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

Az egyesült magyar pártok rimaszom
bati kerületének nagygyűlése.

Az egyesült magyar párt rima-1 
szombati kerülete vasárnap dél
előtt dr. Törköly József szenátor 
elnöklésével tartotta meg első nagy
gyűlését a Tátra szálló emeleti ter
mében, a fúzió következtében szük
ségessé vált intézkedések megté
tele, valamint a párt célkitűzései
nek s az általános politikai és gaz
dasági helyzetnek megtárgyalása 
végett. A kerületi nagygyűlésen az 
elnök'ő dr. Törköly József szená
toron kívül még dr. Pajor Miklós 
szenátor, dr. Löcherer Géza és 
Vitovszky József országos páríve- 
zeíőségi tagok, Varecha József 
munkásszakosztályi főtitkár, a ke
rület összes párítitkárai, a helyi 
szervezetek népes kiküldöttei s a 
rimaszombati szervezet tagjai nagy 
számban vettek részt. A gyűlést 
dr. Törköly József szenátor nyi
totta meg, bemutatva Jaross Andor 
országos pártelnök táviratát, amely
ben a nagygyűlésnek az egység 
szellemében végzendő munkájához 
Isten segítségét kérte. Bejelentette 
továbbá, hogy Szent-Ivány József 
képviselő és dr. Gilier János tar- 
íománygyülési képviselő egészségi 
okokból, dr. Szilassy Béla, a mező- 
gazdasági szakosztály elnöke pedig 
családi okokból nem jelenhettek 
meg a nagygyűlésen.

Dr. Törköly József szenátor ez
után az egyesült párt célkitűzéseit 
ismertette s beszédében többek kö
zött a következőket mondotta :

— A kerületi nagygyűlést főként azért 
hívtuk egybe, hogy nyilvánosan foglal
kozzunk azzal a kérdéssel, hogy a nem
zeti lét érdekében mit kiván a magyar 
nép ?

— A csehszlovák alkotmányban ki
mondották a népszuverenitás elvét, de 
kimondották a nemzeti egyenjogúságot 
is, tehát a magyarság is figyelembe kell 
hogy jöjjön, mint nép ! És egy nemzeti-! 
ségi államban egy többségi nemzet 
nem tekintheti magát a szuverenitás 
egyedüli birtokosának. Tehát a magyar 
nép is igényt tart a szuverenitásra, fő 
ként a kulturális kérdésekben, mert 
minden nemzet csak saját szellemi kul- ; 
túrájában fejlődhet, ha csak az elnem- 
zetienités veszélyének ki nem tétetik ! 
Világos tehát, hogy a magyar népaka
rat figyelembe veendő. Természetesen 
rendkívül fontos az államfői akarat is, 
mert a demokrácia egyik legfőbb kí
vánsága, hogy az államfői akarat a nép
akarattal egybehangzó legyen. Az állam
fői akarat kezd már előttünk tisztába 
lenni !

— A régi elnök, az első köztársasági 
elnök igy szólt: mindenki legyen az, 
a mi, szeresse és vigye előre nemzetét.! 
És azt mondotta minden népnek, aki i 
itt él, hogy tanulják meg már egyszer; 
a maguk népét a mások elleni gyűlölet!

háttere nélkül szeretni ! Tehát a nem
zeti szabadságot és a testvériséget akar
ta. Sajnos, ez az akarata nem valósult 
meg ! A második, a mostani köztársa
sági elnök akaratát az imént hallottuk. 
Úgy mondta, hogy: „együtt akarunk 
működni a magyarokkal1*, hogy csak! 
egyenlő jogú polgárokat akar látni és 
hogy a magyar nemzeti kisebbség nem
zeti, kulturális és gazdasági jogainak 
érvényre juttatásai támogatni fogja.

— Világos előttünk tehát és ennek 
nyíltan is kifejezést adunk, hogy az! 
államfői akarat és a magyar nép aka
rata teljesen összhangba hozható s az 
szóban összhangban is látszik lenni, de 
viszont az meg elvitathatatlan valóság, 
hogy mind a mai napig tényleg nem 
valósult meg ez az összhang, mert a 
kormány, a hatóságok és szervei a va
lóságban nem hajtották még végre az 
államfői akaratot és nem hagyják érvé
nyesülni a népakaratot.

— Ezt a disszonanciát, a végrehajtó; 
hatalom egyes részeinek jogellenes ma- ; 
gatartását, a nemzeti kisebbségi jogokat 
sértő visszaéléseket kívánja a magyar 
nép elsősorban is megszüntettetni !

— És ehhez az államfőnek módjában 
van megtenni a kezdeményező és a 
végrehajtó lépéseket! És ez könnyű isii 
Az államfőnek csak itiiciáini kell az 
alkotmányreviziót, hogy az alkotmány
ban benne legyen minden, ami jó a 
népnek s ami ez alkotmányból ma még 
hiányzik.

— Az alkotmányreviziő keretében,mint 
külön alkotmánytörvényt iniciálni kelle
ne az államfőnek egy nemzetiségi tör
vényt, amely hatálytalanítaná és egyben 
megfelelő intézkedésekkel helyettesítené 
a mai nyelvtörvényt és annak végrehaj 
tási rendeletét s amely nemzetiségi tör
vénynek kifejezetten és kimondottan az 
lenne az első alapelve : hogy mindenki 
saját szabad bevallása alapján határoz
za meg, minden hatósági beavatkozás 
nélkül, hogy melyik nemzetiséghez tar
tozónak érzi és tekinti magát.

— A második alapelve a nemzetiségi 
rörvénynek az legyen, hogy minden nem
zeti kisebbségnek (nevezzék néptörzs
nek), sérthetetlen joga van nemzetiségé
nek és nyelvének megtartására és ápo 
lására.

— A harmadik alapvető rendelkezése 
legyen a nemzetiségi egyenjogúság ki
mondása.

— Egy jó, méltányos és igazságos 
nemzetiségi törvény, különösen, ha an
nak végrehajtása mindenkép biztosíttat
nék, a nemzeti kisebbségi jogok kitűnő 
védelmét nyújthatná.

— Nem lehet azután figyelmen kiviil 
hagyni azt sem, hogy a magyar nép kí
vánja az igazi demokráciát úgy, ahogy 
azt Masaiyk tanította, hogy az a sza
badságot és a legszéiesebbköríi önkor
mányzatot jelenti.

— Biztosítani kell a parlament szu- 
verénitását és a jog uralmát 1 Meg kell 
szüntetni a közigazgatás arbitrarius ha
talmát és a legszűkebb térre kell szorí
tani a végrehajtó hatalom diszkrécioná- 
rius jogát. Biztosítani kell a nép közvet
len részvételét a törvényhozásban, az ad 
referendum kiépítése és a népiniciativa 
megalkotása által.

— Bizíositassék a nép közvetlen rész
vétele a közigazgatásban, a tisztán vá
lasztás által alkotott valódi önkormány
zat által. A rendeletekkel való kormány
zás lehetősége csak a kivételes állapot 
idejére szorittassék s azt, hogy a ki
vételes állapot fenforog, csak a parla
ment két házának 2/s többsége határoz
hassa meg.

— Biztosittassék a nép közvetlen 
részvétele a birói halalom gyakorlásá
ban is, az autonóm igazságszolgáltatási 
rendszer behozatalával, a vádesküdíszék 
meghonosításával és az itélőesküdtszék 
helyes kiépítésével, a birói szervezet és 
terüieti beosztás törvénnyel való uj sza
bályozásával, a birói függetlenség és az 
ügyvédi szabadság legteljesebb érvény
re juttatásával. A birói hatalom és a 
törvényhozói hatalom ellenőrizhesse a 
végrehajtó hatalom túlsúlyát és esetle
ges visszaéléseit.

A tapssal és éljenzéssel fogadott 
felszólalás u án az általános politi
kai és gazdasági helyzetet dr. Pa
jor Miklós szenátor ismertette.

— Minden jel a politikai irányválto 
zás bekövetkezésére mutat. Az európai 
államok politikai irányvonala úgyszól

ván napról-napra változik s a rendkí
vül mozgalmas belpolitikai élet hullám
zása is arra enged következtetni, hogy 
irányváltozások előtt állunk.

Dr. Pajor Miklós szenátor ezután 
sorra rámutatott a cementkartell árdrá
gítására, a cukorár körüli anomáliákra.

Rámutatott ezután dr. Pajor Miklós a 
külkereskedelmi mérleg állandó romlá
sára, amelynek okát szintén az elhibá
zott gazdasági politikában találja.

