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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.
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A hlrlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladó 
hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

Sakkolimpiász.
I r t a :  MÁRKUS LÁSZLÓ.

Alig három héttel ezelőtt ért vé
gei a világ 51 nemzetének rész
vételével megtartott berlini olim- 
piász, melyen a magyar verseny
zők a hatalmas Németország és az 
Amerikai Egyesült Államok küzdő 
bajnokait követőleg a harmadik 
helyet vivták ki. A magyarok még 
az irigyek és rosszakaratuak által 
sem vitatható s főleg el nem vi-j 
tatható nagyszerű győzelmi ered
ményével, fényes diadalával a vi
lágsajtó minden számottevő orgá
numa érdemben foglalkozott és 
megállapította, hogy a magyar, ez 
a maroknyi nép, melynek létezésé
ről még csak nem is rég, sokan 
alig tudtak, megismerésre érde
mes, életképes olyan nemzet, a 
melynek létezésével nemcsak szá
molni kell, de minden megbecsü
lésre érdemes is.

Akadt, óh, sajnos, akadt egypár 
irigységtől pukkadó, sovinizmustól 
fütött lapocska, amely — közne
vetséget kiváltóan — a berlini 
olimpiász eredményeiről szóló re- 
ferádájában, sőt az eredménytáb
lázatban a magyarok elért pompás 
győzelmét egyszerűen nullifikálta, 
vagy annak jelentőségét leszállí
tani igyekezett, de olyan hangok 
is hallatszottak egyes sajtóberkek
ből, mintha a magyar, ez a Ázsiá
ból származó vad nép csak a 
maga ősi nyers testi erejével tudna 
eredményeket produkálni a küzd- 
küzdőtéren, egyébként pedig nincs 
helye az ég alatt.

Mi, magyarok s mindre, ben
nünket ismerő művelt idegen, csak 
mosolyogtunk ezeken a tenden
ciózus beállítottságokon. Mosolyog
tunk és sajnálkoztunk a magukról, 
elmaradottságukról szegénységi bi
zonyítványt kiállító, elvakult irigy
kedőkön. Világszerte elismert dia
dalunk tiszta vizét nem tudták za
varossá változtatni, örömünk, büsz
keségünk ragyogó fényét nem si
került elhomályositaniok. De rövid 
idő elteltével a tények is rájuk cá
foltak.

Jött a müncheni sakkolimpiász. 
A világ népei közül 21 nemzet fiai 
ültek le a hatvannégykockás láb
iákhoz, hogy szellemi téren is ösz- 
szemérjék erejüket, tudásukat. És 
az e héten befejeződött fejtornán 
a magyarok veretlenül elsőhelyen 
végeztek. A magyar tudás diadalt 
aratott szellemi téren is.

Az ujabbi nagyszerű magyar 
győzelem elkeli hogy hallgattassa 
az acsarkodókat. Elkeli ismerniök,

a diadal tényétől meggyőzve be 
kell látniok, hogy a magyar szel-1 
lemi téren is vezet, itt is—ott is 
győzelmet arat. Meg kell tudniok,  ̂
hogy a magyar nem holmi dibdáb 
nép, amelyről csak úgy lefelénéző- j 
lég lehet beszélni, hanem, igenis, 
a magyarok mindenben, mindenhol 
és mindenkoron méltóképen, sőt 
diadalt diadalra halmozva állják 
meg helyüket a népek szellemi 
vagy testi erejének összemérésére 
rendezett tornákon, éppen úgy, 
mint az emberi haladás, fejlődés, 
kulturális és technikai vívmányok 
kitermelésében, a népek nagy ver
senyében.

Mi, magyarok pedig örömmel el
telve, tudatos magyar büszkeség
gel őrizzük meg szivünkben a ki
vívott békés győzelmeket, a ma
gyar dicsőséget s a megnyugvásos 
békesség után áhitozó világ népei
nek tengerében az emberi jólét és 
boldogulás megteremtésén dolgozó 
nagyakarással álljuk meg helyün
ket és vegyük ki részünket abból 
a munkából, amely széppé, továb
bi vértelen győzelmekre termékeny 
nyé teszi életünket.

A forradalom fö l-
fa ija  saját fiait.

A történelem azt a nagy tapasztalatot 
nyújtja az emberiségnek, hogy ami a 
múltban előfordult, az a jövőben vagy 
a jelenben ismétlődik és nem szokott 
másképpen történni a jelenben sem, 
mint a hogy a múltban történt.

Emberekről van sző és az emberek 
hasonló műveltségi fokon hasonlóan 
szoktak cselekedni akár a trópusokon, 
akár a jég és hó alatt, mert az ember 
természetrajza egységes, azért nem mu
tat fel nagy különbségeket akár Rómá
ban, akár Párisban, akár Moszkvában. 
Kissé talán temperamentusabb lesz 
Madridban, a bikaviadalok és inkvizí
ciók honában, de alapjában hasonló 
dolgokat hoz létre a forradalom ott is.

Most Moszkváról és az óvilág északi 
részeiről van szó, ott esedékes annak a 
szovjetforradaiomnak újabb fejlődési 
stádiuma, amely 1917-ben elsöpörte a 
cári uralmat a nagy birodalomból és 
sok vérben gázolva, milliónyi embert 
kiforgatva helyéről, uj világot alkotott a 
régi helyén, a bolsevista eszmék alapján.

Elsősorban hatalmas hadsereget szer
veztek és ennek szolgálatába állították 
az egész államgépezetet, amely terrorral 
és a proletárdiktatúra minden eszközei
vel letört minden ellenkezést és száz
ezrek vérében, könnyeiben, verejtékében 
fürödve, megalkotta az uj államot.

De a forradalom ott sem tudott 
nyugvópontra találni az örök hó és jég 
birodalmában, amint nem talált száz

évvel előbb nyugvópontra az újkori for
radalmak mintaképe : a francia forrada
lom sem.

A francia forradalom 1789-ben meg
indult és pár év múlva kivégezte a ki
rályt és a királynét, azután az arisz
tokraták és a gyanúsak ellen fordult s 
Dantonban csúcspontra érve, százak és 
ezrek vérét ontotta. Nemsokára azután 
Robespierre uralma alá került és saját 
fiait falta föl. — Robespierre kivégez
tette elődjét: Dantont, később Robes
pierre feje hullott le a vérpadon és 
miután a forradalom vezetői legyilkol- 
tatták egymást: akkor kezdett megcsö- 
mörleni a nép a vértől és akkor lett a 
forradalomból uj császári diktatúra Na
póleon kezében.

Oroszország most jutott a második 
forradalmi fejlődés stádiumába. Az ala
pitó vezetők közül Trockij már előbb 
külföldre menekült, mert ő, mint egy 
orosz Danton, összeütközésbe jutott az 
uj hatalommal, Sztálinnál. De az uj 
irány nem tűri el, hogy a régi alattom- 
ban terveket szőhessen ellene, azért 
Trockij ottmaradt hiveit : Zinovjevot és 
társait, az orosz forradalom első vezé

reit elfogatta, vád alá helyezte és ha
lálra Ítélte.

Most azokat a fiait falja fel az orosz 
forradalom, akik megalkották őt. Akik 
a múlt évtizedekben a cári családot el
telték láb alól és a cári uralom hiveit 
száműzték vagy vérbe fojtották s akik 
a cseka titkos terrorműveivel uralkodtak 
eddig az orosznép fölött: most azokat 
hasonló eszközökkel Ítéli e! a fejlődő 
orosz forradalom.

Az egész nagy birodalom vezetőségé
ben általános a megdöbbenés : nem tud
ják, kire fog kerülni a sor? Gyanúba 
került még Blücher tábornok, a szibé
riai vörös Napóleon is s nem lehetet
len, hogy ő is elkerül Japán szomszéd
ságából s megrövidül egy fejjel.

