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I sk o lá so k n a k !
Aktatáskák,

fogkefe, hajkefe, fésű 
szappan stb.

legolcsóbban  
. GLASER-nál.
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Az emberi élet válsága.
Irta:  MÁRKUS LÁSZLÓ.

Az emberi élet válságos idejét 
éljük: az Élet szekere megfenek-1 
lett. A bajoktól terhes idő meg
próbáltatásainak végtelen sorozatá
ban testileg és lelkileg lesorvadt 
emberiség tehetetlenül vonaglik a 
teljes bizonytalanságban, amelybe 
a minden jót tönkretevő, minden 
szépséget megsemmisítő világfelfor
dulást követő eltévelygések követ
keztében jutott.

Az őszinte megsegítés egyenes 
útja kacskaringóssá görbült, a 
világépitő elgondolások és cseleke
detek is nemcsak hogy nem hoz
ták meg a nagy kőművesek és 
ácsok által remélt eredményt, de 
egyenesen végzeteseknek bizonyul
tak, aminek — természetesen — nem 
lehetett más következménye, mint 
ez a mai válságos állapot, mikor 
joggal mondhatjuk: megfeneklett 
az Élet egykor vigan futó szekere.

Mert mit látunk. Az emberiség 
nyugodt életlehetősége, biztonsága 
megszűnt. A nagy nélkülözésekben, 
nincstelenségben telő napjaink egész 
életünk a máról-holnapra élésben 
merülnek ki, anélkül, hogy a terve
ző biztonságával tudnánk gondol
ni a holnaputánra s az amúgy is 
a titokzatosság fátyolával takart jö
vőnk felépi'ésére. Társadalmi, iro
dalmi, művészeti s egész kulturális 
életünk szakadatlan vájudásban 
nyavalyog nemcsak nálunk, de az 
egész világon. Az ipari, kereske
delmi és általában a gazdasági élet 
a tönk szélén tengődik: minden 
vonalon kilátástalan a helyzet.

A városok egykor vagyonos pol
gársága, az életerőtől duzzadó, jó
létben élő faluk hangyaszorgalmú 
népe elszegényedetten néz a nagy 
bizonytalanságba, nem beszélve a 
munkásságról, amely nélkülözések
be merülve tengeti életét: az em
beriség testén pusztító nyavalya 
végzi romboló munkáját.

Ilyen helyzetben, ebben az álla
potban mindeddig hiábavalónak bi
zonyult a népek sorsának intézésé
re, az emberiség boldogulásának 
előmozdítására hivatottak szakadat
lan gyülésezése, sok-sok fiaskóval 
végződött tanácskozása.

Hiábavalónak, mert ebből az 
egyenes, igaz útról gyakran letérő, 
többször meg is késett segíteni 
akarásból hiányzik az eredményt 
és pedig kedvező eredményt biz
tositó egységesség, mindenen fe
lülemelkedni tudó emberszeretet és 
őszinteség. Addig pedig, mig ezek 
a munkaeredményt hozó kellékek,

a jótakaró emberi szivek nemes és 
magasztos érzései nem győzedel
meskednek a bizalmatlanságon, sze- 
retetlenségen vagy éppen bosszún 
és gyűlöleten, amelyek — sajnos 
— még mindig fekete vonalként 
húzódnak végig a tettrekészséges 
megsegitési, jóvátételi megmozdu
lásokon, — nem lehet az emberi 
élet válságának megszüntetéséről 
beszélni, azt remélni.

A mai állapotok eredőjét s az 
okokat, mik ezt előidézték, a jelen 
kilátástalanságát, szenvedéseit és 
bajait eredményező tévedéseket 
minden nyitott szemmel látó, gon
dolkozni tudó ember ismeri. Az er
re hivatottaknak oda kell hát hatni, 
hogy a hibák, bajok és tévedések 
emberszerctetes jóakarattal, minden 
hátsó gondolat nélküli őszinteség
gel orvosolíassanak és ezzel meg
szűnjék az emberiség életének mai 
válsága.

A helyreigazításokra nézve 
módosítják a sajtótörvényt.

A sajtó részéröl számos panasz hang
zott el amiatt, hogy a lapok az eddig 
fennálló törvényes intézkedések szerint 
akkor is kénytelenek voltak helyet adni 
a helyreigazításnak, ha az nyilván téves 
vagy éppen valótlan állításokat tartalma
zott. E jogos panaszokat szándékozik 
orvosolni az igazságtigyminiszter azzal 
a most kidolgozott javaslattal, amely a 
sajtótörvény ide vonatkozó szakaszát no- 
vellizálja.

Ha a biróság úgy találja, hogy a hely
reigazítás közlésének megtagadása indo
kolt, akkor a kérelmet (mely a leközlés 
kötelezettségének kimondására vonatko
zik) elveti. Ugyancsak elveti a kérel
met, habár nincs is ok a helyreigazí
tás megtagadására, ha a felelős szer
kesztő bebizonyította a helyreigazítás va
lótlanságát. Ha a helyreigazítás közlését 
csak azért tagadták meg, mert az nem 
felel meg az előirt feltételeknek, úgy a 
biróság a kérelmező hozzájárulásával a 
helyreigazítást úgy szögezi meg, hogy a 
törvény követelményeinek megfeleljen 
és kötelezi a felelős szerkesztőt, hogy 
azt az előirt határidőben közölje le. Ez
zel egyidejűleg a felelős szerkesztő in
dítványára kötelezi a kérelmezőt az el
járás költségeinek megtérítésére. Ha a 
helyreigazítás valótlanságát bebizonyi 
tották, a biróság a kérelmezőt 1000 
koronáig terjedhető rendbírsággal sújt
hatja.

A törvény életbeléptetése után annak 
alkalmazására igen sok esetben kerül 
sor és nagyon valószínű, hogy sokan 
meg fogják gondolni a helyreigazítások 
követelését.

Szobrot Jókainak!
Elhangzott a jelszó az év első 

felében s akik felfigyeltek rá, siet
tek önkéntes adományaikkal bizo
nyítani, hogy megértették és ez a 
két szó a szivükbe markolt.

Az első szó után azonban ismét 
csönd következett, ami talán azt a 
látszatot kelthette, hogy elaludt ez 
a terv is, mint már annyiszor. Ez 
is csak kiáltó szó marad a pusztában.

De nem igy van ! Felemeljük új
ra szavunkat, hangoztatjuk újra a 
jelszót: Szobrot Jókainak ! Mert 
ennek a tervnek nem szabad el
aludnia, ennek a jelszónak tetté 
kell válnia !

A szobor-akció nem szűnt meg, 
hanem folyik tovább, sőt most lép 
ki a komoly cselekvés terére. Ez 
a csönd nem jelentette azt, hogy 
feladtuk a szándékot, hanem csak 
az előkészítés parancsolta hallga
tás volt, de a munka szótlanul 
folyt tovább. A Jókai Egyesület 
kérelmet intézett az országos hiva
talhoz az országos gyűjtés enge
délyezése iránt és a gyűjtési enge
délyt mégis kapta 206.473/8—1936. 
szám alatt, egy évi időtartamra. 
Most már tehát semmi akadálya 
nincs a gyűjtés szélesebb körben, 
országszerte való kiterjesztésének.

Az önkéntes adományok már 
eddig is szép összeget eredmé
nyeztek, ami máris biztosítaná kö
rülbelül egy szerény mellszobor 
felállításának költségeit. Magáno
sok tehetségük és lelkesedésük mér
téke szerint tekintélyes összegeket 
adományoztak, egyesületek, köz
testületek közül többen siettek ado
mányaikat várakozáson felüli ősz- 
szegekkel leróni, a szülőváros és 
a járás olyan összegeket helyeztek 
kilátásba, amelyek méltók ahhoz 
az erkölcsi súlyhoz, melyet képvi
selnek s amelyet a szobor felállí
tásának tervéhez fűznek.

