszerűen megjavítjuk.

Nőegyleti gyfiiés Dobsinán. A dob- 
sinai izraelita nőegylet a múlt héten 
tartotta Lederer Zsigmondné einöknő 
vezetése meilett évi rendes közgyűlését. 
A tagok a jelentésekből örömmel kon
statálták, hogy az egyesület a jótékony
ság terén hiven eleget tett feladatának, 
megőrizte sőt megsokszorozta alaptőké
jét. A vezetőség mandátuma lejárt, be
nyújtották lemondásukat, a közgyűlés 
azonban egyhangú lelkesedéssel újra 
választotta az egész kabinetet.

Csak az 1914-es évfolyamot soroz
zák. A kormány intézkedése szerint ez 
évben csak az 1914. évi korosztály ke
rül katonai fősorozásra.

Műsoros est Dobsinán. A dobbina 
katolikus műkedvelő ifjúság vasárnap 
este kitünően sikerült műsoros estet 
rendezett, melynek bevételét a szegény- 
sorsú, nyomorban szenvedő katolikusok 
felsegélyezésére fordították. A szereplők 
mind tudásuk legjavát produkálták, kü
lönösen Hornik János sok derűs percet 
szerzett a közönségnek és konferálásá- 
val megnevettette a publikumot. A je- 
lenvoitak lelkesen ünnepelték Kontros 
János plébánost, aki fáradhatatlan buz
galommal irányította a rendezés nehéz 
munkáját és még a helyszínen közölte 
neveit azoknak, akik a befolyt jövede
lemből segélyben részesülnek.

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

Országos vásár. Rimaszombat váro
sában január 7-én (kedden) országos 
vásár lesz, amelyre mindenféle hasznos 
állat is felhajtható.

Öngyilkos fiatalkorú. Kristák Volkó 
János 12 éves Rédova községbeli fiú, 
édesapja szénarakodójában felakasztotta 
magát. — Mire hozzátartozói ráakadtak, 
már halott volt.

Filmszínház. Folyó hó 4. és 5-én 
Lehár „A vig özvegy" cimü kitűnő ope
rettjének filmváltozata kerül szinre. Da
niié a nőcsábász hadnagy a katonaság 
élén masiroz, amikor szembe jön egy 
kocsi, melyben fekete ruhába öltözött 
nő ül, de arcát nem látni. Danilo nem 
nyugszik, mig a titokzatos hölggyel meg 
nem ismerkedik, ami gáláns kalandokat 
von maga után. A király véletlenül őt 
küldi Párisba, hogy az országa leggaz- 
gabb özvegyét meghódítsa, mert félt, 
hogyha az özvegy máshoz megy férj
hez s kiviszi pénzét, tönkre megy or
szága. A film kiállítása, főként párisi 
része, igen pazar. Főszereplők : Jeanette 
Macdonald és Maurice Chevalier.



G ö m ö r 1936. január hó 5.

Folyó hó 6-án a „Hivatlan vendég" 
c. filmoperett kerül bemutatásra. Fő
szereplők : Liáné Haid és Paul Höbi- 
ger. Lidia táncosnő és énekesnő uj ka
lapot akar venni, de a masamód helyett 
Fernebeck üzletvezető fogadja. Lidia 
partnere Brúnó meglepi őket s Ferne
beck felajánlja Lídiának lakását. De 
mikor megtudja, hogy Lidia könnyelmű 
nő, kész lemondani róla, de Brúnó jó 
fiú s mindent elkövet, hogy Fernebeck 
kibéküljön vele.

Folyó hó 8-án „Rókámból" c. detek
tív film kerül előadásra, mely Ponson 
du Terrail több kötetes bűnügyi regé
nye nyomán készült s igen bonyodal
mas jelenetekben bővelkedik, melyek 
mindegyike rendkívül izgalmas és ideg- 
feszitően hat s végig lebilincselnek. Az 
események egy fegyházból indulnak ki 
s itt tudja meg Rocambol azokat a dol
gokat, amelyek az ő közbelépését igé
nyelik.