Trockij sem ülhet már nyugodtan 
Norvégiában és más hely után néz, a 
hova menekülhessen. De a szovjet ve
zetőinek szeme mindenütt rajta van és 
az állam hatalmával követelik őt.

Most folyik le szemeink előtt az a 
nagy történelmi színjáték, a melyben az 
orosz forradalom a saját alkotóit pusz
títja el. —X—

Dr. Machnyik Andor tanár:

Rimaszombati felkiáltásom nem hasitó ék,
hanem ellenkezőleg, a kisebbségi sorsban élők ébresztője és

erősítője óhajtott lenni!
Hát igazán nem akarjuk, vagy talán 

már képesek sem volnánk kisebbségi 
sorsra jutott népünk céltudatos, komoly 
alkotó munka felrázására?

Hát nem veszhetett már ki belőlünk 
a mindig csak újabb és újabb széjjel- 
húzást teremtő bosszuállás és irigység 
csirája ?

Hát nem olvasta el senkisem úgy 
igazán és szive mélyével a már több 
mint egy éve nyilvánosságra hozott 
könyvemet, melyben az előszóban is 
kifejezésre juttatott alapgondolatomhoz 
mérten : „Most már csak arra kérem a 
Mindenhatót, hogy juttassa könyvemet 
oly önzetlen, igaz emberek kezébe, akik 
még képesek a nemzet legértékesebb, de 
a gyengülést és vég romlási jelentő agrdr- 
proletarizmus karjaiban vonagló és amel
lett folytonosan szaporodó népréteg segít
ségére sietni. “

A kisebbségi élet szenvedéseinek okai
ra is rátértem. Mert a könyvemben fel
tárt és számokban is kifejezésre jutott 
anyagi és erkölcsi leromlásunk főoko
zóját — sajnos — éppen saját önzé
sünkben, nemtörődömségünkben és ur- 
hatnámságunkban voltam kénytelen, 
akarva nem akarva, megismerni

Ezért: Magyar Testvéreim! olvassák 
át egyszer úgy igazán, szivük méíyével 
s „Madách Imre látnoki szemeivel meg
kezdett és befejezett — egyedül az el
maradt szegény és a legnagyobb nyo
morban sínylődő mezőgazdasági mun
kásság és a gyengülő parasztság érde
kében megirt— tanulmányomat", utána 
pedig gondolkozzanak rimaszombati, 
ugyancsak egyesegyediil kisebbségi né
pünk érdekében nyilvánosságra hozott 
felhívásomon.

Én tudom, mert érzem : nem lesz kö
zöttünk egy kisebbségi magyar sem, aki 
nem vállalkozna a kicsiny, szegény és 
teljesen magára hagyott olyannyira el

hanyagolt és elmaradt, de reánk nézve 
mégis csak legbecsesebb és legdrágább 
néprétegeink felszabadítására és fel
emelésére.

Ne keressük tehát folytonosan csak 
másokban a hibát és ne irigykedjünk, ne 
marjuk saját húsúnkat és ne szívjuk 
egymás vérét. Ne uszítsuk egymásra az 
amúgy is csak szenvedésre hivatott 
szegény néposztályainkat, hanem csele
kedjünk úgy, amiképpen azt a tisztán 
és egyedül magyar kisebbségünk érde
kében sugalmazott könyvemben is meg
írtam :

„A csehszlovák földbirtokreform első 
útszakaszának befejezésénél a magyar
ságnak is meg kell állania egynéhány 
pillanatra, hogy kifejezze édes anya
földje iránti hűségét és változatlan ra
gaszkodását. Megállni e helyen, vissza
nézni mégegyszer a dunamenti Verek- 
nyétől a tiszamenti Akla községig ter
jedő délszlovenszkói-ruszinszkói magyar 
falvakra és rónákra, megnézni, mit 
hagytak meg nekünk, de aztán köny- 
telen szemmel csak előre tekintve, erős 
akarattal, vasmarokkal, meleg szivvel és 
egyesült erővel megfogni azt, ami van, 
vigyázni, becézgetni és megvédeni, hogy 
semmi se pusztuljon el népünk szel
lemi és anyagi javaiból."

Mert igenis, ennek igy kell megtör
ténnie, ha meg akarunk maradni vagyis 
ha nem akarunk mindörökre elveszni. 
Egy kisebbségnek egész más alakban 
és egészen más eszközökkel kell a 
megmaradás és haladás útjait biztosí
tani, mint egy többségi avagy valamely 
hatalmas, összetartó és általánosságban 
is kulturáltabb nemzetnek.

Ezért soha többet egymás ellen! Min
dig egymás mellett és egymásért kell 
dolgoznunk és cselekednünk!



2 G ö m d r 1936. szeptember hó 6.

Ai  É M i t ó  H á t a  áll a 
s z a k é r t  aiatait Is ellenőrizni.

A pénzügyi hatóságok most kézbesí
tik ki az egyenesadó, főképpen a jöve
delmi, kereseti, házbér- és járadékadó
kivetéseket. Valószínű, hogy a kézbesí
tés után több adófizető élni fog az adó
törvény 331. paragrafusában biztosított 
jogával, hogy amennyiben az adókivetés 
ellen felszólamlást akar beadni, 5 koro
nás okmánybélyeggei ellátott kérvényen 
kérni fogja az adóalap közlését.

Az adóhivatal ugyanis köteles a 30 
napos felszólamlási határidőn belül 
az adófizető személyes vagy Írásbeli 
kérésére közölni azokat a kiszámitáso 
kát és becsléseket, melyeknek alapján 
a hatóság az adót előírta. Az adóalap 
közlése iránti kérvény beadása a fel
szólamlási határidőt a kérvény elinté
zéséig félbeszakítja s a határidő csak a 
kérés elintézése után folyik tovább.

A törvényben biztosított felszólamlási 
jog nagy jelentőséggel bir az adófizető 
számára, mert egyrészt módjában áll a 
kivetés kiigazítását kérni, másrészt pe 
dig azért, mert felszólamlását az adatok 
birtokában megbízható számszerű ada 
tokkal tudja igazolni.

Az adófizetőknek e tekintetben 
az adótörvény igen messzeme
nő jogokat biztosit s e jogával 

mindenki élhet.
Amikor az adófizető szóban kéri a ki
vetés alapjául szolgáló adatok közlését,

nemcsak az iratokba való be
tekintés engedélyezését köve
telheti, hanem másolatokat is 
készíthet, amennyiben nem tisz
tán hivatalos használatról szóló 

iratokról van szó.
De ezen túlmenően az adófizetőnek jo
ga van a szakértők és a tanuk kihall
gatásáról felvett jegyzőkönyvekbe is! 
betekinteni. Az eddigi gyakorlat azt | 
mutatja, hogy a pénzügyi hivatalok az; 
Írásbeli közleményeknél csak általános 
adatokat szoktak közölni.

Az adófizető a törvényben biz
tosított joga alapján ragaszkod
hat azon adatoknak közléséhez, 
amelyek az adóalap végössze
gének megállapításához vezettek.

Az adófizető szempontjából sokkal jobb, 
ha személyesen jár el, mert az esetben 
meg kell kapnia a kívánt adatokat.

Adó, praxis és morál.
Az adóproblémával lassanként elju

tunk ahhoz a ponthoz, amikor a mind
untalan! panaszok, örökös sérelmek ha
tásai napi megszokottsággá szürkülnek 
és pusztába vesző jeremiádákként tűn
nek el.