A Jókai Egyesület tervének és 
kiadott jelszavának ez a kedvező 
fogadtatása és a közönség köréből 
mindjobban felhangzó vélemény ma 
már arra utal, hogy a Jókai-kul- 
tusz nem elégedhetik meg egy 
szerény mellszoborral. Jókai szel
lemi nagysága méltó emléket igé
nyel ! A szülővárostól Jókai nem 
azt érdemli, hogy csak egy kis 
mellszobor hirdesse örök hálára kö
telező emlékét legnagyobb fiának.

Az a megértés, mellyel a ható
ságok fogadták a kegyeletes tervet, 
kell, hogy kihivja a nagy közön
ség, a magyarság megértését is és 
erre a válasz csak az lehet, hogy 
az adakozás olyan mértékben foly

tatódik, ami lehetővé teszi azt, hogy 
Jókainak egy közvetlen hatású, mű
vészi kiképzésű ülőszobrot állít
hassunk a komáromi kulturház elő- 
kertjében, rózsák közt, virágok közt.

Akarjátok-e, hogy ez igy legyen ? 
Tőletek függ: adakozzatok Jókai 
szobrára!

*
A Jókai Egyesület felkéri mind

azokat, akikhez kérő szóval for
dult, hogy a mellékelten küldött 
postai befizető lapon szíveskedje
nek adományaikat a Komáromi 
Első Hitelintézethez eljuttatni a Jó- 
kai-szoboralapra. De felkér ezen
kívül is mindenkit, aki a nagy cél 
megvalósitása érdekében adako
zásra kész, hogy bármily összegű 
adományát a nevezett pénzintézet
hez befizetni szíveskedjék.

Felkéri továbbá a Jókai Egyesü
let az összes magyar egyesülete
ket, hogy rendezéseik, előadásaik 
jövedelméből bizonyos részt a Jó
kai szobor javára juttatni szíves
kedjenek.

Utólagos úti jegyzetek .
Az angol nő a kosarakkal.

Ilyen is, persze, csak germán vagy 
angolszász koponyákban virradhat meg. 
Az angol nő kosarakat és táskákat 
gyűjtött.

Mikor fölszálltunk a hajóra s székein
ket egymáséi mellé helyezték a kék
kabátos matrózok, a hölgy már öt órája 
utazott. Valamelyik kisebb tengeri für
dőben szállt föl, de a jelek azt mutat
ták, hogy Susak óta boldogítja a ste- 
wardot, a felső fedélzetet s a második 
tisztet. Különösebben nem örült egy 
sem : a stewardnak sokat kellett lótnia- 
futnia a Iimonádés poharakkal, a felső 
fedélzetet a hölgy örökké birálta, mert 
vagy az árnyék nem volt kellő helyen, 
vagy a nap nem sütött eléggé rézsut, 
a második tisztnek, mint a hajó egyik 
tisztjének sem, amúgy sem szabad a 
hölgyekkel foglalkozni, hát még ilyennel, 
mint ez volt. A hajóorvos egyenesen 
ilyen hölgyek ellen szedeti be a pilu- 
Iák clt

A hölgy előtt, mellett, alatt s fölött 
kis, fonott táskák özöne tarkállott. A 
kis fonott táskákat a dalmát nép gyárt
ja s olcsón a nyaralóvendégek nyakába 
sózza. Akinek nagyon tetszik, az vesz 
éppen egyet s vagy kötést tesz bele, 
vagy újságot, vizes trikót vagy gyü
mölcsöt.

A hölgy nem elégedett meg eggyel. 
A hölgy előtt ebben a pillanatban ke
reken tizenegy táska, fonott retikül, 
szines kosár volt. Akármerre léptünk, 
fonott kosárba, gyékénybe, nádvesszőbe 
tiportunk.

Kettő a karján, egy a kisujján, három 
a lábai előtt, néhány a heverőszék tám
lájára akasztva. Táska dömping. Fonott- 
kosár roham, nád-invázió.

A hölgy mindaddig nyugodt maradt, 
amig kikötőbe nem értünk. A kikötő 
azonban igen nyugtalanító hatással volt
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a hölgyre: összedobta táskáit, kis fo
nott kosarait s nekilendült a lépcsők
nek. Alig hogy a matrózok meghúzták a 
kötelet s a hajót odaigaziíoíták, kétszer 
is visszatuszkolták. Makarskában és 
Curzola szigetén meg akarta előzni a 
vámhatóságot, a hivatalos tisztet s a 
csendőrség embereit is. A hölgy már a 
fedélzetről kiszemelte magának a leg
többet Ígérő árust. Ezek az árusok már 
ott lobogtatták kendőiket, táskáikat, kí
nálták gyümölcsüket s fagylaltjukat a 
nagyérdemű közönségnek, ahogy kikö
nyököltünk a mellvéden.

Makarskában egy idősebb, előkelő 
megjelenésű, fehérsapkás és kecskesza
kállas árust tüntetett ki. Cuzolán egy 
fiatal gyermeket s Hercegcoviban egy
szerre két fürge asszonyt. Azonnal hoz
zájuk rohant s izgatottan alkudozott a 
színes, fonott táskára. Táskamániában 
szenvedett. Az alku gyors volt és hatá
rozott. A hölgy már ismerte a szakmát, 
választott, szólt, fizetett. Olykor meg
gondolta magát s még visszament egy
szer a hajóhidról, megismételte a vásárt.

Semmi egyéb nem érdekelte. Vissza
mászott a felső fedélzetre, maga elé terí
tette s legújabb szerzeményt s a boa 
constriktor jóllakott érzésével, a kielé
gített szerelmes sóhajával dtilt hátra 
a nyugszéken. Ismét szaporította a gyűj
teményt.

Úgy ült a táskák között, mint egy 
szatyor-anyakirálynő.

Mikor visszafelé jöttünk, már az áru
sok ismerték. Újra leszállt mindegyik
hez a fedélzet magasságából s a kecs
keszakállassal úgy beszélt, mint régi 
ismerőssel, a kis gyereket pofon legyin
tette, mert drágábban akart neki eladni 
egy zöld vesszőkosarat, mint odamenet 
s a két asszonyt megölelgeíte örömmel. 
Visszafelé ugyancsak folytatta a vásárt.

Mit akart a sok táskával, rejtély. Ült 
a táskák között s osztályozta őket. Vé
gül felfűzte a karjára őket s eltűnt a 
kabinok mélyén.

Bizonyosan fürdeni vitte a táskákat 
s egy kicsit aludni akart velük.

Grand Hotel.
Fenn. Montenegróban a Lovcsen után 

egy félórára, ahoi csak kövek és kövek 
és ismét csak kövek vannak, ahol esi

Végigszurkoltam az olimpiát,
sajnos nem Berlinben, a több mint száz
ezer nézőt befogadó stadionban (ehhez 
hiányzott a Montecucccli által felállított 
hármas követelmény : 1. pénz, 2. pénz,
3. pénz) hanem otthon a rádió hangszó
rója mellett, mint azt velem együtt bi
zonyára az olvasóközönség legnagyobb 
része is megcselekedíe. Az olimpia, a 
világ legjobb atlétáinak, a nemzetek ne
mes vetélkedésének láza magával ragad
ta még azokat is, akik egyébként nem 
sok érdeklődéssel kisérik a sportesemé
nyeket. Akik a napilap keddi számában 
olvasás nélkül lapozzák át a többoldalas 
sportrovatot s teljesen közömbös szá
mukra, hogy a Vác öt gólt rúgott a Kac 
csapatának kapujába s hogy a Pác— 
Rác mérkőzésen a Pác nagytudásu ka
pusát egy kapu előtti kavarodásnál úgy 
rúgták hasba, hogy a legközelebbi liga
meccsen a Pác szentélyét valószínűleg 
a Facból átigazolt tartalékkapus, Tán- 
ezos 111. lesz kénytelen védeni. Akik az 
esti hírek végeztével irgalmatlanul ki
kapcsolják a rádiót, amikor Pluhár Pis
ta rákezdi : „A magyar távirati iroda 
sporthirszolgálata jelenti...", s amint ter- 
ra incognita számukra a salakpálya, az 
úszómedence, a plans, a ring, épp úgy 
érthetetlen előttük, mi örülni való van 
azon, hogy Kovács József 10 5 irp. alatt 
futotta a 100 métert, 53 mp. alatt a 400 
méteres gátat s hogy Várszegi 70 mé
terre hajította el a gerelyt.