Elitélték a házasságszédelgő gö- 
möri orvost. Nagy feltűnést keltett a 
múlt év novemberében Horváth Viktor 
dr. peisőczi fogorvos letartóztatása, akit 
a csendőrök megvasalva szállítottak be 
a helybeli kerületi bíróság fogházába. — 
Horváth Viktor ellen az a vád merült 
fel, hogy több házasságszédelgést köve
tett el. — Horváth Viktor dr. ugyanis 
az államfordulat után nősült Budapesten, 
felesége azonban rövid házasélet után a 
debreceni szülészeti klinikán meghalt. — 
Horváth dr. kétévi szünet után újból 
megnősült és egy Széplaky Ilona nevű 
leányt vett feleségül. Horváth dr. ugyiát- 
szik nem sokáig birta elviselni a házas
ság jármát, mert egy szép napon eltűnt, 
eltűnése előtt azonban 10 millió magyar 
koronát csalt ki fiatal feleségétől.— Hor
váth dr. ezután Szlovenszkóra jött és 
Pelsőcön bukkant föl, ahol igen jó be
nyomást keltett elegáns megjelenésével. 
Varga Ilonának, egy kálvinista pap uno- 
kahugának kezdett udvarolni és rövide
sen megkérte a paptól a leány kezét. 
Bemutatta első feleségének halotti bizo
nyítványát és ezzel igazolta, hogy öz
vegy ember. Azt azonban elhallgatta, hogy 
a második feleségétől nem vált el tör
vényesen. — Horváth dr. oltárhoz vezet
te Varga Ilonát, de nem sokáig éltek 
együtt, mert minden bejelentés nélkül 
otthagyta harmadik feleségét is. — Hor
váth Pelsőczről való eltűnése után, mi
után harmadik felesége feljelentésére 
körözőlevelet adtak ki ellene, Szlovensz- 
kón kóborolt és kisebb-nagyobb csalá
sokból tartotta fenn magát. — Egyik 
nap azonban váratlanul Pelsőczre érke
zett, ahol a pályaudvaron a csendőrök 
felismerték és letartóztatták. Ügyében 
most volt a főtárgyalás a helybeli kerü
leti bíróságon. Horváth dr. beismerő 
vallomása alapján a bíróság házasság
szédelgésben bűnösnek mondotta ki 
Horváthot s ezért 10 havi fogházbünte
tésre ítélte el. — Horváth az Ítélet el
len fellebbezést jelentett be, mig az ál
lamügyész három napi meggondolási 
időt kért.

Egy tál meleg étel.
Akár milyen eseménnyel foglal

kozunk, a dolog vége az utóbbi 
időben mindig az, hogy a gazda
sági kérdésekhez lyukadunk ki. 
Szomorúan jellemzi ez a mai viszo
nyokat. Ha a felmerült politikai, 
vagy kulturális probléma foglalkoz
tatja is a lakosságot, ez az érdek
lődés csak ideig-óráig tart. Telje
sen nem tudja lekötni figyelmünket, 
mert idegeinkben állandóan benne 
remeg a ma, vagy jobb esetben a 
holnap kenyérgondja.

A messze múlt szép emlékeinek 
sorába tartozik az, amikor a sajtó 
azzal a szándékkal festette a való
ságnál sötétebb színekkel a hely
zetet, hogy a kormányzatot a fel
tétlenül szükségesnél nagyobb köny- 
nyitésekre bírja.

Ma viszont odaváltoztak, vagy 
még inkább odáig romlottak a vi
szonyok, hogy csak némi szépítés

sel merünk beszélni az állapotok
ról. Még pedig azért, mert ott tar
tunk, hogy ha a helyzetet a maga 
meztelen valóságában tárjuk fel, 
már ez a mellék- és hátsógondo- 
lat-mentes jelentéstétel is szinte lá- 
zitás-számba megy. Nincs szükség 
többé arra, hogy túlzásokkal iz
gassák a kedélyeket azok, akiknek 
még mindig nem szegte kedvét ettől 
a ránkszakadt ezernyi nyomorúság.

Ilyen körülmények közt nincs és 
nem lehet sürgősebb és fontosabb 
tennivalója a kormányzatnak mint 
az, hogy minden eszközzel leküzd- 
je azokat az akadályokat, amelyek 
a gazdasági helyzet megjavításának 
útjában állnak. Rengeteg önuralom
ra van szükség ahhoz, hogy a la
kosság megtudja őrizni higgadtsá
gát. Ehhez a magatartáshoz csak 
az ad erőt, kitartást, hogy a túl
nyomó többség figyelemmel kiséri 
azt a hatalmas erőfeszítést, amellyel 
a kormányzat sorsunk enyhítése 
érdekében munkál. Amikor a nyo
morgók serege képes ennek a fel
ismerésére, akkor még az értelem 
jut szóhoz. De ha gyakorivá válik 
az éhezés és az éhhalál is megje
lenik a küszöbön, akkor elhomá
lyosul az agy és az indulatok jut
nak irányitó szerephez.