Ennek ellenére azonban ismételten 
foglalkozunk ezzel a mindenkinek életé
be hasitó kérdéssel, mert el kell érnünk 
azt, hogy a felsőbb pénzügyi körökből 
elhangzott megértő elgondolások, azok
nak gyakorlati végrehajtása — a lakos
ság és az állam érdekében — összhag- 
ba kerüljenek.

Az utóbbi időben egyre gyakrabban 
jelentek meg mértékadó nyilatkozatok 
az adóprés megiazitásáról, sőt a behajt
hatatlannak vélt adóbátrélékok leírására 
hónapokkal ezelőtt a generális intézke
dést is kiadták. A nyilatkozatok és in
tézkedések pillanatnyi megnyugvást kel
tettek az idegileg agyonhajszolt és lel
kileg összetört adófizető polgároknál.

A pénzügyminisztérium belátta azt, 
hogy az adóhátrálékok nagy része nem 
a megfizetési kötelezettség alóli kibúvás 
következtében állt elő, hanem azt a tel
jesen lerongyolt polgárok gazdasági 
csődje okozta. Ennek a felismerésnek 
eredményeként elrendelték a behajtha
tatlanná vált adótartozások leírását, ami 
nemcsak az adófizető polgárság további 
zaklatástól való mentesítése érdekében 
történt, hanem elakarták kerülni, hogy 
irreális követelések állami költségvetés
ben aktiv tételként szerepeljenek.

Az intenció minden tekintetben igen 
helyes volt. De ugyanakkor helytelen el
gondolásból történt az elmúlt évi adók 
kivetése. Nem hisszük, hogy túlságosan 
eredeti megállapítást tennénk, amikor 
azt mondjuk, hogy a gazdasági válság 
megindulása óta vidékünk lakosságának 
az 1935. esztendő volt ezideig a legne
hezebb. A kereskedelem már nemcsak 
megbénult, hanem teljesen megszűnt, az 
ipar fölöslegessé vált. Ennek ellenére, 
számtalan esetben az elmúlt évre sok
kal nagyobb adót vetettek ki, mint az 
előző esztendőkben. Ez pedig a legek- 
latánsabb példa, hogy milyen egészség
telen a mostani adórendszer és mennyi
re nem a sokat hangoztatott megértés 
szellemében történnek az adókivetések.

A pénzügyi szervek részéről a múlt
ban gyakran hangzott el, hogy nincs 
adómorál és ez okozza a nagyobb kiveté

seket. Ez a vád azonban igen rég óta 
nemcsak megszűnt, de komoly tényezők
től igen szép elismerést kaptak az adó
fizetők. S mi számos esetet tudunk, ami
kor az adófizető olyan jövedelmet val
lott be, amilyet el sem ért. A nagyon is 
megjavult morál ellenére azonban igen 
sok esetben egészen fantasztikus szá
mokat irtak elő adóként a megrökönyö
dött adófizetőkre, akik első meglepeté
sük után a fellebbezések özöneivel lep
ték el a pénzügyi szerveket.

Nem tudjuk hol a hiba, de úgy az ál 
lám, mint a lakosság eminens érdekében 
kell, hogy az adóleirásokat az intenciók
nak megfelelően sürgősen és igazságo
san hajtsák végre. A múlt évi adókive
tések ellen beadott fellebbezéseket pe
dig gyorsan és igazságosan kell elintézni.

Nyugalombavonnlás.
Az ev. parókja uj köntösben uj lakó

ra vár.
A nemrég elárvult öreg hajlék öreg 

lakói helyébe a fiatalok, — a gyerme
kek — lépnek.

Megszokott jelenség az emberi élet
ben egy-egy generáció váltakozása. Ha 
most mégis megilletődöttebben gondo
lunk erre a tényre, azért tesszük, mert 
Nagytiszteletű Baráth Károlyné sz. Gyür- 
ky Margit el. isk. igazgatónő midőn mint 
ev. papné az ősi parókiára bevonul, 
hogy áldott emlékű édes anyja örökét 
az egyházban és családban elfoglalja, 
életének kettős állomásához ért.

Most érkezett el tanítónői működésé
nek ahhoz az idejéhez, midőn hosszú 
évek fáradtságos munkája után nyuga
lomba térhet.

Egy emberöltőn át ápolta a leggyön
gébb emberpalántákat a kultúra meleg
ágyában. Vetette a magot, figyelte a csi
ra, a porányi ember lelkek fejlődését, 
az első kis hajtások növekedését.

Kertészkedett Isten kertjében hosszú 
éveken át, hogy most mint jő kertész 
a jól megérdemelt nyugalom éveit él
vezhesse abban a számára családi haj
lékká és örökséggé vált otthonban, 
melyből élete útjára elindult.

Körülötte már az uj hajtások is fel
növekedtek s várják az igéretteljes nyár 
beköszöntését, ő pedig bár elfáradt mint 
tanítónő, fiatal papnőként folytathatja 
munkás életét.

Isten különös kegyelme, hogy egy em
ber számára két ily nemes hivatást ké
szített.

Kívánjuk nyugalomba vonulása alkal
mából volt tanítványai, tisztelői, barátai 
egy szívvel lélekkel, hogy Isten hosszú, 
munkában eltöltött gazdag élettel áldja 
meg, hogy a jó mag hintését,— melyet 
iskolájában mint igazgatónő abba ha
gyott, — egyházában nemes lelkű élet
társa mellett, felnőtt társadalmunk javára 
folytathassa.

Szívünk hálája és őszinte tisztelete 
kiséri Nagytiszteletü Baráth Károlyné 
áll. el. isk. igazgatónőt nyugalomba vo
nulásakor.

Rimaszombat, szeptember 2.
Volt lanitvdnya.

Felhívás.
Hivatkozással foiyó 1936. juoius hó 

23-án 53/936. eln. szám alatt kelt hirdet
ményre, ismételten felhívom a lakosság 
figyelmét arra, hogy a háztulajdonosok 
avagy lakbérlők kötelesek 1936. évi 
szeptember hó végéig lakóházuk pad
lásáról minden gyúlékony anyagot s 
minden olyan dolgot, amely az áttekin
tést a padláson gátolja, eltávolítani. A 
padlásnak állandóan szabadnak és át- 
tekinthetőnek kell lenni, hogy annak 
minden egyes része könnyen megköze
líthető és áttekinthető legyen. Gyúlé
kony anyagok udvarokon, kertekben, 
világító udvarokban, utcákon (különö
sen ablakok alatt) most már egyáltalá
ban nem tartók. Ezen rendelkezések 
be nem tartása 100.000 koronáig ter
jedő pénzbüntetés, avagy 6 hónapig ter
jedő elzárás, kereskedők és iparosoknál 
az iparengedély megvonásával büntet
hető a 82/1935. sz. törvény alapján.

Rimaszombat, 1936. szept. 2.
Harsányt s. k.

v e z e t ő  j e g y z ő ,  j e g y z ő i  f ő t i t k á r .
Ezen felhívásra kérnők a t. hatóságot, 

hogy minden félreértések elkerülése vé
gett szíveskedjék a város közönségével 
tudatni : mit ért a hatóság a padlásról 
és máshonnan elíávolitandó „gyúlékony" 
anyagnak, mert e tekintetben a lakos
ság teljes bizonytalanságban van.

Az Iparoskör szüreti mulatsága nem szept. 27-én, hanem szeptember 20-án lesz megtartva.
N o sz ta lg ia .

Nagy messzire vitt el engem a gyorsvonat, 
Ismeretlen vi dék. . .  ismeretlen ut.
Előttem nem volt más semmi sem ismerős, 
Csak az, mi mindenütt az Istenhez fut.

Nem volt más semmi sem, csak a felhők útja, 
Amelyen tündöklőn átragyog a nap,
Nem kérdi azt mi vagy, német-e vagy magyar, 
Egyformán szórja az égi sugarat.