Magam sem tartozom az aktiv sport
emberek sorába. Valahogy két ballábbal 
másztam ki annak idején a bölcsőből, 
igy kezdtem járni tanulni s ez a két 
balláb hű maradt azután hozzám egész 
ifjúságom idej’én. Tornaórán a magas
ugró lécet elsőnek ütöttem, a rúdugró 
bot eltörött alattam, az úszómedence 
túlsó partjára csak „kutyauszással" tud
tam nagy keservesen átvergődni s mint 
a Kishid-ucca football csapatának tar
talék-kapusa, minden valamirevaló lö
vést (vagy mint akkor mondottuk : 
„suttot",) beszedtem. — De mint azt 
már előbb leszögeztük, az olimpia két

G t t m ö r

korog az autópneu s ahol felhősapka 
ül a vén Nyegus hegy tetején, van egy 
kis falu. Alig egy tucatnyi ház lapul 
meg benne, csupa kő a ház is, kőből 
van az eresz, a lépcső, az istálló, talán 
még az ablaküveg is. Vékony kis ker- 
tecskék búslakodnak a házak mellett, 
az egész oly szomorú, elhagyott, kiet
len, hogy szomorú még visszagondolni 
is rá. Néhány kecske rágja a csenevész, 
bokrokat, pár krumplitő zöldéi a házak 
mögött s csenevész gabona, kalarábé- 
levél, semmi több. Mintha Elvarázsolt 
Királyfi Birodalmában járnánk, nem 
mozdul meg itt az élet, nincs vasárnapi 
vigasság, csak a gyerekek sivitanak az 
autó mellett s félóráig elkönyörögnének 
egy féldinárért.

A falu hatalmas hegyek tövében, a 
vékony zöld veteménycsikokkal, a szür
ke kövek között árván s elhagyalottan 
sirdogál.

De, lám, mi ez?
A falu közepén, — hat ház jobbra, 

hat ház balra, — emeletes épület. Az 
épületen nagy betűkkel, büszkén s bát
ran : GRAND HOTEL.

Grand Hotel a Nyegus tövében, a 
Lovcsen mögött, srégvizavi, ott rögtön 
balra... Előtte nincs terrasz, háta mö
gött nincs téli kert, autópark sem fogad 
s a portás sem hajlong kalaplengetve 
előttünk.

Grand Hotel. Hotel is, grand is. 
Olyan grand szegény itt, a Lovcsen 
mögött, a feketehegyek országában, mint 
névrokona a spanyol grand a barcelo- 
niai forradalom után.

Mélységes és megható ez az ellentét. 
A Grand Hotel üres, nyaralóvendégek 
ide nem jönnek, fürdőzőtársaság nem 
üti fel sátrát, legfeljebb egy rosszuljárt 
autó utasai „szállnak meg" szobáiban. 
Jó magasra szállnak: ezer méterre a 
tengerszin fölött.

Az előttünk haladó autó most megáll, 
hosszasan tanácskoznak utasai s ott, 
az utmentén állva, gyorsan megrendel
nek a Grand Hotel pincérétől egy csé
sze feketét...

Összesen egy csészével. Ez a Grand 
Hotel eznapi forgalma.

Szombaihy Viktor, i

hete még bennünket a sportban laiku
sokat is annyira lázba hozott, hogy a 
rádió napközi és esti hírszolgálata ide
jén még a spanyol eseményeknél is 
kiváncsiabban lestük, mi történik aznap 
Berlinben, este az olimpiai közvetítés 
félórájában együtt izgultunk Pluhár Pis
tával Kovács Kiéri, Csik Ferkó s a 
többiek versenyénél s végül három
negyed tízkor nem mulasztottuk el kap
csolni Prágát, hogy hirt kapjunk a cseh
szlovák kajakosok, birkózók és torná
szok szerepléséről.

A Gömör olvasói bizonyára szintén 
élénk érdeklődéssel kisérték az 51 nem 
zet legjobb fiainak berlini vetélkedését, 
úgy, hogy nem lesz érdektelen, ha az 
olimpia néhány mozzanatát, érdekességét 
szines mozaiklapok gyanánt egymás 
mellé helyezzük s bemutatjuk a közön
ségnek.

*
Nagy feltűnést keltettek a magyarok 

az olimpia két hete alatt oly közismertté 
vált buzdító kiáltásukkal: Huj! huj:...
hajrá 1....... Az idegen fül számára kissé
érdesen éa furcsán hangzó mondás még 
a pogány magyarok korából maradt ránk 
s mig 1936. augusztusában a Berlinbe 
sereglett nagyszámú magyar csak átvitt 
értelemben használta a csatakiáltást, a 
900-as években az olasz és német me
zőkön száguldozó magyarok ezzel tá
madtak az ellenségre. Egy 922 bői fenn
maradt felsőolaszországi krónika igy 
emlékezik meg róla:

„Az ütközet késedelem nélkül meg
kezdődik s a keresztények részéről a 
szent és csodálatos Kyrie eleison, a 
magyarok részéről pedig a csúf és ör- 
döngös huj, huj szózat gyakorta hallat
szik." (A latin szövegben : vox diabolica 
hűi, hűi.)

Megismerkedtünk ezenkívül a néme
tek és olaszok lelkesítő kiáltásaival is. 
A német-magyar vizipóló mérkőzésen a 
huj, huj hajrá után felcsattant a: Rá! rá! 
Germánia!... migaz olasz-magyar kard- 
vivó verseny döntő asszói folyamán a 
taljánok ilyen furcsákat kiabáltak : Al ! 
a l ! alala!

*

Vidám esetek
még ebben a szomorúsággal telt időben 
is megesnek, mert hát a kedély zsilipjei 
nem maradhatnak állandóan zárva még
sem, meg azután a szellemesség szipor
káinak is föl kell sisteregniük olykor az 
élet bajaival telített emberek lélekfészkén.

Így van ez jó l: a természetben is a 
ború derűvel váltakozik. De hétköznapia- 
san szólva, igaz az is, hogy: úgy szép 
az élet, ha tarka. A komolyságba vidám
ságnak is kell keverődni, mert csak igy 
szinezödhetik az élet képe.

Hát igen, vidám esetekről akarok Írni, 
amik nem is régen és tőlünk nem is mesz- 
sze történtek.

Úgy volt, hogy az egyik vicinális va
sút délelőtt közlekedő vonata az egymás
tól rövid távolságra fekvő két végállo 
másra jövet, vagy menet mindig késve 
futott be. A forgalmi szolgálatot tel
jesítő hivatalnokok nem tudták az állandó 
késést mire magyarázni, annál kevésbbé, 
mert az indulás jelzése mindig menet- 
rendszerüleg, pontos időben történt s a 
mozdonyvezető kijelentése szerint a meg
határozott sebesség rendesen betartatott.

Az állandó és rendszeres késés hóna
pok múltán egyszerre mégis csak meg
szűnt sőt a kérdéses vonat azontúl pár 
másodperccel mindig előbb érkezett.

Ez sem volt rendjén. Egy kiváncsi hi
vatalnok addig-addig firtatta a késés és 
sietés rébuszát, mig az egyik indiszkrét 
fékező elkottyantotta magát és kisült, 
hogy a késés azért történt, mert a két 
végállomás között fekvő megállóhely vasúti 
őre csinos leányzójának kurizált a vonat
vezető, aki feleségül is vette sziveválasz- 
tottját, amikor a késések azután meg
szűntek. Ettől kezdve az előbb érkezést 
pedig az okozta, mert a leány férjhez- 
menetele óta annak anyja helyettesitette 
beteg vasuiiőr férjét. A vonatvezeiö nagy 
hirtelen mindig a rendes időnél pár má
sodperccel előbb indulásra trombitálva a 
vonatot, megfutamodott anyósa elől.