Dr. Löcherer Gáza rimaszombati ügy
véd, országos pártvezetőségi tag ezután 
a politika és vallás párhuzamáról tar
tott nagyhatású előadást, majd

Beinrohr Dezső párttitkár olvasta föl 
a mezőgazdasági szakosztály határozati 
javaslatát a gazdaadósságok rendezése 
tárgyában. A javaslatot a kerületi nagy
gyűlés pontonként tárgyalta le és egy
hangúlag tette magáévá.

A kisiparosság legégetőbb panaszait 
és kívánságait ezután Vitovszky József, 
országos pártvezetőségi tag ismertette, 

a magyar munkásság helyzetéről pe
dig Varecha József, a munkásszakosz
tály főtitkára tartott nagy figyelemmel 
hallgatott előadást.

A kerületi nagygyűlés két órakor dr. 
Törköly József szenátor zárószavaival 
ért véget.

A  P o lg á r ik o r  9 0  é v e s  ju b ile u m a .
A díszközgyűlésen számos testvéregyesület képviseltette ma
gát. Lelkes üdvözlések. A fényessikerü kulturesten a termet 
zsúfolásig megtöltő közönség tapsolt Mécs Lászlónak s a töb

bi szereplőnek.
A Rimaszombati Polgárikör a műit 

vasárnap ülte meg fennállásának 90 
éves jubileumát. Az egyesület nagy dá
tum lerögzitését célzó jubileumi ünne
pével fényes sikert könyvelhet el. — A 
Polgárikör, mely egyike a legrégibb 
társadalmi egyesületeknek, valóban ní
vós keretben és minden tekintetben 
méltó módon emlékezett meg dicsősé 
ges múltjáról és egyúttal bizonyítékát 
adta a jövőre fejlődési képességének és 
munka-akaratának.

A nagymultu és jónevü társadalmi 
egyesület jelentős szerepet visz és értékes 
munkásságot fejt ki a magyar polgári 
társadalom életében s igy érthető az a 
nagy érdeklődés, mely a jubileum al
kalmából a jubiláns egyesülettel szem
ben oly impozáns módon nyilvánult meg.

A díszközgyűlés.
Az ünnepséget a szeptember 27-én, 

vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődő 
díszközgyűlés vezette be.

A nagytermet sűrűn betöltött ünneplő 
közönség tekintélyes száma igazolta, 
hogy a Polgárikör 90 éves jubileuma 
valóban ünneppé avatta a vasárnapot 
és cseppet sem hatott zavarólag azon 
körülmény, hogy véletlenül a magyar 
pártok rimaszombati kerülete is ugyan
aznap és ugyanazon órában tartotta a 
„Tátra" nagytermében nagygyűlését: a 
magyarokból bőven jutott ide is, oda is.

Pár perccel 11 óra után a jubiláns 
egyesület tisztviselőkara bevonult a te
rembe és helyet foglalt a zöldposztós 
asztal mellett s egyidejűleg a színpadon 
elhelyezkedett a Rimaszombati Magyar 
Dalegylet férfikara. A dalárda id. Halász 
József karnagy vezetésével Rossini „Se-!

miramis" dalművéből az „Áldások Iste* 
né“-t énekelte el, amelynek végeztével 
felhangzó tapsorkán elültével Márkus 
László ügyvezető alelnök emelkedett 
szólásra és lelkes szavakkal méltatta az 
ünnepnap jelentőségét, üdvözölte a meg
jelenteket s a diszközgyütést megnyi
totta.

Dr. Túrós Dezső köri jegyző felol
vasta a Polgárikörnek Márkus László 
köri ügyvezető alelnök, lapunk főszer
kesztője által megirt 90 éves történetéi, 
amely pontos beszámolóját adta a tize
dik évtizedbe lépő, a magyar társadal
mi egyesületek sorában vezető helyre 
jutott Rimaszombati Polgárikörnek.

A kör történetének felolvasása közben 
hatalmas taps zúgott fel, amikor a be
számoló iá. Rábely Miklós, a díszköz
gyűlésen 91 éves kora dacára is meg
jelent örökös tiszteletbeli tag, a kör 59 
évvel ezelőtt már jegyzője és 19 éven 
át elnöke, nemkülönben kiváló munka
társa, iá. Rónay Gyula ugyancsak örö
kös tiszteletbeli tag nevét említette és 
hervadhatatlan érdemeiket méltatta, de 
hatalmas tapssal honorálta a díszköz
gyűlés közönsége a történetet megiió 
alelnök ebbeli munkáját is.

Ezután az üdvözlő táviratokat és le
veleket Szabó Károly köri ellenőr olvas
ta fel, a megjelent küldöttségek szóno
kai pedig lelkeshangu beszédekben fe
jezték ki üdvözletüket és jókívánságaikat 
a nagy dátumot elért jubiláns egyesü
letnek.

Táviratban, levélben, illetve kiküldött 
utján a következők üdvözölték a jubilá
ló Polgárikört:

a Losonci Magyar Dalegylet,
Lévai Kaszinó,
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Alsószelii Ev. Kultúrkör,
Kassai Keresztény Társadalmi Kör, 
Rozsnyói Polgári Társalgási Egylet, 
Prágai Magyar Hírlap,
Jelűnek Ferenc, Prága,
Jaross Andor képviselő, Csehi,
Id. Rónay Gyula tiszteletbeli tag, 
a Szlovenszkói Magyar Kulturegylet, 
a komáromi Jókai Egyesület,
Tornaijai Dalegylet,
Tornaijai ifjúsági Művelődési Egylet, 
Losonci Polgári Kör,
Dr. Gabonás János volt köri főjegyző, 
Füleki Katolikus Olvasókör, 
Rimaszombat város közönsége nevé

ben dr. Eszenyi Gyula városbiró, 
Rimaszombati Kát. Olvasóegylet, 
Rimaszombati magyar Közművelődési 

Testület,
Rimaszombati Izr. Nőegylet, 
Rimaszombati Iparoskör,
Rimaszombati Kereskedelmi Testület, 
a Csehszlovákiai Magyar Társadalmi 

Egyesületek Szövetsége.
Nagy hatást keltve, az üdvözlések so

rát a díszközgyűlésen ugyancsak megje
lent Mécs László beszéde rekeszteíte be, 
aki költői szépségű szavakban fejezte 
ki elismerését és jókívánságait.

Márkus László, a díszközgyűlés elnö
ke meleg szavakkal mondott hálás kö
szönetét a szives üdvözlésekért s a Ri
maszombati Magyar Dalegylet ünnepély
fényt növelő készséges közreműködésé
ért és azon kívánsággal, hogy a száza
dik évfordulót a Kör megerősödve, a ta
gok és vendégek pedig teljes egészség
ben és boldogságban érhessék meg, — 
a díszközgyűlést bezárta.

A kulturest.
Este fél 9 órakor vette kezdetét a kör 

nagytermét zsúfolásig megtöltő közönség 
részvételével, a járási magyar közműve
lődési testület égisze alatt megrendezett 
kulturest, melynek fő vonzó erejét Mécs 
László, a kiváló magyar költő és nagy
szerű előadó szavalása képezte és főleg 
ennek tulajdonítható, hogy — amire ed
dig nálunk még példa nem volt — az 
összes jegyek napokkal előbb elővételben 
elkeltek s ugyancsak sok dolga akadt a 
jegyárusítást készséggel vállaló és ügye
sen ellátó Keresik Lászlónak s a rende
zőségnek a később jelentkező jegyigény
lők elhelyezésére.

Sűrű csoportokban vonult fel messze 
vidékről is az érdeklődő közönség a 
kulturestre és a figyelmes rendezőség 
fogadtatása és kalauzolása mellett fenn
akadás nélkül történt az elhelyezkedés 
az ünnepi díszben pompázó nagyterem 
sűrű széksoraiban.

De berregett a csengő, gördült a szí
nes kordina, szétlebbent a belső füg
göny s feszült figyelem mellett, méltó
ságteljes ünnepi csendben megkezdő
dött az estély.

A Makovits Jenő festőművész által 
pazar, színes ünnepi ruhában öltöztetett 
színpadon megjelent Dr. Weinberger Re
zső, a Kör irodalmi társaságának elnöke 
s értékes beszédében a jubileumi ünne
pély jelentőségét méltatva, üdvözölte az 
est közönségét és az illusztris szereplőt, 
Mécs Lászlót.

Ezután a Rimaszombati Magyar Dal
egylet, iá. Halász József karnagy veze
tése mellett, Petőfi Sándor-Fortuner Elek 
„Mi volt nekem a szerelem*1 dalát éne
kelte el, majd Fábián Melináa Liszt„ A 
pacsirta" és „Szerelmi álmok" művét ját
szotta zongorán.