Márpedig tudott dolog az, hogy 
az éhínség által felkorbácsolt szen
vedélyek a nagy bajok okozói. 
Nem esetlegességekről, vagy való
színűtlen dolgokról beszélünk itt, 
hanem arról a kisértő veszedelem
ről, amely a kert alatt van.

Ebből világosan következik az, 
hogy a kormányzatnak gyorsított 
tempóban kell letárgyalnia, helye
sebben megvalósítania azokat az 
életrevaló, eredményhozó javasla
tokat, amelyek a télen át legalább 
egy tál meleg ételt biztosítanak a 
kétségbeesés szélén álló népnek. 
Itt azoknak a terveknek a gyors 
keresztülvitelére gondolunk, ame
lyek a gazdasági élet felélénkitését, 
a munkanélküliség csökkentését és 
a drágaság leküzdését célozzák.

S P O R T .
Az elmúlt év footballsportja.

Városunk labdarugósportja az elmúlt 
esztendőben fokozatosan lefelé hajló 
irányzatot mutatott s az a helyzet, hogy 
a jövő sem kecsegtet javulással, mivel 
annak súlyos akadályok állnak az út
jában.

Pedig a labdarugó évad kezdete — 
a kerületi bajnokság II. fordulója — sok 
sikert hozott s ami még sohasem történt 
meg s a múltban mindig elérhetetlen

ábrándnak tűnt, a kerületi bajnokság dí
szes első helyeit városunk egyesületei 
foglalták el, melynek párharca volt hi
vatva eldönteni az elsőséget. Vitás előz
mények utána szövetség döntése folytán 
a RPS ölébe hullott a kerületi bajnok
ság, amely dicsőség első Ízben jutott ki 
városunk sportéletének. A bajnokság 
megszerzése azonban pyrrhusi győzelem
nek bizonyult. A RPS-t készületlenül ta
lálta, megtizedelt csapata az országos 
elődöntő mérkőzéseken csak másodren
dű szerepet játszott s a sok előrelátott 
kudarc után csupán az Érsekújvárt SE 
ellen itthon elért eldöntetlen eredményt 
lehet sikernek elkönyvelni.

Az őszi bajnoki évad nyitánya előtt a 
már RAC-á alakult RPS és RME súlyos 
konkurrenciát kaptak : városunk cseh
szlovák sportolói külön egyesületben ki 
vánván tömörülni, felelevenítették a Sió- 
van sportklub footballosztályát s már 
az őszi évadban beneveztek a Közép- 
zsupa bajnokságába. Ezen tény úgy a 
RÁC, mint a RME szempontjából rend
kívüli jelentőséggel birt, mert hiszen já
tékosanyaguk átlépések folytán lényege
sen meggyengült, a közönség anyagi tá
mogatása újabb széíforgácsolódásnak 
lett kitéve, sőt a városunkban levő 
sporttelep használata miatt is végnélküli 
viták keletkeztek.

Mindezen körülmények hatással voi 
tak a csapatok őszi szereplésére is. A 
RÁC, mely mérkőzéseinek túlnyomó ré
szét itthon játszotta, még úgyhogy meg
állotta helyét, s a negyedik helyen vég
zett, a RME-nek sok balszerencsés küz 
delem után csupán a hetedik hely jutott 
osztályrészül s igy a kér. bajnokság 
őszi fordulójában oly rossz összhelye- 
zést értek el, amilyent talán még soha
sem.

A Slovan még csak az újonc szerepét 
játszotta a zsupabajnokságban s két 
győzelmen kívül minden mérkőzését el
vesztette. Hirtelen összehozott csapatá
tól többet nem is lehetett várni.

A helyzet tehát súlyos : kisvárosunk 
szerény életkörülményei és lehetőségei, 
korlátozott számú és képességű játé- 
anyagunk ellenére három, sőt ha a 
szomszédos tamásfalai TMSC-t is ide 
számítjuk, négy egyesület tart igényt a 
közönség erkölcsi és anyagi támogatá
sára s igyekszik ellenszolgáltatásként 
szerény képességeihez mért „sportbeli 
látványossággal" szolgálni, ami az erők 
szétforgácsolódása miatt aligha sikerül. 
Dacára annak, hogy a footballsportnak, 
mint más egyéb sportnak is célja első
sorban a tömegek sportolási lehetősé
gének biztosítása, a foottballsport mai 
helyzete mellett bizony túlnyomórészt 
látványossággá minősült s igy egyesüle
teink kénytelenek ezzel a körülménnyel 
számolva, a közönség ezirányu követel
ményeire is gondolni.