Más vidám eset, ami itt történt nálunk, 
ahol van egy kedves, szellemes, adomázó 
ügyvédember, akihez jó múltkor beállított 
a szanálás alatt álló Phönix biztositó 
társaság egyik vigéce. A nagy rábeszélő-

Szegény Kovács József. Atlétikában ő 
volt a magyarok első számú olimpiai 
reménysége. Négy év óta készült a 400 
méteres gátfutás berlini küzdelmeire s 
előző versenyein és edzésein oly időered
ményt ért el, hogy a vérniesebb ma
gyarok titkon olimpiai bajnokot láttak 
benne. S mi történt az olimpia harma
dik napján ? Kissé gyengébb kondíció, 
lépésaprózás a gáiak előtt, egy fé! má
sodperc késés s vége a négy esztendő 
minden előkészületének és reménysé
gének. Kovács már a középdöntő során 
kiesett s be sem jutott a hatos dön
tőbe. Kiverődött homlokunkra a veríték, 
amikor Pluhár Pista leadásánál végig 
izgultuk a 400-as gátfutás középdöntő
jét. Kovács kitünően indul. Szorítsd 
Kiéri ... szorítsd ... azután mindjobban 
lemarad Kiéri s az utolsók között ötö
diknek fut be a célba. Hullt Pluhár 
könnye a mikrofonba, úgy kopogott 
rajta, mint nyári zivatarkor ablakunkon 
a jégeső s felzokogtunk mi is a hang
szóró mellett. A fekete kedd eseményei 
annyira felizgattak, hogy este nem tud
tam elaludni. Soká forgolódtam álmat
lanul az ágyban s mintha a vén fali
óra is lassúbban s busábban ketyegte 
volna : tik ... tak ... tik tak ... Azután ily- 
kép vigasztalódtam : „Te ember! Te itt 
álmatlanul töltöd az éjszakát s lehetsé
ges, hogy az, akit legjobban bánthatna 
a dolog, (Már akár Kovács Kiéri, akár 
Kelemen Kornél, vagy Múzsa Gyula) 
vigan fújja a kását s nagyokat horkol 
az olimpiai faluban, jobban mondva a 
Collegium Hungaricumban." így filéző- 
zofálva sikerült némikép megnyugodnom 
s reggelfelé elszer.deredtem.

*
Az olimpia közbenső vasárnapja há

rom magyar győzelmet hozott. A Csik 
Ferencet, Csák Ibolyáét és Lőrinc Már
tonét. Épp cigányzenét hallgatok vasár
nap délután a rádióban, mikor egyszer 
csak nótaközben elhallgat a cigány s 
egy izgatott női hang belekiált a mikro
fonba : „Nagy örömhírt közlünk kedves 
hallgatóinkkal: Csik megnyerje a 100 
méteres gyorouszás olimpiai bajnoksá
gát." A győzelmi hir elhangzása után a
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képességű, ügyes ügynök az ügyvédek 
nyugdijbiztositásáröl cseveg és ugyancsak 
kapacitálja az ügyvédet. Minden oldalról 
kedvezőnek igyekszik az ügyei feltüntetni, 
az ügyvédember azonban keményen tartja 
magát s mikor a vigéc már-már azt hi
szi, diadalmaskodott s az ügynek sikerült 
megnyerni az ügyvédet, ez nagy nyuga
lommal igy szól: Értem, kérem, nagyon 
jól, igen, szóval, a Főnix lenne a fő, mi, 
ügyvédek pedig a nix.

Esküvő. Dr. Földes Pál orvos és Szka- 
liczky Klári folyó szept. hó 15-én d. u. 
6 órakor tartják esküvőjüket a helybeli 
református templomban. (M. k. é. h.)

Uj orvos Tornaiján. Dr. Vincze Jenő 
orvos, aki hosszabb idő óta a helybeli 
kerületi kórház sebészeti osztályán el- 
ismeréstkeltő sikerrel működött, a múlt 
héttől innét megválva, Tornaiján nyi
totta meg rendelőjét, ahol a beteg em
beriség javára tovább folytathatja áldá
sos munkásságát.

Változások a helybeli állami elemi 
magyar leányiskolánál. Baráth Károly- 
né igazgatónő nyugalomba vonulásával, 
az igazgatói teendők ellátásával Perényi 
S. Ilona, az iskola egyik régi, kiváló 
tanítónője bízatott meg. — Sztolár De
zsőm  tanítónő újból a leányiskolához 
kapott beosztást. — Mint uj tanerő 
Glósz Olga tanítónő, aki eddig Ö Gyal- 
lán működött a polgári iskolánál, most 
a helybeli áll. elemi magyar leányiskolá
hoz lett kisegítő tanítónőnek áthelyezve

Halálozás. Fodor Margit 66 éves ko
rában f. hó 6-án városunkban hosszas 
betegeskedés után elhalálozott. A mun- 
káséletü magános nő temetése őszinte 
részvétmegnyilvánulás mellett f. hó 8-án 
ment végbe.

Polgári légvédelmi gyakorlat Fele
den. A feledi polgári légvédelmi pa
rancsnokság rendeletére az elmúlt hé
ten tartották meg Feled községben a 
második légvédelmi gyakorlatot, mely- 
példás rendben és sikerrel folyt le.

cigány tusst húz. Tovább hallgatom a 
zenét, de alig egy félóra múlva újabb 
pauza s ekkor Radó ur bömböli bele 
a rádióba: „Csák Ibolya megnyerte a 
női magasugrás bajnokságát." Éti örö
mömben feldöntöm a hangszórót (És 
nem a mikrofont, mint azt kegyed Iboly
ka — pardon nagyságos asszonyom — 
belekuncogta a rádióba) a feleségem 
pedig akkorát ugrik, hogy majdnem 
megdönti a magyar bajnoknő 162 cm-es 
rekordját. Alig igazítjuk meg a rádiót 
s alig ocsúdunk fel az öröm és megle
petéstől s Radó ur már újra bömböli : 
„Lőrincz Márton a harmadik olimpiai 
bajnok." Mivel ekkor már prózai elő
adás volt a műsoron, az elmaradt tusst 
a rádióhallgató és becses neje pótolta 
az ismert dalocskával: „Most jött a 
harmadik ... Gumi arábikum...... “

Ezen az estén úgy éreztem magam, 
mintha én is babérágyon feküdnék s 
az óra is vigabban ketyegte: Csik... 
Csák ... Csik ... Csák ...

*
A berlini olimpia után vált valójában 

igazsággá a magyar közmondás: Úgy 
úszik, mint a csik... Igaz, hogy emellett 
néhány újabb mondás is divatba jött, 
mint például: Akkorát ugrott, akár Csák. 
Úgy verekszik, mint Kabos Bandi... És 
a striciknél a kültelkeken : Úgy váglak 
kupán, mint Elek Csibi Mayer Helént... 
Vagy : Úgy teremtelek nyakon, mint Ha
rangi a fülöpszigeíit.

Hanem tartsunk ki a világ leggyorsabb 
úszójánál. Egy ismerőse mesélte erről a 
Csik Ferkóról (aki civilben ^egyébként 
cselédkönyves orvos) hogy többet tartóz
kodván a vízben,mint a szárazföldön,séta
közben az Andrássy-uton, vagy a Váci-ut
cán is úgy megy, mintha ... úszna. Olyan 
furcsa, kacsázó mozdulatokat csinál a ke
zével és lábával, hogy önkéntelenül is 
mindenki utána fordul. (Berlinben viszont 
a hollandus és amerikánus lányok forog
tak sokat a jóképű fiú után.) Hát ez 
természetes is. Jól tudjuk a tengerészről, 
hogy a szárazföldön jobbra balra dülön
gél, mintha pityókás lenne, a huszár és 
dragonyos görbe lába közismert, a ka
tonatiszt civilben is balra kaszál a Iá-
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A Polgárikor jubileuma. A Rima- 
szombati Polgárikör 90. éves jubileumi 
ünnepségére az előkészületek lázasan 
folynak. A jubileumi ünnepély szept. 
27-én, vasárnap tartatik meg, mikor is 
d. e. 11 órakor folyik le a kör díszköz
gyűlése, este 8 órakor pedig Mécs László 
közreműködésével a kulturestet tartják 
meg, nívós programmal, amelyet teljes 
egészében jövö számunkban közlünk. A 
kulturest befejeztével fehérasztal melletti 
összejövetelről is gondoskodás történt, 
de táncmulatság is lesz, hogy a jubileu
mi ünnepély a vigságot se nélkülözze s 
a szórakozni, táncolni vágyók is felde
ríthessék ebbeli kedvüket. A meghívók 
e héten küldetnek szét, akik azt téve
désből esetleg nem kapnának s arra 
igényt tartanak, ezt szíveskedjenek Ker
esik László kereskedő üzletében beje
lenteni, ahol a jegyelővétel is történik.