Nagy taps között jelent meg a szín
padon Mécs László, elszavalva több 
újabb költeményét.

Az ezt követő 10 perc szünet letelté
vel Szombathy Viktor „Kilencven év" 
cimü, lapunk mai számában leközölt 
Írását olvasta fel, aminek végeztével 
ár. Weinberger Tibor, Stritzky Lily zon
gora kísérete mellett Bizet „Carmen vi- 
rágáriá“ját, Leoncavallo „Mattinata“-ját, 
Schubert „Stándchen“-ét és Dienzl Ősz 
kár „Liliomszál“-át énekelte el.

A műsor 7-ik számaként újból Mécs 
László szavalt s végül a Rimaszombati 
Magyar Dalegylet Sík Sándor Dr. Kou- 
dela Géza „Babylonnak vizei mellett 
(136. zsoltár)" énekének előadásával zá
ródott a kulturest, melynek minden egyes 
szereplője feladatát nagy tudással, teljes 
sikerrel oldotta meg, aminek kifejezője 
volt az a tapsorkán, amely a műsorszá
mok után fel-felzúgott. A hölgyszerep
lőknek a figyelmes rendezőség virág
csokrokkal kedveskedett.

Mint mindenütt, úgy itt is óriási si
kert aratott szavalatával Mécs László,

akit a közönség valósággal nem akart 
a színpadról leengedni s nagy, meleg 
ünneplésben részesített.

Közvacsora.
A kultúrestet, virággal Ízlésesen díszí

tett asztalok mellett, általános megelé
gedést keltő menüvel, a Kohn Jenő kony
háját dicsérő közvacsora követte.

Táncmulatság.
A jubileumi ünnepség Illés Béla ci

gánybandájának muzsikája mellett pom
pás hangulatban reggelig tartott tánc- 
mulatsággal zárult.

A fényesen sikerült, nagyszerű jubi
leumi ünnepély kifogástalan megrende
zéséért a Márkus László köri alelnök, 
a jubileumi ünnep spiritus-rektorának 
vezetése alatt működő rendezőséget il
leti elismerés, az élen Makovits Jenő 
festőművésszel, Vozáry Sámuel ház- 
nagygyal és Remenyik Kálmán vigalmi 
bizottsági elnökkel.

K i l e n c v e n  é v .
Irta: Szombathy Viktor.

(A Rimaszombati Polgárikor jubiienml kul-
turestjén felolvasta az iró.)

A napokban a régi emlékeket vettem 
sorra s néhány megsárgult fénykép ke
rült a kezembe. A fényképek papírja 
megkíizdött az idővel, csak éppen azok 
öregedtek meg, vagy távoztak el örök 
időre, akiket a képek ábrázolnak. Ko- 
molytekintetü családapák néznek szem 
be szigorúan a masinával, magas, ke
mény gallérjuk alatt széleskötésü nyak
kendő terül a mellen, kerek kis szalma
kalapjuk méltóan koronázza a Vilmos- 
császár bajuszt. Fehér piké mellényt 
hordanak ezek az urak s ki ne emlé
keznék arra a divatra, amelynél csak a 
felső kabátgombot kellett begombolni? 
A nadrágszár a lábhoz simul, éle alig 
van : csak ezidőben fedezte fel a divat
nak ezt a szépségét hetedik Edvárd, az 
angolok kövérkés királya, a cipő hosz- 
szu és hegyes. A komoly családapák 
közölt néhány merészebb gigerli is akad.

Középütt ülnek a tekintélyes urak, a 
kép szélein s elől, földreteritett pokró
cokon, félkönyökre dűlve, festői pózban 
s vékony pálcát forgatva az ifjúság. A 
csoportkép mögött egy sűrűén ablako
zott verenda keretei rácsozzák a képet, 
leghátul néhány fiatal fa s egy szolga 
mosolygó arca : nyugalmas, szinte bukó- 
likus hangulatot lehel a kép s ahogy 
most hooszasan, figyelmesen elnézege
tem, megcsendül mögöttem egy régi- 
régi kedves, anyai hang is, valahonnan 
a gyermekkor mélyéből törnek fel a 
hangok, ma is frissen és üdén :

— Ez itt apád, — szól a hang, — 
itt áll oldalt, mert legényember még, ez 
itt a keresztapád, vékony bajszával. 
Nagyszerűen énekel, ha megkérik szé
pen, ez is egy másik bácsi, s ezek itt 
rokonok. Ha nagyon nézegetjük e ké
pet, akkor az egész város rokon...

Így magyaráz a kedves hang. Akiről 
e magyarázat szól, a fiatalabbja, még a 
kép szélén áll, mintegy innen jelent
kezve a komolyabbak társadalmába a 
felvételért: a küszöböt, az élet küszö
bét most lépik át éppen, ez a lábmoz
dulat már a döntő lépést jelenti. Egyik 
kezükkel még a kép mögé az iskola
padokba s a fiatalságba kapaszkodnak, 
de másik karjukkal már egymást fog
ják s erre befelé, a kép központja felé 
megkezdődik az illeszkedés, az örök 
barátságok, a megbékélések ideje. Ez 
már átmenet a cimboráskodásból a ba
rátságba : társadalmi összeolvadásnak 
hívják a gesztusok e sokféleségét, ami 
a kép közepe felé látható. Széchenyi 
akarta ezt s a város, mint Széchenyinek 
sok más tanítását, ezt is megfogadta: 
társaskört alapított s a társaskörön be
iül igyekezett fellelni önmagát, tisztába 
jönni rendeltetésével, hivatásával s szá
mot vetett egy egész középosztály ren
deltetésével, hivatásával s számot vetett 
egy egész középosztály körülményeivel. 
Széchenyi lelke lengte körül ezeket az 
intézményeket, a Városkertet s a Kaszi
nót, a Takarékpénztárt s a Polgárok 
körét. így épített bástyákat két társa
dalmi osztály a maga érdekvédelmére, 
önképzésére, szellemi és lelki gazdago
dására. Nem csupán rajta múlott, hogy 
az érdekvédelem nem mindenben sike
rült s a bástyák, a társadalmi osztályok 
e gazdasági és művelődési támaszfalai

nem bizonyultak elég erőseknek s el
lenállóknak.

A hang, a régi kedves folytatja a 
beszédet:

— Ez pedig itten, a középen, a nagy
apád.

Igen, ő is ott ül, a kedves nagyapa: 
mosolyog kissé ünnepélyesen, elnököl 
e képen is s ahogy jobbról-balról is- 
mergetem a többi arcokat, lassankint 
kiderül, hogy szegről-végről, valami tá
voli szálon keresztül, a vidéki magyar 
élet csodálatos forrasztólámpájának se
gítségével ez is rokon, az is rokon. A 
társadalom szerteágazó indái egymásba 
kapaszkodtak, egymást erősítették s aki 
talán messzebb hajlott a kisvárosnál, az 
is szívesen vissza-visszajött, legalább 
egy vasárnapi tekintetre, két-három szó
ra. És a lókálpatriotisztikus büszkeség 
versbe is foglalta ezt a visszahajtást, 
mondván :

Ki a Rima vizét issza,
Vágyik annak szive vissza...

A kép, amelyet nézegetek, családi 
képpé szélesbült tehát. S nagynéha, ki
magasló jubileumkor női arcképeket is 
illesztettek a köri albumba : a nők tor
nyos frizurát viseltek, kalapjuk mellett 
strucctoll lengett, bálanyák és bálkirály
nők feszengtek szűk ruháikban a foto 
grafus, Andrássy vagy Wichner előtt, 
hajtűk és loknik. sleppek és táncrendek 
viliódznak a levegőben s a lányok a 
második négyes szédületében Ígérkez
tek örök boldogságra s a szupécsárdás 
rikoltó hajnalaiból sétáltak a főzőkana
las polgári jólét szürke mindennapjába. 
Megannyi ismerős e régi képeken ! A 
Kernek s a Stolczok, a Baksayak és a 
Csapók, Kriston Szabók, aztán egy lé
péssel odább a Máriássyak és a Sze- 
leczkyek, Kubinyi Bertalan és a dúsai 
herceg s ki tudja mennyi még: néha 
élesen különváltak a famíliák, származás 
és hivatás szerint, máskor pedig, valami 
váratlan esemény közelébbhozta a csa
ládokat egymáshoz s voltak idők, ami 
kor a válaszfalak, a híres gömöri vá
laszfalak iti-ott dőlni is kezdtek, a nyí
láson aztán meglepetve néztek egy
másra az egyes famíliák : „nini, egy
aránt magyarok vagyunk !“ — fedezték 
fel hirtelen azt, amit már száz esztendő 
előtt megtehettek volna.