Más a földnek képe, erre nyugatfele, 
Pompázó színével oly kedvesen zöld,
Szépek a dombok i t t . . .  beszédes a vidék, 
De a legszebb mé g i s . . .  Te vagy szülőföld.

Bad-Wildungen. Takács István.

Alkonyat .
Irta: Bfbó Lajos.

I.
Azon a napon mintha a végzet ólál

kodott volna körülöttem.
Erzsébet nesztelenül járt a szobákban.; 

Nem szóit hozzám. Nem akart zavarni. 
Kint alkonyodott, amikor leült szembe 
velem, az egyik fotöjbe. íróasztalomnál 
ültem. Akaratlanul is rátekintettem.

Láttam, halavány. A némasága mögött 
ismeretlen fájdalom virraszt. Fölemel-! 
kedtem, odamentem hozzá.

— Kedves, — simogattam meg az 
arcát.

A tekintetében könyörgés vergődött.
— Idegesít, hogy itt vagyok ?
— Csacsi, hogyan mondhatsz ilyet,— 

hajoltam le hozzá és megcsókoltam a 
homlokát.

Még szelíden, bocsánatkérő gyengéd
séggel rámosolyogtam, aztán visszaül
tem a helyemre.

Néhány perc múlva Erzsébet meg
szólalt :

— Mondd, soha sem tudok már veled 
beszélni ?

Meglepett a kérdés. Idegesség reme
gett a hangjában.

— Nem értelek — mondjam őszintén 
és egyszerűen. — Miről akarsz velem 
beszélni ?

Keveset várt. Igyekezett nyugalmat 
erőltetni magára.

— Mindenről. Arról, amiről te oly 
mélyen hallgatsz.

Hirtelen durva türelmetlenség szállt 
meg. Nem először lepett meg ez az ok
talan ingerültség. Elejét akartam venni j 
az alattomos dührohamnak.

— Nézd, kérlek, látod, hogy dolgozom. 
De ettől függetlenül, szivesen állanék a 
rendelkezésedre, ha nem tudnám, hogy 
megint valami asszonyos képzelődésről 
van szó. Légy szives, ne következtess, 
ne gyanakodj, ne gyötörd magadat, nem 
rejtegetek előtted semmit. Már megma
gyaráztam egyszer, az a körülmény, 
hogy időnkint magamra maradok, ma
gammal birkózom, félrevonulok és ma
gamba zárkózom a gondolataimmal, nem 
jelenti azt, hogy tőled eltávolodom.

— Köszönöm, hogy ilyen világosan 
megfogalmaztad a mondanivalódat. Mert 
éppen erről van szó. Arról, hogy gon
dolataidban éled ki a sóvárgásod a sza
badság után.

— Csak nem vagy féltékeny a gon
dolataimra is?

— Nem tudom. Ez a szó nem fejezi 
ki tökéletesen az érzéseimet. Viszont 
meglehetősen sokat mond. Ha féltékeny 
vagyok, miután szeretlek, azt keresem 
benned, amit senki másban meg nem 
találhatok, elsősorban is a gondolataidra 
vagyok féltékeny.

— Talán a képzeletemre?
— Nem. Neked nem hiányzik semmid, 

a te képzeleted nem fakul bele soha a 
valószinütlenbe, hogy átadd magad a 
gyenge lelkek álmodozásának. Nem a 
képzeletről beszéltem, hanem a gondo
lataidról. Arról, hogy férfi vagy. Három 
szoba, tiszta levegő, nyugodt élet, egy
szerű asszony, — ez a polgári harmó
nia, akármivel van is kibélelve és meg
tűzdelve, egy férfinek, egy olyan nyug
talan szellemű, alapjában szélsőséges,! 
lelke legmélyén becsületes, de felelőt
lenségre született férfinek, aki te vagy,; 
unalmas. Borion, a szeretet böríönöré- 
vel, az elért boldogság bilincseivel,; 
amelyben megfulladsz, mert egyetlen 
egy dolgot érzesz és tudsz, azt, hogy 
nyitva van az ajtaja.

Minden áron elakartam kerülni a vi
tát, amelyről tudtam, hogy szakadék 
felé vezet, amely elválaszt bennünket 
egymástól és amelyen keresztül nem ér 
össze a kezünk.

Csöndes, megnyugtató hangon szóltam:
— Kedves, ne'nevezz ki folyton szi

laj sihedernek, lobogó kamasznak, aki 
az elérhetetlent hajszolja. Az önkívületet 
a gyönyörben, a megsemmisülést a föl
indulásban, érzéki vihart minden elleb- 
benő hangulatban és hősi elmúlást egy 
világrengető kataklizma romjai alatt. 
Negyven éves vén szamár vagyok. Ne 
kinozd magad azzal, hogy láz és lidérc- 
fény után kutatsz ott, ahol rendes, sza
bályos, szürke emberi érzések és gon
dolatok végzik a maguk kiszabott kör
forgását.

— Ne védekezz ilyen meggyőzően.
— Nem védekezem, csak szeretnélek 

megnyugtatni.
Erzsébet hosszan nézett maga elé. 

Fölemelkedett.

— Maradsz? — kérdezte más hangon.
Sietve hajoltam a papírlap fölé.
— Félóra az egész. Félóra múlva ké

szen vagyok. Majd elmegyünk valahova.
Amikor kiléptünk a kapun, Erzsébet 

hozzám fordult:
— Hova?
— Ahova kedved van.
— Máskor, még tavaly nyáron is 

mindig iudtál valami jó helyet.
A vérem megint meglódult.
— Minden hely unalmas és fárasztó. 

Az egyik sivár, a másik zajos, a har
madik...

Közbevágott:
— ... a harmadik helyen megbámulsz 

minden fiatal leányt meg asszonyt.
Észrevettem, hogy hibát követtem el. 

Az abbahagyott diskurzust folytatjuk.
— Menjünk a Rózsadombra — mond

tam olyan hangon, mintha nem hallot
tam volna a megjegyzését.

Autóbuszra ültünk. Leültünk a régi 
vendéglő kertjébe, a régi fák alá.

Kezem Erzsébet karjára tettem. Kény- 
szeritettem, hogy rám emelje tekintetét.

— Emlékszel?
Arcán fájdalmas árnyék suhant át. 

Nem felelt.
Beszélni kezdtem, az első tavaszunk

ról, első rózsadombi utunkról, amikor 
megálltunk a hegytetőn és kilártuk ma
gunkat a mindenható szerelemnek, amely 
az ébredő föld ujjongásával járta át 
testünket, lelkünket.

De szavaimból hiányzott a hév, elra
gadtatásomból az őszinteség, nem ha
zudtam, nem csaltam, tele voltam igaz 
meghatottsággal és csöndes szerelem
mel, de Erzsébet mást várt. Nem meg
győzést, nem bizonyosságot, hanem azt 
az értelmetlen szót, vagy önkénytelen 
mozdulatot, mellyel fölragadom, roha-
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Álmok utján.

Álmok járója vagyok, 
ha sötét ruhában 
leszáll az Éjjel; 
almok járója vagyok, 
ha a Hajnal keze 
árnyakat tépdel.

Álomjáró utamon 
vadvirágos réten 
csokrokat kötök; 
színben pompázó 
képzelet fonállal 
álmokat szövök.

Álomselymet sim ogat 
az Élet dús polcán 
reszkető kezem ; 
álmok járója vagyok, — 
és a Valóságot 
sehol sem l e l em. . .