Változások a cégjegyzékben. A ri
maszombati céghivatalnál a kővetkező 
változásokat vezették keresztül a cég
jegyzékben : Fogyasztási szövetkezet Rud- 
na, törülték az igazgatósági tagok sorá 
ból Mócik Nándort, uj tagként és cég
jegyzési joggal bejegyezték ifj Gonosz 
Andrást. — Szirki hitelszövetkezet: tö
rölték az igazgatósági tagok sorából: 
Bélán Kovács Jánost, uj tagul bejegyez
ték cégjegyzési joggal Kontra Andrást. 
-- Nandrás és környéke hitelszövetkezet: 
A rimaszombati kerületi bíróság céghi
vatala az igazgatóságból törülte Farkas 
Jánost, bejegyezte Balázs Imrét cég
jegyzési joggal.

Ligetünk rendezése évről-évre szé
pen halad előre. A középső út mindkét 
szélén készítettek újabb kihomokolt mel- 
lékutakat és ezek mellett kényelmes, 
tartós padokat állítottak beton oszlo
pokra, kemény fából. Az uj hátvédős 
padok kényelmesek. Ilyenek felállítása 
a városkertben is megkezdődött. — A 
ligetben a jobboldali nagyobb részen is 
készítettek homokolt körutat s annak 
széleire állították a régi padokat. így 
Ügetünk mindinkább halad a városhoz 
méltó célszerű és kellemes berendezés 
felé.

A KárpátegyesUlet tarajkai ünne
pélyét szeptember 27 re halasztották.
A Kárpátegyesület három kiváló vezéré
nek dr. Guhr Mihály, dr. Szontagh Mik 
lós és Dénes Ferenc emlékét a tarajkai 
kilátón elhelyezendő emléktáblákkal

bával s az esernyővel vivómozdulatokat 
végez.

Akik figyelemmel kisérték az olimpia 
eseményeit, tudják, hogy Csik Ferenc a 
döntőben három japánt, két amerikait 
s egy németet győzött le. És sokan mé
gis azt állítják, hogy a magyar olimpiai 
bajnok hat sárgát hagyott maga mögött 
a faképnél. Tudniillik a német Fischer, 
az amerikai Fick s a másik hogy is hív
ják csak amerikai szintén egész sárga 
lett az irigységtől, amikor Csik Ferkó 
elsőnek ütött be a célba s halászta el 
orruk elől az olimpiai babért.

*
A laikus közönség — velem egyetem

ben — az ökölvívó sporttal s annak 
szépségeivel barátkozik meg a legnehe
zebben. Sehogy sem tudjuk megérteni, 
mi szép van abban, hogy Frigyes úgy 
vágta gyomron az argentin Casanovast, 
hogy az utána egy félóra hosszat csuk
lóit, hogy Peru bajnoka akkora horgot 
vitt be ellenfele alsó állkapcsára, hogy 
a szegény brazil egymás után köpte ki 
három metszőfogát, két szemfogát s 
végül néhány zápfogát is. Ludbőrös 
háttal olvassuk a Sporthirlap lelkes tu
dósítását : Harangi a horgok súlya alatt 
megingott, de azután újra megrohamoz
za a Fülöpöt s vagy húszat üt másod
percek alatt. Megint feiharsan a néző 
tér : A gyomrát... csak a gyomrát. . 
Úgy látszik, a filippin elkészült. Orrá 
ból patakokban ömlik a vér. a közönsé
get ez még jobban izgalomba hozza s 
a diadalorditástól csak úgy zeng a 
Deutschlandhalle. Legragyogóbb jelenete 
az eddigi boxversenyeknek.

*
A csehszlovák Klapuch ezüstérmet 

szerzett a szabadfogású birkózásban. 
Jól megtermett legény lehet ez a Kla
puch. A birkózásban ugyanis hét súly
csoport van : Légsuly, pehelysúly, köny- 
nyüsuly, kisközépsuly, középsuly, kis- 
nehézsuly, nehézsúly s a csehszlovák 
olimpikon a nehézsúlyban indult. És ha

G i m ö r  3

örökíti meg a jelenlegi elnökség. A ke- 
gyeletes emlékünnepély most vasárnap
ra volt tervezve, közbejött akadályok 
miatt azonban azt a rendezőség szép 
tember 27-re volt kénytelen elhalaszta
ni. Az ünnepély délután 4 órakor lesz 
s az emlékbeszédeket Zuber Oszkár 
mérnök, Marcsek Aladár igazgató és 
Hefty Gy. Andor főtitkár fogják monda
ni. Az ünnepély befejeztével a Kárpát
egyesület központi választmánya tart 
rendes ülést a tarajkai uj dr. Guhr-men- 
házban.

Részvétköszönet.
Mindazok, kik olyan jóleső, meleg 

részvéttel fordultak felénk, felejthetetlen  
jó Feleségem , illetve drága Anyánk halá
lakor, fogadják mindnyájunk hálás köszö
netét :

Rimaszombat, 1936. szeptember 9.
Mispál István és családja.

Az egyenesadók esedékességét az
adótörvény 269. szakasza akként szabá
lyozza, hogy a negyedévi részletek január, 
április, julius és október 1-én esedéke
sek. A 271. szakasz pedig azt mondja, 
hogy abban az esetben, ha az adófizető 
a negyedévi részletet az esedékesség 
napjától számított 45 napon belül, tehát 
a következő hónap 15-ig nem fizeti meg, 
a pénzügyi hatóságok az adót késedel
mi kamataival együtt végrehajtási utón 
szedhetik be.

Uj tenyészbikát vásárolt a helybeli 
közbirtokosság. A közügyek iránti agi
litásáról ismert polgártársunk, a hely
beli közbirtokosság uj elnöke, Vozdry 
Sámuel az ő kiváló vezetése mellett mű
ködő Rimaszombati Gazdakör és birto
kosság, a helybeli marhatenyésztés 
színvonalát előmozdítandó, anyagi áldo
zatot nem kiméivé, Svájcból hozatott 
egy magas qualitásu, eredeti siemen- 
tháli tenyészbikát. — Az uj tenyészbika 
már megérkezett s az állatállomány fel
javítására a rimaszombati gazdaközön
ség rendelkezésére áll.

Visszakövetelte kölcsönadott pén
zét: elverték. Csák Pál és sógora Ju
hász István tornaijai lakosok kölcsön- 
péznt vettek fel Bary Lajos ottani lakos
tól s amikor a kölcsönadó pénzének 
visszafizetését követelte, nekiestek és 
alaposan helybenhagyták jótevőjüket. A

nem éri egy végzetes malőr, a görög
római birkózásban is hazahozott volna 
egy ezüst vagy bronzérmet.

Autóbuszon kellett volna kiutaznia az 
olimpiai faluból versenyének színhelyé
re, a Deutschlandhalleba, de hibás ko
csira szállt, mely kivitte ... a nagy sta
dionba.