E régi képek oly ünnepélyesek. A 
kor, amelyben e régi képek lassan le
mezre és kartonra kerültek, kissé szin
tén ünnepélyes volt, a millenáris idők 
sugarai árasztották el alakjait. De e 
régi fotográfiák, amelyek a Polgárikör 
kilencszázas és kilencszáztizes éveinek 
vasárnapjait, farsangjait és pörköltfőzé
seit varázsolták a családi albumokba, 
ma is ünnepet jelentenek nekünk. Az 
elképzelés szépségén mit ronthat az, 
hogy közben a polgári jólétért küzdő 
társadalom négy évig öldöklő harcot 
vívott egymással s a világpolgárság jel
szavát megcsufolva, vérrel próbálta bi
zonyítani igazát.

De mi, akik most szerte hasonló do
bogókon állunk s ágálunk, akiket az uj 
generációnak szoktak nevezni: csak 
fényképeken ismerjük ezt az időt. Ami 
talán a hallgatóság felének eleven való
ság, nekünk fébg-meddig emlék. Sokan 
még személyesen ismertük ugyan a sze
replőket, de az ismeretség formája na
gyon egyoldalú : a kalapemelő gyerek s 
a visszaköszönő felnőtt viszonya volt 
ez, mig egyszer csak hirtelen arra éb
redtünk, hogy bennünket is fényképez
nek már, de e képek hátterében jazz-ek 
és repülőgépek, tankok és amerikai gör- 
lők mozognak. A polgári idők idiljei 
helyett küzdelmes hajnalok virradtak 
ránk : mináenki mináenki ellen, ez lett a 
jelszó s mig azelőtt társadalmi, vagy 
vagyoni különbségek akadályozták meg, 
hogy egy kisváros társadalmán belül 
közös fényképre kerüljön az úgyneve
zett vezető réteg két különálló csoport
ja, addig most világnézeti kérdések és 
elvi ellentétek kürtösei kényszerítik kü- 
lön-külön csoportba a fotografálandókat.

Mi már ezt a problémát kaptuk. Va
laki mindig lemarad a képről s a kép 
centrumáért sokszor közelharc folyik. A 
bástya ugy-ahogy megmaradt, csak a 
jelszó változott s a harcosok játékmo
dora alakult át. Összébb is kellett hú
zódnunk és sokan önként félreálltak a 
képről, nem vállalták a nyilvánosság 
előtt a közösséget.

Ezekre az újabb időkre már mi is 
emlékszünk jól. Rendezni és szerepelni 
kellett, észrevetler.ül csúszott kezünkbe

a kormányzás gépezetének egy-egy irá
nyitó rudja, csavarja s mikor az első 
félliter bort önállóan rendeltük meg a 
körben, amikor először intettünk a ki
szolgáló Ambrusnak, vagy Sarinaynak, 
mondván, hogy holnapután személyesen 
és föltétlenül fizetünk, s mikor a fent- 
nevezett Ambrus, vagy Sarinay először 
mondott le arról, hogy apánktól kérje a 
fizettséget, ellenben holnapután közvet
len hozzánk, mint hitelképes urakhoz 
fordult: körülbelül ekkor vettük észre, 
hogy egyenlőjogu alkotói kezdünk lenni 
a társadalomnak s számítunk is valamit. 
Egyelőre persze, csak anyagiakban s a 
zsebpénz arányában számítottunk, a szel
lemi beszámithatóság csak később jött 
meg, akkor, amikor az ember már kezd
te visszasírni a boldog kamasz-éveket, 
lévén önállótlanabb, de sokkal boldo
gabb gyermeki felelőtlenségében.

Kilencven év nagy idő. S mi kilenc- 
venből alig egyszer-kétszer tizet isme
rünk. De ez az egyszer kétszer tiz volt 
talán a legváltozatosabb, legproblemati
kusabb ideje ennek a társadalmi egye
sülésnek s most beválthatjuk őszintén, 
e sorsfordulón jól s becsületesen meg 
állta a helyét. Amit legbüszkébben köny
velhet el : hosszú időn keresztül foga
lom volt, fogalom a szó komoly s ma
gyar érteimében, fogalom e kisváros 
társadalmi életében, fogalom, mint gyűj
tőlencse, amely a társadalom szertevil
lanó sugarait közös célpont felé irányí
totta s" ha sokak, rossznyelvüek szerint 
egyik spiritusszal segítette a másik spi
rituszt, azaz borbevételek s a kulináris 
örömök anyagi haszoát szánta arra, hogy 
szellemileg is egyenesen tartsa az épü
letet s tagjait, ez csak elismerés ránéz
ve, hogy igy tudta egyensúlyban tartani 
ezt a kis társadalmat, hogy minden ak
cióval, ürüggyel, munkával s mulatság 
gal, kuglipályáva! s olvasóteremmel, al
sósjátékkal s János vitézzel, szilveszteri 
sirvavigadással s kirándulótársasággal 
épített s igazán, minden lehetőt elköve
tett, hogy ezt a sokszor visszahúzódó, 
bizalmatlan, anyagilag is elgyengiilt, de 
minden szép eszmén lelkesedő, szives 
és ha kell áldozatkész városi társadal
mat összetartsa s egymás iránti szeretet- 
re buzdítsa.

Nehéz volt egybegyüjteni, megtartani 
még nehezebb. Világnézetek, eszmék, 
anyagi kéidések szóltak bele nemcsak 
ünnepnapjaiba, hanem hétköznapjaiba is, 
de, mert mindenki családi háznak te
kintette s aggódva figyelte kerti virág
jainak növekvését, örömmel hallgatta 
hatszázéves zenekarát, büszke volt arra, 
hogy a vidék egyik legjobb sportklubja 
éppen a saját egyesület nevét s színeit 
viseli, hogy olykor tűiért a kerten s a 
házon, sportpályákat létesített s eszméket 
dobott a szlovenszkói közéletbe, s mert 
mindenki tudta, hogy viszonyaink nivel
lálódásával a Polgári Kör számottevő 
tényező lett Szlovenszkón s szellemi 
lehetőségével, irodalmi társaságával, 
könyvtárával, ünnepélyeivel nagyon is 
elismerésreméltót cselekedett, megtett 
mindent, amit helyzete megengedett: 
mindezekért mi mindnyájan büszkék va
gyunk rá s szívesen sietünk üdvözlésére.

Családi ház ez most is, sokaknak má
sodik otthona. S a fiatalabb nemzedék
nek számos emléke van erről az épü
letről. Mi, akik néhányan elszármaztunk 
már innen, hálásan s meleg szeretettel 
gondolunk kertjére s termeire, olykor 
halljuk a kugligolyó dobbanását messzi
messziről, máskor parázs vitákat képze
lünk ide s csak azt sajnáljuk, hogy nem 
mindegyik vita termékenyü! meg s hogy 
néha vannak viták, amelyek csak sza
vakban s nem tettekben folytatódnak.

Tovább, tovább a tettekkel: ma meg
állni nem szabad 1 A szavak káprázatán 
túl egyre több cselekedetre van szük
ség ma, minden embert a vitorlákhoz 
rendelünk !

A fényképek sorának nem szabad 
megszakadni s uj felvételre biztatjuk a 
Kört, ezt a családi együttest, amely a 
mai fiatalság társadalmi szervezkedésé
nek, mozgási lehetőségének is oly erős 
alapot nyújtott már.

Ézen az uj képen is a barátság je
gyét kell megmutatni. Kart a karba fűz
zünk, példaképen álljunk egy kisebbsé
gi társadalom elé, amely a régi tradi- 
cióju városoktól várja a további bizta
tást. Rajtunk áll, hogy a képet ne tan
kok s gépfegyverek, hanem a szeretet s 
a megbecsülés virágai övezzék, rajtunk 
áll, hogy egy késői nemzedék, ha majd 
a mi fotográfiánkat veszi elő egy újabb
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jubileumkor az ódon albumból: megbe
csüléssel mutasson megfakult arcké
pünkre s éppoly tisztelettel hajtson fe
jet előttünk, amilyen tisztelettel most 
hajt fejet az unoka egy kilencvenéves, 
kedves ősz ember, a jó nagyapa előtt.