Jubilál az esernyő.
Jones Hamvey volt a neve annak a ru 

haját a csapadékos időjárás rongálásai
tól megvédeni akaró angol bácsinak, aki 
az esernyőt ezelőtt száztizenegy évvel a 
mai formájában „megépítette". A prakti
kus ánglius találmánya azóta sok tekin
tetben tökéletesedett ugyan, de az össze
csukható paraplénak, mely eredetileg más
félméter magas és kifeszitetten három és 
fél méter terjedelmű volt, minden előnyét 
mégis elsősorban neki köszönhetjük. Azóta 
nem vizes a ruhánk esőben, hóban és 
azóta van mit elhagynunk — már akinek 
van — itt, ott, amott és tölthetjük el a 
kereséssel, egyéb foglalatosság hiányában 
időnket, ha úgy tetszik, napokon át ered
ménytelenül. Az esernyő természetretraj- 
zához tartozik ez is és ha egy, öt, tiz, 
húsz ernyőnk lábra kél, ne zúgolódjunk 
miatta. Az elvesztés, elhagyás elleni or
vosságot még Jones Hamvey uram sem 
találta fel és örüljünk az oly ritka, 111 
éves jubileumot ülő esernyőnek, — ha 
nincs is belőle egy sem.

Fogorvosi hir. Dr. Deutsch Miksa 
fogorvos külföldi útjáról visszatért és 
újra rendel Rózsa-utca 21. szám alatt.

A gömöri ref. egyházmegye köz
gyűlése. A gömöri református egyház
megye rendes őszi közgyűlését szept.

nők vele a semmibe, előre, vakon, han
gosan kacagva.

Megszólalt:
— Rágós ez a hús. A tetejébe még 

sületlen is.
Elborultam. Lassan feltetszettek a 

csillagok. Fizettem. Otthagytuk a helyi
séget. Megindultunk haza.

Amikor otthon megállottám a szoba 
közepén és körülhordoztam tekintetemet 
az ismerős bútorokon, megroskadt ben
nem az erő.

— Börtön... — mondtam magamban.
Éreztem, végre.
— Börtön, — suttogtam magamban 

még egyszer és lassú mozdulattal meg
fordulva, rámeredtem a szabadság lát
hatatlan nyitott ajtajára.

II.
Ez akkor történt, amikor a negyvene

dik életévembe fordultam. Ma a negy
venötödik életévemet taposom. Erzsébet 
szebb, mint valaha. Fiatal, erős és zengő.

Tegnap fentjártunk a Rózsadombon.
—- Te ! — kaptam el a karját, ami 

kor futás közben utolértem. — Ne okos 
kodj. Kinevetnek bennünket. Úgy visel
kedünk, mint két fiatal szerelmes.

Fönt álltunk a tetőn. Felém fordult. 
Arca sugárzott, szeme kékjében az ég
bolt tündöklőit.

— Hát nem azok vagyunk?
Átöleltem. Megindultunk lefelé.
— Te ... fontam át a nyakát. — De jó, 

de szép, de nagy dolog — megöregedni.
Nevettünk. A szél elkapta a hangun

kat, vitte darabon, aztán elhullajtotta a 
meghasadt rögökre.

hó 17 én fogja megtartani Tornaiján, a 
városház tanácstermében, délelőtt 9 órai 
kezdettel.

Újabb 10000 koronás alapítvány a 
helybeli ref. egyházban. Néhai Benyo 
Géza, a rimamurányi vasmű r. társaság 
elhunyt főtisztviselőjének örökösei 1000Ö 
koronát adtak át a helybeli ref. egyház 
elöljáróságának azzal, hogy annak ren
deltetését az egyház vezetősége állapítsa 
meg. — A helybeli ref. egyház pres
bitériuma elhatározta, hogy a befizetett 
10000 koronából Benyo Géza néven 
alapítványt létesít, melynek mindenkori 
kamataiból ref. vallásu, szegénysorsu és 
kiváló előmenetelő tanulókat fognak se
gélyezni. — Ez évben ez már a máso
dik 10000 koronás alapítvány a rima- 
szombati ref. egyházban.

Halálozások. Széplaky József, váro
sunk hosszú éveken át hűséges, éber 
toronyőre 68 éves korában aug. 28 án 
meghalt.

Fancsalszky Béla iparos polgártársunk 
hosszú szenvedés után, augusztus 28-án 
71-ik életévében elhalálozott.

Súlyos veszteség, nagy csapás érte 
özv. Simon Mihálynét, néhai Simon Mi
hály itteni volt ref. lelkész özvegyét és 
családját: fia, a család szeretett Misije 
a pusztító kór áldozata lett. Az aug. 
29-én 19 éves korában elhunyt ifjú el
vesztésével gyászbaborultak iránt álta
lános nagy részvét nyilvánult meg vá
rosszerte.

törést a helyzettel ismerős, a házbeliek 
eltávozásáról, a lakás üresen állásáról 
tudó egyének követték el.

S T R I TZ KY  LILI diplomás zon
gora tanárnő szeptember 1-én meg- 
kezdé a tanítást.

Békemanifesztáció. A rimaszombati 
békemanifesztáció az elmúlt vasárnap 
ment végbe. A menet a városkertből 
indult el délelőtt 11 órakor s a Loson- 
czi-, Stefanik-, Jánosi-, Kiskút-, Vasuti- 
és Gömöri-utcákon át vonult a Masa- 
rik-téren felállított szónoki emelvény 
hez. Werner Gyula megnyitó szavai 
után Hudecz Pál tanító (Tiszolc) szlo
vák-, Gál István (Rimatamásfalva) és 
Richter Károly kommunista titkár (Ko
márom) magyar nyelven tartották meg 
beszédeiket. Végül a felsőpokorágyi ttiz- 
oltózenekar eljátszotta az áll. himnuszt.

A szent Vincéről nevezett irgal
mas nővérek vezetése alatt álló

SZEMAN-INTÉZET
internátusába az 1936—37-iki iskolai 
évre lakás és ellátással felvétetnek 
l e ány gy e rmek ek  (növendékek). 
Ugyanott állandó nyelvtanfolyamok 
és különórák a szlovák, angol és 
német nyelvei tanulni vágyók ré
szére tartatnak. — A felvételről bő
vebb felvilágosítást szívesen nyújt 
az intézet vezetősége.

Egy szeretteiért élt és dolgozott jósá- 
gosszivü nő költözött el az örökpihenés 
honába : Mispál István konzervgyári 
nyug. hivatalnok hitvese szül. Ambrus 
Kornélia életének 75-ik évében folyó hó
3-án városunkban meghalt. — A hosz- 
szas szenvedés után elhunyt megboldo
gult társadalmi életünkben is buzgón 
tevékenykedett s elmúlása őszinte rész
vétet keltett. — Temetése szombaton 
délután megy végbe. — Halálát férjén 
kivül gyermekei: Mispál Paula, ifj. Mispál 
István, Mispál Mária férjezett Hrehuss 
Pálné, veje, kicsi unokája és rokonai 
gyászolják.

Báiky Aladár földbirtokos, harmad 
lakos, a volt magyar nemzeti pártnak 
egyik kiváló oszlopa, országos pártveze- ; 
tőségének, rimaszombati kerületének 
választmányi tagja, a harmad pártszer
vezetnek hosszú éveken át elnöke, a 
gazdák és iparosok hitelszövetkezeté
nek igazgatósági tagja, nemes lelkét; 
visszaadta Teremtőjének. — Temetése 
Harmaczon augusztus hő 22-én ment 
végbe, a tisztelők igen nagy tömegének 
részvéteiével.