Ugyanígy, sőt rosszabbul járt az 
egyik magyar kerékpározó. Ö a kerék
pár betonpálya helyett kibumlizott — 
egy külvárosi berlini temetőbe, ahol 
épp egy szerencsétlenül járt német 
sportrepülő temetése folyt. A póruljárt 
biciklista ott szorongott a gyászoló kö
zönség soraiban s ha már egyszer ide
hozta a városi autóbusz képében a sors, 
feltalálva magát, bensőséges részvétét 
fejezte ki a családnak az egész magyar 
sportíársadalom nevében.

Ennél sokkal kedélyesebb körülmé
nyek között késtek le a brazil kard- 
vivók csapatversenyükről a selejtező
ben. Reggel 8 kor kellett plansra lép
niük, ám a kényelmes és jóalvó brazi
lok 9 körül kezdtek ébredezni s ráesz
mélni, hogy nekik egy órával előbb a své
dek ellen kellett volna kiállniuk. Kétség- 
beesetten telefonáltak a Spcrtpalast-ba, 
de a versenyeket természetesen pontban 
8-kor megkezdték nélkülük is, s a dél
amerikai vivők mehettek vissza távol 
Braziliába, anélkül, hogy a kardjukat a 
kezükbe vették volna. Ezeknek ugyan 
volt miért áthajókázniok Európába... 
Nem valószínű, hogy a derék brazilokat 
otthon a nemzeti himnusz hangjai mel
lett fogadták s ezrekre menő tömeg 
örömrivalgása közepette vonultak be 
Rio de Janeiro kikötőjébe. Sokkal való
színűbb, hogy már fent északon, Per 
nambucoban kihajózták őket, ahonnan 
marhakocsikban tették meg az utat ha
záig. De az is meglehet, hogy a felhá
borodott brazil sportvezérek a Bahama 
szigetcsoport tájékán valami lakatlan 
szigetre tették ki a négy álomszuszék 
kard vívót. Szilveszter.

helybeli bíróság Csák Pált és Juhász 
Istvánt 15—15 napi fogházra Ítélte el, 
feltételesen két évi próbaidőre. Elítéltek 
az ítéletben megnyugodtak.

AKTATÁSKÁKAT és iskolai felszeretése
ket legjutányosabban beszerezheti a Litera- 
turában, Jánosi ucca 6J

Mik a gyúlékony anyagok. A városi 
hatóság által múlt számunkban közzétett 
hirdetményre vonatkozó azon kérdésünk
re, hogy a t. hatóság mit ért gyúlékony 
anyag alatt, a következő választ kaptuk: 
Az érvényben levő előirások szerint la
kóházak padlásairól el kell takarítani 
minden gyúlékony anyagot (tárgyat) s 
minden olyan dolgot, amely az áttekin
tést a padláson gátolja. Gyúlékony anya
gokat (tárgyakat) udvarokban, kertekben, 
világitóudvarokban, uccákon (különösen 
ablakok alatt) felhalmozni és raktároz
ni tilos.

A város az országos hivatalhoz inté
zett kérdésére azt a választ kapta, hogy 
fahulladékok és gyaluforgácsok gyúlé
kony anyagok s nem tűrheíők a padlá
sokon.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
|  Szőrm eáru . B u n d á k . ♦
♦ Nagy választék. Olcsó árak. ♦
♦  Elsőrangú szücsmunka. Fővárosi sza- *
♦  bászat F SCHMIDL szűcs ♦
♦  Rózsa-utca (Tátra szálló). ♦
X SCHWARCZ és SCHMiDL-cég X
♦  szűcs- és szőrmeáruháza Losoncz. ♦X Bundák, francia és bécsi model- X X lek után készíttetnek. * 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Erőszakoskodó munkanélküli. Ber- 
cze Lajos guszonai lakos elment a 
jegyzőhöz s a maga részére élelmezési 
blokkot kért. Miután a jegyző nem tu
dott neki adni, Bencze rátámadt a jegy
zőre, szidalmazni kezdte s oly agresz- 
sziv lépett fel a jegyzővel szemben, 
hogy a jegyző jobbnak látta az irodá
ból elmenekülni. — A jegyző feljelen
tésére a helybeli kerületi bíróság a ra- 
biátus embert három havi fogház és 
400 korona pénzbüntetésre Ítélte el. — 
Úgy az államügyész, mint az elitéit fe- 
lebbezést jelentettek be.

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

Hamis esküért: 8 havi börtön. Szvi- 
csek Rozália krusnói lakos (Osgyán 
mellett) eskü alatt olyan tanúvallomást 
tett a helybeli kerületi bíróságon Szojka 
János 13 havi börtönbüntetéssel sújtott 
egyén javára, amelyről hamarosan kitűnt, 
hogy nem felelt meg a valóságnak. — 
Hamis esküvel vádolva állott Szvicsek 
Rozália az elmúlt hétfőn birái előtt, akit 
a bíróság hamis esküért 8 havi börtön- 
büntetésre Ítélt el. — Elitéit az ítéletben 
megnyugodott s igy az jogerőre emel
kedett.

Passzushamisitó hentessegéd. Seidl 
Ferenc hentessegéd, aki édesapja rozs- 
nyói hentesüzletében van alkalmazásban, 
két másféléves tinót vásárolt a katona
ság részére. — Mivel a katonaság nem 
vehet át négyéven aluli tinókat, a hen
tessegéd segített magán és a passzuson 
levő V/t éves életkort átjavitotta 4V* 
évesre. — A passzushamisitásra azon
ban rövidesen rájöttek s ügyében folyó 
hó 9-én Ítélkezett a helybeli kerületi bí
róság büntető-tanácsa, amely Seidl Fe
rencet két hónapi fogházbüntetésre és 
egyévi hivatalvesztésre feltétlenül elitél
te. Úgy az elitéit hentessegéd, mint az 
államügyészség képviselője, három napi 
gondolkodási időt kértek.

Kinő APOLLO m ozgó
Szombaton és vasárnap, szeptember 12- 
13-án kiváló nagyfilm egész gárda világ
hírű művésszel. — Rendező : W. Forst:

Királykeringő.
W. Forst, C. Hőhn, Hörbiger, Finkenzeller.

Kedden, szept. 15-én modern érdekfeszitő 
vígjáték :

Kalandor kisasszony.
Szerdán, szept. 16-án csehül beszélő ér

dekfeszitő film :
Hajszolt emberek.

M. Sonja, Theodor Pistek, J. Rovensky.

Csütörtökön, szept. 17-én nagy kiállítású 
szerelmi regény :

Vágyak ritmusa.
Joan Grawford, Clark Gabié, Fred Astaire, 

Franchot Tone.

Bosszúálló fatolvaj. Idősb. Szlanecz 
János kolini lakos falopáson érte Urda 
János, szintén odavaló lakost. A fatolvaj 
Urda bosszút esküdött Szlanecz ellen és 
egy este megleste a hazatérőben levő 
öreg embert és egy fahusánggal agyba- 
főbe verte, miközben karját is eltörte. 
Szlanecz fölösmerte támadóját és felje
lentést tett Urda János ellen. A helybeli 
kerületi bíróság büntetőtanácsa Urda Já
nost 6 havi börtönbüntetésre Ítélte el. 
Úgy az elitéit, mint az államügyészség 
képviselője felebbezést jelentettek be, 
utóbbi súlyosbításért.

Elítélték csalás miatt. F. hó 9 én 
tárgyalta a helybeli kerületi bíróság 
büntető tanácsa Harmincz Mihály ju
goszláviai születésű, volt kassai agrár
párti titkár, csalási bünperét. A volt agrár
párti titkár állásának elvesztése után Prá
gába költözött, hogy uj egzisztenciát 
alapítson a maga részére. Első kísérlete 
is azonban balul ütött ki. Első utján 
Tornaijára került és egy ottani Tyukodi 
nevű kereskedőnél nagyobb gyümölcs
megrendelést eszközölt, a megrendelés
nél az egyik prágai főiskolai interná- 
tusra való hivatkozással. A kereskedő 
gyanútlanul le is szállította a gyümöl
csöt és sem az áruját nem látta viszont, 
sem pedig annak árát nem kapta meg. 
A becsapott kereskedő feljelentést tett 
Harmincz Mihály ellen, akit a kerületi 
bíróság Vágássy-tanácsa csalás bűntet
tében bűnösnek mondott ki s elitélte 
hat havi börtönbüntetésre és 300 koro
na pénzbírságra, azonkívül három évi 
hivatalvesztésre és politikai jogainak 
feltétlen megvonására. — Miután a vád
lott a tárgyaláson nem jelent meg, az 
Ítéletet írásban fogják neki kikézbe- 
siteni.