„Százévesek iskolája".
„Az amerikai Oklahoma-Cityben 

egy iskola működik, ahová csak 70 
évnél idősebb férfiakat és nőket 
vesznek fel. Az iskolának most 900 
tanulója van, a legidősebb férfita
nuló 101, a legidősebb női tanuló 
pedig 102 éves. Negyven növendék 
már tulvan a kiiencvenen. Ennek az 
a célja, hogy szórakoztatva oktassa 
az öregeket. Az öregek olvasnak, 
dolgoznak, játszanak, csoportosan 
színházba mennek s nem érzik ha
szontalannak az életüket. Egy 98 
éves hölgy, aki nemrég iratkozott 
be az iskolába, kijelentette, hogy 
úgy érzi, valódi élete csak most 
kezdődött meg."

Különös iskola. Nekünk, szegény euró
paiaknak legalább is furcsa: 70 évvel új
ból diáknak lenni. Mert ismét diákká lesz 
a jóöreg ember, akit „szórakoztatva“ ok
tatnak. A sok tantárgy között bizonyára 
ott foglal helyet az is, hogy miként lehet 
az életet öregség dacára is széppé, kelle
messé tenni. Szerény véleményem szerint, 
a százévesek iskolájának ez a főcélja s 
ennek kell tehát a főtantárgynak is len
nie: öregnek lenni és nem érezni a kor terhét.

Ha a százévesek iskolájában oktatók 
hivatásuk ama bizonyos magaslatára 
akarnak emelkedni, a hol helyüket minden 
kritikával szemben rendületlenül megáll
hatják, úgy — mondhatom — ugyan
csak igyekezniük kell. Mert nem minden 
verejték nélküli munka ezeket a vissza 
gyerekeskedett száz, sőt többéves jó öreg 
hölgyeket és urakat megtanítani:

/., a kozmetika csalafintaságaira;
2., a különféle parókák helyes haszná

latára, vagy még meglévő ősz hajfürtök 
megifjusitására;

3., a ráncokat eltüntető arcmasszásra ;
4., a műmellek és egyéb idom- és vo

nal pótlékok megfelelő alkalmazására;
5., a fogat lanság ideális eltüntetésére;
6., a zsába, reuma és köszvény kikü

szöbölésére ;
7., a végtagok reszketegségének meg

szüntetésére ;
8., a kihagyó memória helyrehozására;
9., a szemek és orr könnyezésének el

kerülésére;
10., az ifjúi erők visszaszerzésére.
Igen, igen, tiszta dolog, csak akkor

„nem érzik haszontalannak az életüket“ 
majd a százéves iskolások, ha mindezt 
megtanulják és tudják is, miként az a 
bizonyos vízfolyás.

Mi, elmaradt és elromlott európaiak, 
hölgyeim és uraim, egyelőre mindenesetre 
csak várakozó álláspontra helyezkedjünk 
ebben a kérdésben.

Esküvő. Stangel Margit és Klein Ist
ván folyó október hó 11-én déli l/* 1 
órakor tartják esküvőjüket saját lakásu
kon, melyre barátaikat és jóismerőseiket 
ezúton meghívják.

Népművészeti kiállítás. A Járási 
Közművelődési Egyesület magyar szak
osztályának helyi bizottsága a SzMK-vel 
karöltve, folyó év október 18-ától kez- 
dődőleg népművészen kiállítást rendez. 
Felhívjuk Rimaszombat város s vidéke 
társadalmának szives figyelmét s kérjük 
a nemes ügyhöz méltó támogatását. 
Részletes ismertetés a „Görnör" jövőheti 
számában.

Kitüntetett kirakatrendező. Gömöri 
Andort, a Weisz Kornél érsekujvári ke
reskedőcég kirakatrendezőjét, Gömöri 
Samu rimaszombati magántisztviselő fiát, 
szakmabeli ügyes munkájáért szép ki
tüntetés érte: az érsekujvári kereske
delmi grémium a folyó évi szeptember 
hó 5-én rendezett kirakatverseny alkal
mából művészies kirakatáért díszokle
véllel tüntette ki és II oszt. 100 K5 
pénzdíjjal jutalmazta. A földiek örömé
vel adunk hirt Gömöri Andor megérde
melt, szép kitüntetéséről.

Megalakult az áll. el. magyar le
ányiskola szülői bizottsága. A helybe
li állami elemi magyar leányiskola szü
lői értekezlete szeptember hó 21 én tar

totta meg tisztújító közgyűlését. Dr. Ko- 
siner Dezsőné elnöknő rövid szavakkal 
megnyitotta a közgyűlést és a jegyző
könyv hitelesítésére ifj. Szabó Elemér- 
nét és Noga Sándornét kérte fel Majd 
az elnöknö meleg szavakkal emlékezett 
meg a leányiskola nyugalomba vonult 
volt igazgatónőjéről, Baráth Károiynéról, 
aki 38 esztendőn keresztül végezte ne
héz fel ad át és áldásos működését, lan
kadatlan szorgalommal és hozzáértéssel 
és nagy kötelességtudással a pedagógia 
és emberiség javára. El nem múló ér
demeiért a szülői értekezlet jegyzőköny
vileg fejezte ki hálás köszönetét. Ezután 
Dr. Kosinerné einöknő meleg szavakkal 
üzdvözli az intézet köztiszteletben és 
igaz szeretetben álló uj helyettes igaz
gatónőjét : Perényi Albertnéf, akinek uj 
hivatásában a szülői bizottság szeren- 
csekivánatait tolmácsolta. Nagy sajnálat
tal vette tudomásul az értekezlet, hogy 
eddigi elnöknője, Dr. Kosiner Dezsőné, 
nagy elfoglaltságára való hivatkozással 
jelen iskolai évben nem vállalja az el
nöki teendőket s arról lemondott. Az 
elnök és a választmány lemondása foly
tán a jelölőbizottság megejtette a tiszt- 
ujitást és egyhangúlag megválasztotta a 
következőket : E*nök : Makovits Jenőné, 
alelnök : Dr. Rárósy Gyuláné, jegyző : 
Cseh Miklósné, titkár: ifj. Durda János- 
né, pénztárnok : Gábor Jánosné, ellenő
rök : Martincsok Samuné és Hlozek 
Gyula. A választmány tagjaiul megvá- 
laszttattak : Angyal Gyuláné, Bulla Jó- 
zsefné, Gubics Ferencné, Haynik Géza, 
Hercz Jenőnő, Korer.kó Lászlóné, Dr. 
Kosiner Dezőné, Kosiner Imréné, Lász- 
ka Sándorné, Lusztig Lászlóné, Noga 
Sándorné, Pataky Gyuláné, ifjú Szabó 
Elemérné, Szokolay Jánosné és Schrei- 
ber Józsefné. Örömmel vette tudomásul 
a szülői értekezlet, hogy az intézetben 
a tanítás már rendes mederben folyik, 
amennyiben két állásnélküli tanítónő 
önként vállalkozott minden díjazás nél
kül a tanítás elvégzésére. — A köz
gyűlés végén Gábor Jánosné pénztár- 
nokn'ő referált a pénztár jelenlegi ál
lapotáról, mely után az alakuló közgyű
lés véget is ért.

ELEGÁNS, szép és olcsó levélpapír kapha
tó a Literatura könyv- és papirkereskedés- 
ben Jánosi utca 6.

Szerelmi tragédia Nyustyán. Szept. 
hó 29-én, este 7 órakor a közeli Nyus- 
tya községben megrendítő szerelmi tra
gédia történt, mely két halálos áldoza
tot követelt. Gonda István 19 éves zlat- 
nói lakos a végzetes napon megláto
gatta unokahugát, a Nyustyán lakó 17 
éves Hedvig Ilonát. A két fiatal, még 
gyermekkorban levő szerelmes pár, bár 
vérrokonok voltak, halálosan szerették 
egymást, azonban közbe szólt a szülői 
akarat, amely hallani sem akart arról, 
hogy az unokatestvérek egymáséi lehes
senek. Valószínűleg újból kérlelni pró
bálták a szülőket álláspontjuk megvál
toztatására s amidőn ez nem ment, vég
zetes tettre határozta el magát a két 
szerelmes. Az esd órákban kisétáltak a 
környékre és hét óra tájban a fiatal
ember agyonlőtte szerelmesét. Az egyik 
golyó a szerencsétlen leány szivét fúrta 
keresztül, a másik a fejébe fúródott. — 
Mindkét lövés halálos volt. — Azután a 
fiatalember maga ellen fordította fegy
verét, halántékába, majd mellébe lőtt és 
holtan zuhant halott szerelmese mellé. 
A két hullára a reggeli órákban akadtak 
rá az arra járó emberek, akik a meg
rendítő tragédiáról azonnal értesítették 
a csendőrségc-t. — Vizsgálóbizottság 
szállt ki a helyszínre, a helybeli kerületi 
bíróság vizsgálóbirájának vezetése alatt 
s a hatóságok elrendelték a két hulla 
felboncolását.— Az öngyilkosok semmi
féle levelet nem hagytak hátra. A sze
relmi tragédia hire Nyustyán és környé
kén nagy izgalmat keltett.