A hosszú téli szünetet használják fel 
az egyesületek az előttük fekvő súlyos 
problémák megoldására. Törekedjenek 
minden erejükkel arra, hogy a nemes 
cél érdekében megértéssel, egymás köl
csönös megbecsülésével tegyék lehetővé 
városunk footballsportjának egészséges 
fejlődését, s a fejlődés útjában álló aka
dályok elhárítását.

Felelős s z e r k e sz ti:  Rábely Károly.

Az épiteni szándékozón, é. Közönség sziYes figyelmébe!
Tisztelettel értesítjük a n. é. Közönséget, hogy a helybeli és rima- 

tamásfalai épitővállalkozók bevonásával
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cég alatt épitőszövetkezetet alapítottunk, amely működését máris meg
kezdte s a legversenyképesebb árak mellett vállalkozik minden épitő- 
munka elvégzésére, legyen az bármiféle javiíás, átalakítás, tervezés, avagy 
földszintes, illetőleg emeletes lakóházak építése. — A szövetkezet célja 
nem a kartellirozás, hanem ellenkezőleg : az építkezéseknek minél olcsób
bá tétele, mit megbízható és szolid munka mellett a versenyképesség 
fokozásával óhajt elérni. Tervezést, költségvetést mindenkor a legkészsé
gesebben díjtalanul nyújtunk. — Programmunk, mint helybeli vállalkozók
nak az, hogy itt élhessünk és dolgozhassunk s munkánk eredményeit itt 
bocsáthassuk a n. é. Közönség rendelkezésére.

Kérjük a nagyérdemű Közönség szives támogatását és vagyunk 
Rimaszombat, 1935. december hó 31.

szolgálataikra mindenkor készen :
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építő szövetkezet k. f. Rimaszombat.
Iroda: Tompa-tér 7. sz.

♦ Ma már mindenkinek lehet mo- ♦
♦ dern bútora, ha a régit nálam át- I
% alakíttatja, modernizáltatja. $
♦ Antik stilbútorért cserélek mo- ♦
♦ dernet. — Bútor állandóan raktá- 2
% ron és sezlon, matrác, dívány, szé- % 
$ kék a legolcsóbb árban ♦
♦ HÖFER SÁNDOR
4  bútorasztalos ^
J  Rimaszombat, Stefanik u. 25. ♦

Jánosi-u tca 87, sz. alatti sarokházban
kiadó

egy üzlethelyiség.
Bővebbet Losonczi-utca 3. sz. alatt.

Már nem okozhat gondot a 
féu yk ép ező-gép

beszerzése, mert CINÉ KODAK 
filmező és egyéb foto-gépek

a legkényelmesebb havi részletre 
kaphatók a

BOKOR-drogériában.
Egy jó házból való fiú

szlovák és magyar nyelvtudással

tanulónak felvétetik
B R Ü N N E R  ró'fös és divatáru-cégnél

Rím. Sobota Masaryk-tér.
♦ ♦

I Műkoszorúk \
szebbnél-szebbek

♦
♦
♦
♦\ nagy választékban
X jutányos áron kaphatók:
j Z A W A D Z K Y
♦ tem e tk e zé s i v á lla la tá n á l
X RIMASZOMBAT.♦

l Urak figyelmébe! |
^ HANK ANDOR úri szabó készít ^
^  elegáns öltönyöket Kő 293-től feljebb, ^  
^  elegáns télikabátot Ke 360-tól feljebb. ^  
^  Fason-munka. . . Ke 130-tól. — El- ^  
^  fogad minden e szakmába vágó mun- a 
f  kát, úgymint fordítást, tisztítást, javi- 
r  tást, műstoppolást a legszolidabb áron. *  
^  #  Meghívásra vidékre is kiutazok. %  ^  
V T isztelettel ^

t  H A N K  A N D O R  *
^ úri szabó. ^
^ Rimaszombat, Szijjártó-u. 77. sz. ^

Az „ELEGANT áruházban
(Gömöri-u. 12. sz.) 

Késmárki lenárúk. Nagy válasz
ték férfi és női fehérneműben. 

Szvetterek. Harisnyák. Kofferek. 
J á té k o k  k iá r u s ítá sa .

[ A  legszebb [
j élővirág-koszorúk, I
| cserepes és j 
2 vágott virágok j
|  a legolcsóbban beszerezhetők: §
{ BOTTLIK SÁNDOR !
■ műkertésznél 1
|  R I M A S Z O M B A T . j
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