Részvétköszönet.
Porig sújtott anyai szivem hálás köszöneté 

száll ezúton mindazok felé, akik felejthetet
len, drága jó fiam elhunyta alkalmából érzett 
mélységes bánatomban szóban vagy írásban 
felkerestek, úgyszintén hálás köszönetét mon
dok a kedves iskolatársaknak, jó barátoknak 
és mindenkinek, akik ravatalára virágot he
lyeztek s utolsó útjára elkísérték. Isten áldja 
meg minden együttérző szív szeretetteljes 
megnyilatkozását.

Rimaszombat, 1936. szeptember hó.
Özv. Simon Mihályné.

Betörők jártak Gabonás János dr. 
városi titkár nyaralás alatt zárva levő 
Losonczy utcai lakásán, s a vakmerő 
tolvajok a lakás ajtaját és a szekrénye
ket feltörve, mindent felforgattak s arany 
és ezüst ékszereket, ruhanemű s egyéb 
tárgyakat vittek el, több ezer korona ér
tékben. A betöréses lopást a károsultak 
csak a nyaralásból múlt hó végén történt 
hazatérésükkor vették észre, amikor az 
esetet nyomban jelentették a rendőrség
nek, amely a tettesek kiderítése és kéz- 
rekeritése végett a nyomozást azonnal 
folyamatba tette, ez ideig azonban csak 
annyit sikerült megállapiiani, hogy a be

A polgárok kötelező tűzoltókikép
zése Dobsinán. A C. P. O. légitámadás 
elleni védekezés nagyarányú akciójának 
egyik újabb intézkedése permanenciába 
szólította Dobsina egész lakosságát. A 
hölgyek kötelesek rendszeresen első
segélynyújtást ismertető előadásokat lá
togatni. Áz összes hadmentes és 50 
éven felüli férfiak pedig kötelező tiiz- 
oltókiképzésben részesülnek. Múlt va
sárnap reggel 110 újonc jelent meg a 
tűzoltólaktanyán, ahol az aktív önkén
tes tűzoltóság gyakorlatozása mellett 
élénk figyelemmel hallgatták Krausz 
András tüzoltóföparancsnok szakszerű 
előadását. Az oktatáson való részvétel 
szigorú büntetés terhe alatt mindenkire 
nézve kötelező.

Tánctanitási jelentés. mű közönség
szives tudomására adom, hogy szept. 
hó 7-én a „Tátra" szálló nagytermé
ben a modern táncok szakszerű ta
nítását diákok és felnőttek részére 
megkezdem. -  Beiratkozni lehet: 
Szijjártó utca 59. sz. alatt. — Szives 
pártfogást kér Dobránszky János oki. 
tánctanitó.
Agyonlőtte édesanyját. Kamogya Mi

hály klenóci tehénpásztor múlt hó 29-én 
kihajtotta a község teheneit az erdei 
rétre, vele ment 10 éves Pál nevű fia 
is. A kis gyermek az erdőben barango
lás közben az egyik bokorban elrejtve 
talált egy flóbertet, melyet magához 
véve az egyik erdei tisztás felé tartott. 
Útközben találkozott édesanyjával, aki 
ennivalót vitt férjének és gyermekének. 
A fiatal gyermek anyjára fogta a fegy
vert és odakiáltotta : „Anyám, most le
lőlek !“ Az anya ráparancsolt a fiára, 
hogy azonnal tegye le a fegyvert, de 
ebben a pillanatban a fegyver elsült a 
gyermek kezében és a szerencsétlen 
asszony velőtrázó kiáltással a földre 
zuhant s nehány percnyi szenvedés után 
meghalt. A golyó az anya jobb oldalán 
hatolt be s keresztül fúrva a beleket és 
a gyomrot, a baloldalon jött ki. A ha
lál okozója belsővérzés volt. A tragikus 
körülmények között korán elhunyt asz- 
szonyt szept. 1-én temették el Klenócon 
nagy részvét mellett. Öt kis gyermeket 
hagyott maga után. — A csendőrség 
megindította a vizsgálatot.

Felöltöztessük gyermekeit a lepkisebbtől legtiagyobbig ?
M eg érk eztek  és dús v á la sz ték b a n  k a p h a tó k :

Fiú sport-ruhák. Felöltök. Kalapok. Fehérneműek. 
Intézeti kelengyék.

Látogassa meg és vásároljon az előnyösen ismert
FÜZY R.-cégnél, SBOR-lerakat.
Olcsó szabott árak. Kívánságra vidékre mintát küldünk.

Kinő APOLLO m ozgó
Szombaton és vasárnap, szeptember 5-6- 
án világszenzáció ! A világ legszebb kiál

lítású alkotása 2000 táncosnő :
Broadvay Melody.

E. Povel, Taylor, Jack Benny, Una Merkel.

Szerdán, szept. 9-én történelmi Metró ze
nés alkotás :

Pajkos hercegnő.
Jeanette Mac Dolnald, Nelson Eddy, Met- 

ropolitán opera tagjai.

Csütörtökön, szept. 10-én „Madarász" c. 
M operett filmváltozata :
|  Madarász. (Postáskisasszony).
9  Lil Dagover, M. Andergast, Wolf Albach 
|  Retty, T. Lingen.

Halálos szerencsétlenség. Gál Bol
dizsár nemesmartonfalai lakos feleségé
vel az erdőre ment iovasszekérrel fáért. 
Mikor a fát felrakták, megindultak ha
zafelé. A lejtős erdei utón megkötötték 
a szekér kerekét és a gazda a szekér 
mellől hajtotta a lovakat. A vályús er
dei utón megcsúszott és oly szerencsét
lenül esett a fával megrakott terhes 
szekér alá, hogy a kerék a mellén ment 
keresztül és azonnali halálát okozta. 
Felesége ledobálta a fát a szekérről és 
meghalt férjét nagynehezen egyedül tette 
fel a szekérre, gyorsan haza hajtott 
vele, azonban a rövid időn belül oda
érkező orvos is már csak a beállott 
halált konstatálhatta. — Nagy részvéttel 
temették el falujában. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦ Szőrm eáru . B u n d á k . XX
♦♦
♦
♦
♦
♦
:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Nagy választék. Olcsó árak. 
Elsőrangú szücsmunka. Fővárosi sza- 
bászat F SCHMIDL S2ŰCS

Rózsa-utca (Tátra szálló).
SCHWARCZ és SCHMIDL-cég

szűcs- és szőrmeáruháza Losoncz. 
Bundák, francia és bécsi model

lek után késziiteínek.

♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦

:♦
♦♦
♦
♦

Olvasóink panaszolják és ezt a vá
ros vezetőségének illetve az illetékes 
referens figyelmébe ajánljuk, hogy: 1. A 
piacon van egy szemétiáda, melyben a 
szemetet gyüjlik, de amelyből a szeme
tet napközben szokták elhordani. Ez 
olyan rettenetes bűzt áraszt a piacon, 
hogy már egészségügyi szempontból is 
indokolt lenne, ha a szemét elfuvarozá- 
sát a késő éjjeli órákban eszközölnék, 
hogy a szemét felkeverése által felsza
badult bacillusok ne kerülhessenek oly 
könnyen a lakásokba és üzlethelyisé
gekbe a nappal nyitott ajtókon és abla
kokon át. — 2. A piacot keveset öntö
zik és ezért nagyon sok por keletkezik 
az utcákon végigszáguldó autók nyo
mán. Éppen úgy rettenetes porfelhőt 
vernek az utcasöprők is, miért is az 
utcák gyakoribb öntözése és megfelelő 
portalanitása közegészségügyi szempont
ból is felette indokolt. Kérjük a város 
illetékes referensét, hogy ezen anomá
liákat a közönség érdekében haladék
talanul szüntesse meg.