Zeneiskolát végzett fiatalember

hegedíitanitást vállal
^  mérsékelt dijazás mellett. ► 
Tanítójelöltek tanterv szerin ti elökészitése.

Cim: e iap kiadóhivatalában.

Részvétköszönet.
Mindazon jóbarátainknak és ismerőseink

nek, akik szeretett jó Gizella leányunk, illet
ve testvérünk elhunyta alkalmából bánatun
kat igaz részvétükkel enyhíteni igyekeztek s 
a végtisztességén megjelentek, ezúton mon
dunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1936. október 1.
Leeső Andor és családja.

Halálos autószerencsétlenség. A li-
kéri Blasberg-vegyiipargyár itteni igaz
gatója Duriák János sofőrt a gyár tu
lajdonát képező s városunkban is jól
ismert, 40.043. rendszámú, hatalmas 
Mercedes Benz gyártmányú autóval 
szeptember 28-án, hétfőn reggel Buda
pestre küldte, hogy a cég Németország
ból odaérkező Böringer Hjalmár titkos 
tanácsos, vezérigazgatót és dr. Strese 
Fritz ügyészt Likérre szállítsa. A Buda
pestre megérkezett vezérigazgató és 
ügyész az autóban elhelyezkedtek, még 
pedig úgy, hogy a gépkocsit dr. Strese 
vezette, mellette foglalt helyet Duriák 
sofőr, a hátsó ülésen pedig Böringer 
vezérigazgató. Dunakeszi-Alag határában 
a hazafelé igyekvő autó kiakart kerülni 
egy szabálytalanul szembe jövő szénás 
szekeret. A gépkocsi azonban a fölázott 
utón eltarolt, két kereke az árokba ju
tott, úgyhogy az egész autó keresztbe 
állott az utón. Ugyanakkor óriási sebes
séggel Budapest felé száguldott egy ha
talmas túrakocsi, amelyet özv. Hulme 
Györgyné, az ismert alagi versenyistálló
tulajdonos vezetett. Az uriasszony féke
zett ugyan, de már nem tudta megállí
tani a nagy sebességgel haladó kocsi
ját, amely ilyenformán teljes erővel be
lerohant az úttesten keresztben álló li- 
kéri autóba. Az összeütközés következ
tében dr. Strese kirepült a kocsiból és 
betört koponyával, eszméletlen állapot
ban szállították be az egyik budapesti 
kórházba. A Bíasberg-autó másik két 
utasának kisebb karcoláson és az ijedt
ségen kívül csodálatosképpen semmi 
baja nem történt. Böringer vezérigaz
gató és Duriák sofőr a szerencsétlen
ség után csodálkozva látták, hogy a 
beléjük futott autó volánja mellett he
lyet foglaló Hulme Györgyné nem száll 
ki a kocsijából, hanem mozdulatlanul 
ül tovább is a kormánykerék mellett. 
Hozzámentek s akkor látták nagy meg
döbbenésükre, hogy az uriasszony ha
lott, a kormánykerék valósággal fel
nyársalta.
♦
♦
♦

|
♦
♦♦♦

Szőrmeáru. Bundák.
Nagy választék. Olcsó árak. 

Elsőrangú szűcsmunka. Fővárosi sza- 
bászat F SCHMIDL szűcs

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

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

lek után készíttetnek.

:
♦
♦
:
:
:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Hajsza a csehszlovák-magyar hatá
ron az ellopott sertésfalka után. Az
elmúlt héten, szeptember 28-án éjszaka 
a csehszlovák-magyar határ mentén fek
vő Gesztete községben a Müller-féle 
hengermalomból ismeretlen tettesek el
hajtottak 11 hízott sertést, amelyeknek 
értéke mintegy 13000 korona. A lopás
ról azonnal értesítették a csendőrséget, 
amely tüstént akcióba lépett. A község
ben és a környéken közhírré tették, 
hogy a nyomravezető jutalomban része
sül, mire megindult a határ mentén a

T é l ik a b á t -u j  d o n s á g o k , 
P u l l o v e r e k ,  S w e t t e r e k ,  

D I V A T Á R U K
PÜT* nagy választékban

F  Ü  Z  Y -  divatáruházban S  B  O  R -  lerakat.
Rimavská Sobota, Masaryk-tér 13. sz.

Kinő A P O L L O  m ozgó
Vasárnap d. u. 3 ó. népelőadás.
Szombaton és vasárnap, okt. 3- 4-én nagy
szabású film az orosz forradalomból. Cá

ri Oroszország bukása :
Titokzatos diplomata.

Leslie Hovard, Kay Francis, Kertész Mi
hály rendezése.

Szerdán, okt. 7-én elsőrendű németül be
szélő vígjáték :

A nagyherceg pénzügyei.
V. de Kowa, H. Weizner, Lingen, Rűhman.
Csütörtökön, okt. 8-án I. díjjal kitüntetett 

filmalkotás:
Ez történt egy éjszaka.

Colbert, Cl. Gabié. Fr. Capra rendezése.

hajsza a disznótolvajok után. A nyomok 
a határon túlra vezettek s a magyar 
határőrség közreműködésével ott is foly
tatták a kutatást. Magyar területen a 
hangonyi völgyben sikerült is egy pász
tor útbaigazítása nyomán megtalálniok 
az ellopott sertéseket, a tolvajok azon
ban megneszelték a veszedelmet és ke
reket oldottak. — A sertéseket vissza
szállították a tulajdonoshoz, a tolvajok 
után pedig a magyarországi hatóságok 
folytatják a nyomozást.

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

Elitéit kommunista agitátor. Dem-
jén János tiszolci kommunista agitátor, 
hívatlanul felszólalt a szoc. dem. párt 
egyik rimakokovai pártgyülésén és ál- 
lamelienes kijelentéseivel közbékehábo- 
ritást követett el. A helybeii kerületi bí
róság büntetőtanácsa 14 napi fogház- 
büntetésre ítélte el. Demjén az Ítéletben 
megnyugodott.

Miért e sötétség?
— Szerkesztő úr, mondja miért gyújt
ják föl a városi közvilágítás villany- 
lámpáit esténként oly későn, hogy a 
járó-kelő ember lábát, sőt nyakát is 
törheti ? Úgy értesültem, hogy a város 
a Stredoval kötött szerződés érteimé
ben bizonyos árammennyiséget ingyen 
kap közvilágítási célra, melyet ha túl
lép, az áramtöbbletet fizetnie kell. A 
takarékos város erre föl, megkérte a 
Stredot, hogy a közvilágítás kezdeté
nek idejét esténként egy negyedórá
val tolja ki. Nohát, ha már a város a 
szerződésben nem tudott elegendő 
árammennyiséget kialkudni, ne akar
jon a lakosság bőrén spórolni és ne 
pedig pont abban az időben, mikor a 
korai alkony folytán amúgy is egyip
tomi a sötétség. Tessék csak vissza- 
szivni azt a mucsai rendelkezést és 
gyúljanak föl a villanylámpák a ren
des időben.

Egy sötétségellenes polgár.
A repülőgéptámadás elleni civil vé

dekezés riasztója annyit jelent, hogy a 
repülőgép már a község felett van, avagy 
a legközelebbi pillanatokban a község 
felett lesz. A riasztó a harangok féire- 
verásével és gyári szirénákkal közöltetik 
a lakossággal. A riasztó elhangzásának 
pillanatában mindenkinek pincében, la
kásokban, templomokban, fák alatt kell 
menedéket keresnie. Utakon és tereken 
át mozogni nem szabad. A riasztó kez
detétől annak végéig az egész helyi for
galom megáll. Az idegen motorikus jár
müvek kivételével mindenféle járműnek 
azonnal meg kell állania az utak szélé
re közvetlenül a házak mellé, avagy a 
fák alá. Olyan gyalogosok, akik épüle
teket már el nem érhetnek, használják 
fel az esetleges természetes búvóhelye
ket. A kocsisok tartsák lovaikat kötőfé
ken kézben. Lakásokban avagy más he
lyiségekben vil ági tani lehet, de csak ak
kor, ha a legkisebb fénysugár sem ha
tol ki. Azért mindenki előre szerezze be 
magának a szükséges takarókat, spale- 
tákat az ablakok, ajtók elsötitésére. En
gedetlenségek avagy az előírások be 
nem tartása szigorúan lesz büntetve.