Erdőből alakult földek. A tamás
falvi erdőből a dúsai ut közelében, a 
téglavetőn túl, a műit évben földeket 
parcellázott a város. Ezt a parcellázást 
az idén folytatták s ott a völgy mellett 
jó egynéhány hold szépen müveit föld 
zöldellik a kapás véleményektől. Van 
ott kukorica, bab, burgonya és az idei 
esős időjárás jó termésre nyújt kilátást 
ezeken az erdőből alakított földeken. 
A kapásnövények mellett jól megdol
gozzák a pihent talajt, amely, ha nem 
is elsőrendű termőföld minőségileg, de 
mint ősidőktől pihent föld, elég ned
vesség mellett mindig meghozza a ter
mését és nem hagyja cserben termés- 
kilátásaival megdolgozó szorgalmas mun
kásait. A kivágott öreg erdő helyén nem
csak legelő lehetséges, hanem szántóföld 
is. Hajdan százados vén tölgyek hatalmas 
törzsei állottak oszlopok gyanánt fehér 
nyírfák közt az agyagos talaj dombos
lejtős térségein. Itt voltak Mátyás király 
fái 4—5 száz esztendőről regélve. Ezek
ből a szép öreg fákból már csak vagy 
30 darab maradt fenn a Harapi erdő s 
a Farkas féle kis erdő szomszédságában.

Felöltöztessük gyermekeit a legkisebbtől legnagyobhig ?
M egérk eztek  és dús v á la sz ték b a n  k a p h a tó k :

Fiú sport-ruhák. Felöltők. Kalapok. Fehérnemüek.
Intézeti kelengyék.

Látogassa meg és vásároljon az előnyösen ismert
FÜZY R.-cégnél, SBOR-lerakat.
Olcsó szabott árak. Kívánságra vidékre r á t á t  küldünk.
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Ellenőrizni fogják a nyugdíjasokat.
A központi Szociális Biztositó újabb 
utasításokat adott a betegbiztosító pénz
táraknak a nyugdijat élvező személyek 
újabb alkalmazásának szigorú ellen
őrzésére. Számos nyugdíjas munkás 
ugyanis újabb alkalmazást vállalt anél
kül, hogy nyugdijáról lemondana, vagy 
hogy újabb alkalmazását a betegsegély- 
ző pénztárnál jelentené. Az ellenőrzési 
utasítás szerint a kerületi betegbiztosító 
pénztárak pontos nyilvántartást kötele
sek vezetni a körzetünkben lakó nyűg- 
béresekről s uj alkalmazásba lépésük 
esetén, megvizsgálva kereseti vizsonyai- 
kat, kötelesek erről jelentést tenni a 
Központi Szociális Biztosítónak.

Filmszínház. Folyó hó 12. és 13-án 
bemutatásra kerül a „Királykeringő" c. 
film Willy Forst rendezésében. A csá
szár Fred hadnagyot bízza meg, hogy 
egyengesse a talajt részére a Sisi her
cegnő megkérésére. Fred megbízatása 
folyamán valami kalandba bocsátkozik 
s a polgárság felzúdulását csak Max 
király tudja lecsendesiteni, ki pártját 
fogja a szerelmeseknek. Főszereplők : 
Paul Hörbiger, Willy Forst, Carola Höhn, 
Heli Finkenzeller stb.

Folyó hó 15-én a „Kalandor kisasz- 
szony" cimü film kerül a fehér vászon
ra. Percival szerkesztő a Bécs-berlini 
gyorsvonaton furcsa kalandba kevere
dik. A rendőrség egy nőt nyomoz, ki 
Percivalhoz menekül s kényszeríti, hogy 
feleségének nyilvánítsa. Berlinben Per
cival barátjához szegődik. — A helyzet 
mind bonyolultabbá válik, mely azon
ban a rendőrségen tisztázódik. Fősze
replők : Georg Alexander, Ella Frank, 
Hans Brausewetter.

Folyó hó 16-án a „Hajszolt emherek 
(Z. 48. elfogató parancs)" c. csehül be
szélő film kerül színre. Vincenc, mar- 
seillei asztalos ép második házasságát 
ünnepli, amikor betoppan a rendőrség 
s leakarja tartóztatni húsz év előtti 
gyilkosságért. Az asztalosról ugyanis ki
tűnt, hogy szökött fegyenc. Sikerül 
azonban 12 éves fiával megszöknie s 
megindul a vad hajsza egészen a hapy 
endig.

Folyó hó 17-én a „Vágyak ritmusa" 
cimü díszes film zárja be a kiváló heti 
műsort. E film témája a newyorkl revue 
színházak világából van merítve. Egy 
feltűnően szép görl pályafutását s an
nak viszontagságait tárja elénk. — Az 
eseményeket pazar kiállítású jelenetek 
és felvételek festik alá. A főszerepeket 
Joan Crawford és Clark Gabié alakítják.

E helyen meg kell emlékeznünk arról 
az uj berendezésről, mellyel a körül
tekintő filmszínház tulajdonos a föld
szinti közönséget jelentős anyagi áldo
zattal meglepte, amidőn a régi székek 
helyébe kényelmes zsöllyeszékeket állít
tatott fel.

A kifli 250 éves jubileiuma. Magyar- 
országon készítik elő a nevezetes jubi
leumot, amelyet a félhold formájú pék
sütemény, a kifli ünnepel. Kétszázötven 
évvel ezelőtt került forgalomba először 
ez a sütemény, amikor 1668-ban a tö
rökök Bécset ostromolták. Egy éjszaka 
az egyik pékmühely munkásai gyanús 
zajt hallottak s rájöttek, hogy a törökök 
aknát ásnak a várfal alá, amelyet ily- 
módon akartak a levegőbe röpíteni. A 
péklegények rögtön jelentést tettek az 
őrségen, mire a támadást visszaverték. 
Másnap császári köszönetben részesül
tek a derék pékek és ekkor határozta 
el egy Wendel nevű pékmester, hogy a 
hősi cselekedet emlékére félhold alakú 
süteményt készít. Budapesten a nemzet
közi pékszövetség kongresszust fog tar
tani, amelyre háromezer kiküldöttet vár
nak az egész világból és ekkor fogják 
megünnepelni a félhold alakú kifli 250 
éves jubileumát. Óriási kiflit fognak 
sütni, amelyet ünnepélyes körmenetben 
hordoznak majd körül a városban és 
átadják a polgármesternek, aki viszont 
kenyeret fog szétosztani a szegények 
között.

Elitéit passzushamisiíók. Besina Já
nos és Pál nevű fia, osgyáni lakosok 
állottak folyó hó 7-én passzushamisi- 
tással és hatóság elleni erőszakkal vá
dolva, a helybeli kerületi bíróság előtt. 
A hamisítást Besina János követte el, 
akit a pénzügyőrök és csendőrök Lo
soncra akartak átszállítani. — Besina 
János egy óvatlan pillanatban meglógott 
a csendőrök elől, rövidesen azonban 
elfogták és beakarták kisérni. Besina

azonban ellenszegült és segítségére jött 
Pál nevű fia is. Hatóság elleni erőszak 
és passzushamisitás cimén indult meg 
ellenük az eljárás és a kerületi bíróság 
Vágássy-tanácsa Besina Jánost 4 havi 
fogházra, fiát Besina Pált pedig 2 havi 
fogházra s mindkettőjüket még küiön- 
külön 300—300 korona pénzbüntetésre 
ítélte el. — Az elitéltek három napi 
meggondolási időt kértek.

S P O R T .
F O O T B i l L .