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

Filmszínház, F. hó 5-6-án színre ke
rül a pazar kiállítású „Broadvay Melo
dy c. film, melyben a szebbnél-szebb 
görlök nagy serege vonul fel. A film 
meséje onnan indul ki hogy Keeler re- 
porter párizsi énekesnő nevével indít 
hadjáratot Gordon ellen s ép az ellen
kezőjét éri el, mi színes jeleneteket idéz 
fel. Főszereplők Eleanor Powell, ki ket
tős szerepben lép föl, tovább Róbert 
Taylor és Jack Benny, Una Merkel, Hol
lywood legújabb sztárjai. Csupa lánc és 
fülbemászó melódia jellemzi e pompás 
alkotást.

F. hó 9 én a „Pajkos hercegnő" c. ze
nés történeti film kerül előadásra, mely
ben Hollywood csalogánya, Jeanette Mac- 
donald s Nelson Eddy, a newyorki met- 
ropolitán opera első tenoristája alakít
ják a főszerepeket. Marietta komornájá- 
nak jelmezében lopódzik a telepesek ré
szére szánt sok eladólányt vivő hajóra 
s amikor ráismernek, vissza akarják 
szállítani, de a sors keze máskép irá
nyítja az események menetét.

F. hó 10-én a „Madarász" (Postáskis
asszony) c. operett filmváltozata kerül
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1 epergésre, Zeller Károly ismert finom 
zenéjével. Adam a madarász el akarja 
venni Krisztát a postás kisasszonyt, de 
még nincs elég pénze. Kriszta a nagyher
cegnél akarja beproíezsáini, mire a 
nagyhercegné gyanakodni kezd férjére, 
ki tényleg furcsán viselkedik, de a fel
vonuló bonyodalmas eseményekre ma
gyarázatra találnak s minden félreértés 
kiderül. Főszereplők: Lil Dagover, Wolf 
Albach Retty stb.

Az iskolaügyi minisztérium minden év 
nyarán szokta kiadni rendeletét, amely
ben a pedagógia folytonos fejlődésével 
lépést tartva évről-évre megújítja a kö 
zépiskolák életének szabályait. Ebben 
az évben is megjelent már az uj sza
bályrendelet, amely nem kis örömére 
szolgál a középiskolás diákságnak, 
amennyiben az uj szabályzat lényeges 
engedményeket tesz a múltéval szemben.

Az uj középiskolás szabályrendelet 
szerint azok a tanulók, akik 12 napot 
igazolatlanul mulasztanak, automatiku
san megszűnnek továbbbra is az illető 
középiskola tanulóinak lenni. Ezek sze
rint egész egyszerű a kimaradás, amely
hez nem szükséges többé az igazgató 
hozzájárulása sem.

Ugyancsak újdonság a most megje
lent szabályrendeletnek az a része, amely 
a diákegyesületek kérdésével foglalkozik. 
Az uj rendelet szerint

a középiskolásoknak jogukban 
áll az iskola keretén belül szer
vezkedniük, kulturális, önnevelő 
vagy sport alakulatba tömörül
niük.

Természetesen a tanári kar hozzájáru
lásával. A tanári konferencia engedélye 
következtében az ilyen alakulatok telje
sen önkormányzati jogot is kaphatnak.

Ennek az engedménynek ellensúlyát 
képezi az a rendelet, amely megszorítja 
a középiskolások más, az iskolán kívül 
álló egyesületekben való részvételét, tag
ságát, ami arra vezethető vissza, hogy a 
legtöbb egyesület, annak ellenére, hogy 
kulturális, vagy sport célokat hangoztat, 
mégis politikai színezetet árul el.

Valószínűleg nagy örömmel fogják fo
gadni a középiskolások az uj szabály
zat azon rendelkezését, hogy

a diákok a jövőben szabadon 
látogathatják a színházi vagy 
mozi előadásokat, sőt még tánc- 
mulatságokat is.

A tantestületnek azonban fenn van tart
va az a jog, hogy adott, megokolt eset
ben korlátozzák ezt a szabadságot...

Az uj szabályrendelet már ez év szep
temberében, azaz az 1936—37. iskolaév 
kezdetével lépett életbe.

Hogy a gyakorlatban miként fog a 
szabályrendelet beválni, az persze más 
kérdés.

A z  e m b e r
sohasem ismerheti meg önmagát. 
Régi és igaz megállapitás ez, hi
szen a külső világgal szembesíteni 
állásfogtalásunk és Ítéletünk mindig 
relatív, hangulatainkon, gazdasági 
és egészségi állapotunkon keresztül 
Ítéljük meg a dolgokat és az em
bereket is. Arcunkat is csak tükör
ben láthatjuk meg és a tükör vissz
fénye mindig elvesz valamit arcunk 
kifejezéséből. Testünk éppúgy, mint 
lelkületűnk állandó változásban van. 
Vágyaink szabják meg cselekede
teinket, cselekvéseink pedig vágya
inkra hatnak.

Él azonban bennünk az a forró 
vágy, hogy minél jobban megis
merjük embertársainkat és néha ön
magunkat is. ősi kíváncsiság üz, 
hajszol bennünket ebben az irány
ban, de nem kevesebb hiúság is, 
mert szeretjük úgy képzelni, hogy 
jobbak vagyunk azoknál, akik köz
vetlen közelünkben élnek. Ennek a 
hiúságnak a lényege, hogy milyen
nek látnak bennünket mások? Mi
nél társadalmibbá lesz az életünk,

G ö mi ö r 1936. szeptember hó 6.

minél több érintkezési felület ala
kul ki közöttünk az embertársaink
kal való viszonylatainkban — ez^a 
kíváncsiság annál elemibb erővel 
érezteti hatását.

Ez a lényeg és az erről való el
mélkedést aktuálissá teszi az a ti
pikusan kisvárosi szokás, melyet 
általában emberszólásnak nevezhe
tünk. Meg kell — sajnos — álla
pítanunk, hogy nálunk az ember- 
táisakról szóló alapos vagy alapta
lan pletykákat, amelyek sok esetben 
rosszakaratuak, vagy tudatosan túl
zottak — fentartás nélkül elhiszik, 
mert jól esik erkölcsbirónak lenni, 
akkor is, ha magunk sem vagyunk 
makulátlanok.

Érdekes megfigyelni, hogy egye
sek azt hiszik, hogy ők a hivatot
tak, ők azok, akik joggal gyako
rolnak kritikát mások felett és köz
ben a maguk gyarlóságait elfelejtik. 
Súlyos, de igaz megállapításként 
merjük itt leirni, hogy a kisvárosi 
ember, még mai fejlettségi fokán 
sem tud tárgyilagos lenni és nem 
tudja elviselni a tárgyilagosságot. 
Mig másokat megszól, nem tudja 
elviselni, hogy őt rossznak, kifo
gásolhatónak, nem csupa ragyogó 
tulajdonságokkal felruházottnak tart
sák. A személyiség kultusza na
gyon eleven és nagyon érzékeny, 
könnyen sebezhető réteggel vonja 
be egész valónkat, hogy még jó
hiszemű közeledés is rögtön reak
ciót vált ki belőlünk.

Nálunk az egész vonalon alkal
mazni kellene azt a tételt, hogy 
mielőtt másokról Ítéletet alkotunk, 
a magunk hibáit is bíráljuk el. Hi
szen minden ember-tekintet nélkül 
ténylegesen jó vagy rossz tulajdon
ságaira — mély és osztatlan vá
gyat érez aziránt, hogy jónak, ne
mesnek, jellemesnek, igaznak, mű
veltnek és szeretetreméltónak tart
sák. Talán nemcsak azért, mert 
ezek a tulajdonságok előnyökkel 
járnak — hiszen bevallhatjuk — 
nem is járnak előnyökkel sőt ellen
kezőleg! A mai társadalmi viszo
nyok között az anyagi hajsza ro
hamában sokkal inkább a puszta 
anyagi előnyök vezetnek eredmény
hez, mint a szellemi és erkölcsi 
kiválóságok, de a legbrutálisabb 
emberekben is él a vágy, hogy a 
mások szemében nemes, előkelő, 
jóságos emberként tükrözzenek visz- 
sza és talán éppen ez az oka, hogy 
annyi képmutatás, tettetés torzítja el 
az őszinteség akaratát bennünk.