Vasvillát fogott a végrehajtóra. 
Oroszlányi Dezső szalóci lakosnál meg
jelent a rozsnyói adóvégrehajtó, hogy a 
lefoglalt ökrét elárverezze. Oroszlányi 
elkeseredésében vasvillával támadt a 
végrehajtóra, akinek feljelentésére a hely
beli bíróság hatóság elleni erőszak miatt 
Oroszlányit 14 napi fogházra és 300 K5 
pénzbüntetésre Ítélte e! feltétlenül. Az 
ítélet jogerős.
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Halálos karambol. A Rozsnyó mel
letti Bakitelepi vasúti átjárónál múlt 
hó 21-én halálos kimenetelű szerencsét
lenség történt. A délelőtti órákban Ba- 
lázsy Ernő 27 éves rozsnyói utmester 
motorkerékpárjával teljes erővel össze
ütközött a sinautóval. Az összeütközés 
oly erős volt, hogy a kerékpáros magas 
Ívben repült a vonatnak s fejét össze
zúzta. — Kórházba szállítás közben ki- 
szenvedeit. A fiatal utmester három hó
nappal ezelőtt nősült. — A vizsgálat 
megindult.

Újból elitéltek egy volt kommunista
képviselőt. Hrubi József volt kommu
nista képviselő, aki jelenleg a prágai 
Pankrácz-börtön lakója, az egyik íiszol- 
ci pártgyülésen, majd később az ottani 
Mikovényi korcsmában arra hívta fel a 
kommunista érzelmű fiatalságot, hogy 
alakítsák meg az ifjú kommunista mun
kások egyesületét. Miután ez tiltott do
log, a helybeli kerületi biróság Hrubi 
Józsefet 9 havi fogházbüntetésre ítélte 
el. A biróság az Ítéletet Írásban közli 
az elitéit volt kommunista képviselővel.

Eladta a gyárból lopott ecetsavat. 
Magyar László nyustyai lakos, a likéri 
Blasberg gyár alkalmazottja, éveken ke- 
restül lopkodta a gyár raktárából az 
ecetsavat, melyet részben saját céljaira 
használt fel, részben pedig olcsó áron 
eladogatott. A helybeli kerületi biróság lo
pás bűntettéért hat heti fogházbüntetés
sel sújtotta. Magyar az ítéletet megfel- 
lebezte. Ugyanakkor tárgyalta a biróság 
Randa János rimakokovai kereskedő ki- 
hágási ügyét is, aki szintén vásárolt na
gyobb mennyiséget a lopott ecetsavból. 
A biróság a kereskedőt 150 Ke pénz- 
büntetésre vagy három napi elzárásra 
Ítélte el. Randa az Ítéletben megnyu
godott.

Filmszínház. Folyó hó 3. és 4-én „A 
titokzatos diplomata" (orosz forradalom) 
cimü film kerül bemutatásra. A világ
háború negyedik esztendejében a cári 
hálálom bukása után az angolok egyik 
kémje kutatja, vájjon az uj Oroszország 
folytatja-e a háborút. A titokzatos dip
lomata szerelmes lesz Lenin titkárnőjé
be, ki viszonozza érzelmeit. Veszedel
mes kísérletek s drámai epizódok után 
a diplomata hivatása felcserélődik szebb 
pályával. Főszereplők: Leslie Howard 
és Francis Kay.

F. hó 7-én „A nagyherceg pénzügyei" 
cimü film kerül színre. Sülorca nagy
hercege Parisba szökik pénzügyeinek 
szanálása céljából s ezalatt otthon for
radalom tör ki. A nagyherceg megis
merkedik Cyriil orosz nagyherceg leá
nyával Dianával, de egyik sem hiszi el 
a másikról, hogy tényleg az, aminek ki
adja magát, mi fatális helyzeteket te
remt, és csak hazájába való visszatéré
sekor derülnek ki a félreértések. A fő 
szerepeket Victor de Kowa, HiIde Weis- 
ner, Heinz Rühmann stb. játszák.

Folyó hó 8 án „Ez történt egy éjsza
ka" cimü kitüntetett film kerül leper- 
gésre. Ellen, amerikai milliomos leánya, 
titokban elutazik férje után. Az autóbu
szon megismerkedik Peter Warne újság
íróval, Az ártatlan flörtölésből csakha
mar szerelmi regény fakad. A lány apja 
nagy összeget tűz ki leánya megtalálá
sára. Az utazás alatt sok mulatságos, 
de izgalmas kalandon is mennek át s 
csak a milliomos apán múlik az egész 
ügy elsimítása. A főszerepeket Clark 
Gabié és Claudette Colbert alakítják.

Vasárnap délután 3 órakor leszállított 
helyárak mellett szórakoztató előadás 
lesz, mely gyermekeknek is igen alkal
mas. Vetítésre kerül Micky bohózat, szí
nes filmsorozat stb.

Eiitélték hatósági közeg elleni erő
szakért. Ruzsányi János és Kvetko Már
ton murányhosszuréti lakosok erősen 
bepálinkázva betértek Nagyrőczén a 
Gajdos-féle korcsmába, ahol duhajkodni 
kezdtek. Két községi rendőr igyekezett 
a két részeg embert csendre inteni s 
amikor ezek fenyegetőleg léptek fel ve
lük szembe, csendőrökkel tértek vissza, 
mire Ruzsányi rátámadt a hatósági kö
zegekre. A csendőrök Ruzsányit le akar
ták tartóztatni, mire társa, Kvetkó se
gítségére sietett, sőt a község lakossá 
gának hangulatát is a hatósági közegek 
ellen izgatta. A helybeli kerületi bíró
ság most Ítélkezett ügyükben és távol
létükben Ruzsányit 5 havi fogházbünte
tésre és 300 Kc-ra, mig Kvetkót 6 heti 
fogházra és szintén 300 Ké pénzbírságra 
Ítélte el. Az Ítéletet írásban közli velük 
a biróság.

határait. — Felebbezés folytán tárgyalta 
az ügyet a kassai felsőbíróság, amely 
Dr. Zlattner védelme után helybenhagyta 
az elsőfokú felmentő ítéletet._________

S P O R T .
A ÖsAF—MLSz Középkeriileíének
III. számú hivatalos közleménye.
A diviziós egyesületekre vonatkozólag 

közöljük, hogy azok kötelesek — dacá
ra annak, hogy a diviziós bajnokságban 
szerepelnek — továbbra is változatlanul 
a kerületi adminisztrációs stb. illetéke
ket megfizetni, miután eme egyesületek 
diviziós beosztásuk ellenére igazolási, 
átigazolási, B. és ifjúsági csapatbajnok
ság, stb. tekintetében továbbra is a Ke
rület illetékessége alá tartoznak. Ugyan
így fizetendő az MTSZ átalány is.

Ismételten figyelmeztetjük az egyesü
leteket, hogy úgy a Szövetséghez, mint 
a Kerülethez intézendő ügyeiket általá
ban külön-külön átiratban Írják meg, 
mert hogyha egy levélben több ügyről 
Írnak, úgy annak kezelése és pontos el
intézése, — különösen a Szövetség ré
széről — lehetetlenné válik.

A Ragyolci TC vétóját Tóth István já
tékosának a Füleki TC-hez való átlépé
se ellen a Szöv. I. B. elfogadja, ameny- 
nyiben a Füleki TC következő felhívá
sunkra 8 napon belül: azaz október hó 
12-ig nyilatkozik, hogy a Képes Sport
láp 1934. évi 12. számában megjelent I. 
B. határozat értelmében a játékos átlép. 
Bejelentés elküldése előtt a Ragyolci TC- 
ot ajánlva kiértesitette-e, hogy a játékos 
a Füleki TC-nál fölvételre jelentkezett. 
Amennyiben a válasz addig nem érkez
ne meg, úgy az átlépést a Szöv. tárgy
talannak fogja tekinteni és ad acta teszi.

Az egyesületek a Szöv. XXXV. sz. 
1936. szeptember 15. hiv. közleménye 
alapján az X. 1-én lejáró 6 havi átiga
zolások összes igazolványát rendbírság 
terhe mellett küldjék be. (A Kerülethez!)

Eibner Imre játékost a Füleki TC a 
füleki Vasas SC részére 50'—Kő köve
teléssel kiadta. Felhívjuk a füleki Vasas 
SC figyelmét, hogy — amennyiben az 
50'—Kő-t beküldik — nevezett játékos 
igazolványát — tekintve, hogy a vára
kozási idő letelt — azonnal megkapják.