Törekvés—Tornaijai SC4:1 (1:1).
Biró : Lehocky.

Törekvés: Áron — Ács, Klincsák — 
Ríz, Katz, Lőkös — Tronka, Dobó, Ár- 
vay, Kerekes, Kovács.

Az esős idő dacára megjelent kevés
számú közönség érdekes, iramos mérkő
zésnek volt tanúja, amelyen a Törekvés 
örvendetes előrehaladásról tett tanúbi
zonyságot. Rengeteg kapuralövés, szebb- 
nél-szebb gólok örvendeztették a csa
pat híveit s az elkövetkezendő bajnoki 
küzdelmekre biztató teljesítményt nyúj
tott a Törekvés. Főleg a második féli
dőben volt a csapat elhatározó fölény
ben, támadásait sokszor elsöprő lendü
lettel vitte keresztül, s a gólarány egy
általán nem fejezi ki fölényét.

A csatársor rég nem tapasztalt küz
dőkészséget tanúsított. Kerekes és Ár- 
vay voltak legjobbjai, előbbi szép lövé
seit nem kisérte szerencse, jó volt Tron
ka is, Dobó csak a 11. félidőben javult. 
A fedezetsor mindhárom tagja jól ját
szott. Ácson meglátszott a hosszú pihe
nő, Klincsák azonban annál jobb volt. 
Áronnak nem volt dolga, a gólt nem 
védhette.

A tornaijai csapat súlyosabb vereségét 
a kitűnő Simon és Kemény hárították el. 
A csatársorban Hercsuth igyekezett.

Az első gólt a 17. p. Kovács rúgta 
Tronka beadásából. Hercsuth egyenlített 
a hátvédek hibájából. A második félidő
ben a 15. p. Tronka rúgott gyönyörű 
gólt, majd a 30. p. kavarodásból Árvay, 
s a 33. p. Dobó fejezte be a sorozatot.

Breznó SK—Siovan 4:3. — Érzé
keny, váratlan vereséget szenvedett a 
Siovan Breznón zsupabajnoki mérkőzé
sen a durván játszó hazai csapat ellen.

A Siovan az újonc TK Krupina csa
patát látja vendégül. Itt az alkalom, hogy 
a Siovan legutóbb elszenvedett veresé
gét korrigálja s a csapat híveinek bi
zalmát helyreállítsa. A Siovan lelkes já
téka, itthoni környezetben bizonyára 
meghozza a várt győzelmet. Kezdete fél 
3 órakor.

Vasárnap kezdetét veszi a Középke
rület őszi bajnoksága. A helyi Törekvés 
mindjárt az első fordulóban a legnehe
zebb ellenfelével, a Ragyolci TC-vel ta
lálkozik Ragyolcon. Ez lesz az egységet 
képviselő Törekvés első, súlyos erőpró
bája. Nehéz feladat előtt áll a csapat, 
amely azonban nem megoldhatatlan. 
Törhetetlen, szívvel teli játékkedv és aka
rat kell s az eredmény nem maradhat el.

Tamásfalán a Füleki TC tart. csapa
ta játszik bajnoki mérkőzést. A TMSC- 
nek igen nehéz feladata van, amelyet 
csak lelkes, küzdőkész játékkal oldhat 
meg sikeresen. Kezdete d. u. negyed 5.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

B Ú T O R .
Raktáramban a legmodernabb

cső-bútorárút
is bevezettem s azokat a legalacsonyabb 
gyári áron árúsitom. Amidőn ezt a n. é. 
közönséggel tudatom, egyúttal közlöm 
azt is, hogy fabútoraimat is reklám-ár
ban árúsitom. — Igen szép csö-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.

Vetőmag páczoláshoz 
P O R Z O L

olcsón beszerezhető a

B 0K 0IT  drogériában,
Használt, de jó karban levő

zongorát
k e r e s e k  m e g v é t e l r e .

Cím: e lap kiadóhivatalában.

Rimaszombat egyikjj forgalm as utczájában 
k iseb b  ér ték ű  ü z le th á z

eladó. — Bővebbet: Németh Lajos ügynök
ségénél Rimaszombat.

Hosszú lideo telet jósolnak
E/.ért ne feledkezzünk meg

szőrme-bundáinkat és
kabát-szőrmézéseinket

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

S zab ászat: Párisi modellek szerint.
Dús választék mindenentű szőrmékben.

Ü z le t  á t h e ly e z é s !
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű Vevőközönséget, hogy 

posztó, szövet, bélésárú és szabókellékek üzletemet 
a Jánosi-ucca 6. szám alól
a  G öm öri-u cea  2. szám  a lá  (a  M isk o lez y -fé le  

cu k rászd a  m ellé )  h e ly ez tem  át.
Amidőn ezt tudatni szerencsém van, kérem a nagyérdemű 

Vevőközönség további szives pártfogását és vagyok kiváló 
tisztelettel: t  a  ■at á** *R. LANGr-ova.

M E G H Í V Ó .
A Gömörmegyei Nép- é s  Iparbank Részv. Társaság
Rimavská Sobota 1936. szeptember hó 25-én délután 4 órakor 
tartja a Tatra Banka rim. sobotai fiókjának helyiségében

LX. évi rendes közgyűlését,
melyre, a t. részvényeseket tisztelettel meghívja 

Rimavská Sobota, 1936. szeptember 12.
AZ IGAZGATÓSÁG.

N A P I R E N D :
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének felolvasása 

az 1935. üzletévre vonatkozólag.
2. Az 1935. évi zárszámadások, mérleg és veszteség-nyereség 

számla előterjesztése, megállapítása és elfogadása.
3. Határozat a kimutatott veszteségnek az 1936. év terhére való 

átvezetéséről.
4. Határozat az igazgatóság és felügyelőbizottság részéi e szóló 

felmentvény megadása iránt.
5. Esetleges alapszabályszerü indítványok tárgyalása.
A közgyűlésen csak azon részvényes vehet részt, aki részvényeit — le nem 

járt szelvényeivel együtt — a közgyűlés előtt legalább három nappal a Tatra 
Banknál, vagy annak bármelyik fiókjánál elismervény ellenében letétbe helyezi. 
A letéti elismervény a közgyűlésen igazoló jegyül szolgál. (Alapszabályok 10. §- 
a.) A felügyelőbizottság által megvizsgált mérleg és veszteség-nyereség számla a 
rendes hivatalos órák alatt a Tatra Banka rim. sobotai fiókjának hivatalos hely
ségében megtekinthető.

M E G H Í V Ó .
A Gömörmegyei Áruforgalmi é s  Banküzlet R. T.
Rimavská Sobota 1936. szeptember 25-én d. u. 4 ']2 órakor tartja 
a Tatra Banka rimavská-sobotai fiókjának üzleti helyiségében

X V I. évi rendes közgyűlését,
melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja 

Rimavská Sobota, 1936. szeptember 12.
AZ IGAZGATÓSÁG.

N A P I R E N D :
1. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentésének felolvasása 

az 1935. üzletévre vonatkozólag.
2. Az 1935. évi zárszámadások, mérleg és veszteség-nyereség 

számla előterjesztése, megállapiiása és elfogadása
3. Határozat a kimutatott veszteségnek az 1936. év terhére való 

átvezetéséről.
4. Határozat az igazgatóság és felügyelőbizottság részére szóló 

felmentvény megadása iránt.
5. Esetleges alapszabályszerü indítványok tárgyalása.
A közgyűlésen csak azon részvényes vehet részt, aki részvényeit — le nem 

járt szelvényeivel együtt — a közgyűlés előtt legalább 3 nappal a Tatra Bank
nál, vagy annak bármelyik fiókjánál elismervény ellenében letétbe helyezi. A le
téti jegy a közgyűlésen igazoló jegyül szolgál. A felügyelő bizottság által meg
vizsgált mérleg- és veszteség-nyereség számla a rendes hivatalos órák alatt a 
Tatra Banka rim.-sobotal fiókjának hivatalos helyiségében megtekinthető.

Rimaszombat, 1936. Nyomatott R ábely  K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