Az őszinteség hiánya oly mé
lyen vágódott társadalmi életünkbe, 
hogy minden leleplezés — felszisz- 
szenésr, tiltakozást vált ki a lelep- 
lezettekből. Különösen, ha ez a le
leplezés a pletyka cafrangjával van 
felcifrázva.

Az emberi lelkierő és intelligen
cia megkívánná, hogy az igazság 
ösvényén járva, ne csak másokat, 
de elsősorban önmagunkat bíráljuk 
el kritikai mértékkel, mert furcsa az, 
hogy amit másoknál megszólunk, azt 
magunk, mint a legtermészetesebb 
dolgot csináljuk nap-nap után.

Aki önmagáról nem tud, vagy 
nem akar véleményt alkotni, az ne 
bírálja túlzott szigorúsággal és ok
talan felháborodásért azt, amit má
sok csinálnak. Előbb tekintsen ön
magába és ha igaz lélekkel meri 
állítani, hogy ő hibátlan, mentes az 
emberi gyarlóságoktól, akkor eset
leg szólhat, de nem Ítélhet a má
sok lelki botlásairól. Ilyen ember 
azonban nincsen.

S P O R T .
F O O T B A L L .

Törekvés—TMSC 2:2 (1:1).— Idény- 
eleji nívón mozgó, lanyha iramú mérkő
zés Tamásfalván. Mindkét fél csatárai 
igen sok biztos helyzetben hibáztak s 
nagyon kevés egészséges lövés ment ka
pura. A Törekvésnek Klincsák, Katz, Ríz 
voltak a legjobbjai. Gyürékből jó védő
játékos válhat, ha gyorsaságát fokozni 
fogja. A TMSC játéka túlságosan kemény, 
helyenként tisztátlan volt. Kiváltak: Ter- 
nák I., Molnár II., Földi. Molnár I. tett- 
legesség miatt kiállítva. Góllövők : Katz 
és Kerekes, illetve Ternák 11., Kresnye.

A Középkerület élére Direktóriumot 
nevezett ki a szövetség s annak szék
helyéül városunkat jelölte ki. A Direk
tórium dr. Tomesz elnöklete alatt va
sárnap ülést tartott, melyen elhatározta, 
hogy hivatalos lapjává a „Gömör" heti
lapot jelöli ki, melyben a Direktórium 
hivatalos közleményei meg fognak jelen
ni, s igy annak megrendelése minden 
kerületbeli egyesület részére kötelező.

A Törekvés vasárnap a Tornaijai SC 
jóképességü csapatát látja vendégül ba
rátságos mérkőzésre. Igen érdekes küz
delemre van kilátás.

A Slovan vasárnap Breznon játsza 
első zsupabajnoki mérkőzését az ottani 
SK ellen. Reméljük, hogy a Slovan meg
győző erejű győzelemmel fog hazatérni.

A Törekvés edzésének vezetését a 
RPS kitűnő képességű volt játékosa : 
Keller József vette át, akinek működé
sétől az egylet vezetősége szép ered
ményt vár.

A Slovan őszi bajnoki mérkőzései : 
szept. 6. Breznon, 13-án itthon SK Kru- 
pina ellen, 20-án Handlován, 27 én Ute- 
kácon, okt. 4 én itthon a Besztercebá
nyai SK ellen, 11-én Körmöcbányán, 
18-án itthon a Losonci Slavia ellen.

A Direktórium megejtette a közép
kerület őszi bajnoki fordulójának sor
solását a következőleg :

Szeptember 13: ASC—PSC, RTC—-Tö
rekvés, TMSC—FTC X!, TSC—Losonc- 
kisfalusi Vasas.

Szeptember 20: PSC—RTC, Törekvés 
—FTC XI., Vasas—TMSC, TSC-ASC.

Szeptember 27: FTC XI.—PSC, Vasas 
—Törekvés, TMSC—TSC, ASC-RTC.

Október 4: PSC—Vasas, TSC—Törek
vés, FTC XI.—RTC, TMSC—ASC.

Október 11: TSC—PSC, TMSC—Tö 
rekvés, ASC—FTC XI., RTC—Vasas.

Október 18: PSC—TMSC, TSC-RTC, 
FTC XI.—Vasas, Törekvés—ASC.

Október 25: Törekvés—PSC, ASC— 
Vasas, RTC—TMSC, TSC- FTC XI.

Felelős szerk esztő : Rábely Károly.

Hosszú l m  tetet jósolnak
Ezért ne feledkezzünk meg

szőrme-bundáinkat és
kabát-szörmézéseinket

megrendelni POLLÁK MIHÁLY szak
képzett szűcsnél Rimavská Sobota 
Stefanik utca 15. szám alatt.

S zab ásza t: Párisi modetlek szerint.
Dús választék mindenemű szőrmékben.

szeptember 1-én megkezdem.
RŐCZEY JENŐNÉ

Ferenczy-u. 26. a gimnázium mellett.

B Ú T O R .
Raktáramban a legmodernabb

cső-bútorárút
is bevezettem s azokat a legalacsonyabb 
gyári áron árusítom. Amidőn ezt a n. é. 
közönséggel tudatom, egyúttal közlöm 
azt is, hogy fabútoraimat is reklám-ár
ban árusítom. — Igen szép cső-bútor: 
hálószoba berendezés már 2300 koron- 
nától, komplett kombinált szoba 3000 
koronától, gyermekágyak 190 koronától, 
gyönyörű rekamék, székek, fotelok, kü
lön ágyak a legolcsóbb árban kaphatók. 
Tekintse meg mindenki vételkötelezett
ség nélkül. — Tisztelettel:

Özv. BENKÓ JÁNOSNÉ
bútorraktár és asztalos műhely 

Stefanik- és Kmetty-utca sarkán.
Rendelést, javítást a legjutányosabban. 
A város legforgalmasabb ulvonalán

Tam ásfali-út 3 sz. alatt egy üzlet
helyiség berendezései, esetleg  két 
szobás lakással kiadó. — Értekezni 
£ £ £ £ £ £ £  lehet ugyanott.

E la d ó  h á z .
Rimaszombatban Szentpétery-u. 9. sz. 
földszintes ház, szabad kézből, jutá

nyos áron eladó.
Cim : Megtudható e lap kiadóhivatalában.

Új bútorasztalos.
Tisztelettel értesítem a n. é. Közönsé

get, hogy 23 évi praxisom után Rima
szombatban Szijjártó-utca II. szám 
alatt (Gránát ház mögött)

bútor-asztalos műhelyt
nyitottam. — Készítek modern teli-búto
rokat, úri, nappali, kombinált és há
lószobabútorokat a legszolidabb árak 
mellett. — A készített munkáimért teljes 
garanciát vállalok.

A n. é. Közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok teljes tisztelettel:

MIHALIK GYULA
asztalos mester.

Iskolakönyveket,

♦

mindenféle iskolai fel
szereléseket u. m. akta
táskák, körzők, ceruzák, 
töltőtollak, füzetek stb.
l e g j u t á n y o s a b b a n  beszerezhetők a

Llteratura kereskedésben.
(Rimaszombat, Jánosi-ucca 6.)

Rimaszombat, 1936. Nyomatott R á b e ly  K á ro ly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