A Direktórium szeptember hó 28-án 
tartott gyűlésének határozatai :

A füleki Vasas SC-nek az iránt be
adott kérelme, hogy a tartozását engedje 
el a Kerület, egyenlőre függőben tartva.

Az 1936. szeptember hó 13-án leját
szott I. oszt. bajnoki mérkőzések hite
lesítése : ASC—PSC 2 :0  (0:0), Törek
vés—RTC 2 :0  (1 :0), FTC XI—TMSC 
2 :2  (1:0), TSC-LVSC 3:1 (2:0).

Fegyelmi ügyek :
Molnár Pál TMSC játékos 4 (négy) 

hétre felfüggesztve. Büntetése tart: szept. 
hó 14-től, október 12-ig.

Vymlátil Antal Füleki TC játékos 4 
(négy) hétre felfüggesztve. Büntetése 
tart: szept. 28 tói, október 26 ig.

Kehera János losonckisfalusi Vasas 
SC játékos : 6 (hat) heti felfüggesztés. 
Büntetése tart: szeptember 28 tói, no
vember 9-ig.

Lison László PSC játékos 2 (kettő) 
heti felfüggesztés. Büntetése ta rt : szept. 
28 tói október 12-ig.

Hódul Ernő RTC játékos 2 (kettő) 
heti felfüggesztés. Büntetése tart: szept. 
28-tól, október 12-ig.

Tóth János RTC játékos 2 (kettő) he
ti felfüggesztés. Büntetése tart szept. 
28-tól, október 12-ig.

A felfüggesztés alatt álló játékosok 
igazolványát az egyesületek azonnal 
küldjék be a Kerülethez.

A Hodejovoi SC kimaradása folytán 
a II. oszt. bajnokság újonnan lett sor
solva :

Október 4: FVSC—ASC XI., LAFC XI. 
—Feledi TC, szabadnapos Törekvés XI.

Október 11: FTC-Törekvés XI., ASC
XI.—LAFC XI., szabadnapos FVSC.

Október 18: Törekvés XI.—ASC XI., 
FTC—FVSC, szabadnapos LAFC XI.

Október 25: FTC—ASC XI., FVSC— 
LAFC XI., szabadnapos Törekvés XI.

November 1: Törekvés XI.—FVSC
Előlállók a pályaválasztók.
A GÖMÖR Hivatalos Lapra a negyed

évi előfizetést (12'—Ke) minden egye
sület köteles haladéktalanul beküldeni.

Rimaszombat, 1936. október 1.
Bokor Dezső s. k. Brilnner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
Slovan —RSK Utekáö 6:0 (2:0). Bi-

ró : Mihók. — A tamásfalai pályán a 
Slovan kellemes meglepetést szerzett 
híveinek : kitűnő játék után súlyos ve
reséget mért a zsupabajnok csapatra. 
Enyhíti az utekáci csapat vereségét, 
hogy a játék túlnyomó részében sérült 
kapusuk nélkül, íiz emberrel játszottak. 
A mérkőzést keményen, heves irammal 
játszották. A Slovan volt az átiltőbb ere
jű csapat, mig a vendégek játéka med
dő tologatásba sü'yedt. A Slovan leg
jobbjai voltak : Kúrák, Kojnok, Juhanjak, 
Schachter, Poznar. A gólokat rúgták : 
Varga (2), Schachter (mint fedezet ru 
gott két szép gólt), Járosi, Poznár.

Tamásfalas MSC—Tornaijai SC 1:1 
(1:0). — Biró : Grűnvald.

A mérkőzés első felében a tamásfalai 
csapat volt elhatározó fölényben s ha 
csatárai biztosabbak lettek volna, már 
ekkor bebiztosithatták volna a győzel
met. A tamásfalai csatársor azonban 
csak az ellenfél kapujáig vezette veszé
lyes támadásait, melyek túlnyomórészt 
a kitűnő Simon védőjátékán törtek meg, 
vagy pedig célt tévesztettek a lövések. 
A második félidőben a tornaijai csapat 
ragadta magához a kezdeményezést s 
sikerült is az egyenlítést megszereznie. 
A játék vége érdektelenné vált, mert 
erős félhomályban foiyt le. A íamásfali 
csapatból kiváltak: Barci, Ternák I., Ra- 
dóc, Földi, mig a TSC bői Simonon kí
vül Hercsuth, Zárecky, Mészáros. Gól
lövők : Molnár, illetve Zárecky.

Törekvés—KisfaSusi Vasas 5:0 (2.0).
— Biró : Szabó. — A mérkőzést a LAFC 
pályáján játszották le s azt a Törekvés 
simán nyerte meg. A gólarány még na
gyobb is lehetett volna, azonban a Va
sas rendkívül durván játszott. A Törek
vés majdnem állandóan fölényben volt 
s minden csapatrésze kielégített. A gó
lokat rúgták : Kerekes (2), Árvay, Szlo- 
vencsák és egy öngól. — Feltűnést kel
tett az egyébként érdektelen LAFC kö
zönség erősen Törekvés-ellenes maga
tartása.

minősiiik a középkerület bajnoksága vá
rományosának s hogy méltó a beléhe- 
lyezett bizalomra, az egész csapatnak 
szivvel-lélekkel, lelkiismeretesen kell 
küzdenie, hogy sikerrel térhessen haza 
Tornaijáról.

Tamásfalván az Apátfalai SC csapa
ta lesz a vendég. A körülbelül egyforma 
képességű csapatok közül a TMSC ré
szére előnyt jelent a honi pálya s nem 
csalódunk, ha ő benne látjuk a mérkő
zés győztesét.

Fíelos szerkeszt?: Rábely Károly.

Eladó üzletház kisebb értékű, 
R i m a s z o m b a t  
forgalmas utcá

jában." Bővebbet, Németh Lajos ügy
nöksége Rimaszombat.

Nagy belföldi Biztositó Társaság,
mely minden ágazatban jól be 
van vezetve, Keletszlovenszkó 
részére keres agilis és nagy 

ismeretséggel biró

szervező-üzletszerzőt
Cim : e lap kiadóhivatalában.

Kiadó lakás.
A Ferenczy-uíca 5. számú házban

I. emeleten egy kétszobás lakás, eset
leg két egyszobás lakás konyhával, 
irodának is alkalmas: november 1-től 
bérbe kiadó. — Érdeklők forduljanak 

Horovitz és Társa céghez.

Törekvés XI.-LAFC XI. 0:2. A Tö
rekvés tartalékok nem állták meg he
lyüket a Losoncon iejátszott II. oszt. 
bajnoki mérkőzésen.

Slovan itthon látja vendégül vasár
nap a Besztercebányai SK kitűnő ké
pességű csapatát. Igen érdekes küzde
lemre van kilátás, tekintve, hogy a Slo
van az elmúlt vasárnap igen jó teljesít
ménnyel rukkolt elő s a vendégcsapat 
méltó ellenfele lesz. Bízunk benne, hogy 
a Slovan tavaszi vereségéért revansot 
fog venni s megszerzi a győzelmet.

A Törekvés Tornaijára utazik, hogy 
megvívja derbynek számitó mérkőzését 
a TSC ellen, mely mérkőzés a legnehe
zebb erőpróbát jelenti számára. A tor
naijai csapat lelkes, jó képességekkel 
rendelkező együttes, amely a legjobb 
kerületi csapatoknak is sok meglepe
tést szerzett. A Törekvés csapatának 
most már súlyos kötelezettsége van vá
rosunk közönségével szemben : be kell 
bizonyítania, hogy nem érdemtelenül

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 közlőm 
azt is, hogy fabútoraimat is reklám-ár
ban árúsitom. — 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 

Síefanik- és Kmetíy-ufca sarkán.
Rendelést, javítást a legjutányosabbao.

G R A F I K A :
SZÉN ♦ CERUZA 

KRÉTA ♦ TUSRAJZ 
RÉZKARC.

F E S T É S Z E T :
AQUARELL ♦ TEMPE

RA ♦ PASTELL 
OLAJFESTÉS.

SZOBRÁSZAT:
MODELLIROZÁS 

ÖNTÉS ♦ PATINÁZÁS 
FAFARAGÁS.

♦ ♦ G Y E R M E K E K  S P E C I Á L I S  R A J Z T A N I T Á S A  ♦♦ 
♦♦♦♦♦♦♦♦ E S T I  A L A K  ÉS AKTRAJZ.  ♦♦♦♦♦♦«♦ 

— JELENTKEZÉS OKTÓBER 10-IG

MAKOVITS JENŐ FESTŐMŰVÉSZ
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