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A pénz leértékelése.
I r t a :  MÁRKUS LÁSZLÓ.

Pénz Őfelsége itt is-ott is bajba 
került: leértékelték. Ez nem jelenti 
azt, mintha a Felséges Ur hatal
mát vesztette volna. Nem. Szó 
sincs róla. Csupán többé-kevésb- 
bé megtépázták : a frank, korona, 
líra, vagy tudomisén milyen nevezetű 
valuta aranytartalmát pár miligram- 
mai lecsökkentették, devalválták.

A valuta iiymódon történő leér
tékelése nem jelent semmiféle na
gyobb bajt, ha az az illető valuta 
védekezése okából és amiatt tör-1 
tént, hogy ezzel a nem minden
napi, elég nehéz és eredményét 
illetőleg eléggé bizonytalan mate
matikai művelettel a bekövetkez
hető nagyobb bajokat elkerülve, 
csupán az élet olcsóbbodását, a 
termelés olcsóbbá tételét, a terme
lésnek a kivitel megnövekedésével 
való fokozását, a munkásság jobb 
és nagyobb foglalkoztatását, több 
munkát, a kereskedő és iparos 
üzleti életének feljavítását érjék el 
s azt biztosítsák.

Minden devalválásnak ez is a 
célja s ha ezt a célt elérik : a valuta- 
leértékelés sikerültnek mondható.

Ha azonban a devalválást az 
árak emelkedése, a termelési költ
ségek felszökkenése, a munkabé
rek felcsigázása követi: a deval
válás nem sikerült, az hiábavaló
nak bizonyult.

A devalválásra magukat rászánt 
államok kormányainak nagy körül 
tekintéssel, előzetes alapos számí
tásokkal kell tehát elvégezniük a 
valuta leértékelésének nehéz, nagy 
munkáját és lehetőleg s főleg úgy 
kell ezt az alapos megfontolást és 
gondos előkészítést igénylő, nem 
minden fejtörés nélküli bonyolult 
számtani műveletet elvégezni, hogy 
valutája aranytartalmának leszállí
tásával pénze vásárló erejéből 
mitse veszitsen.

Minden devalváló kormány erre 
is törekszik és mindent elkövet, 
hogy az állam pénzügyi életében 
nagyobb megrázkódtatás be ne 
következzék s a devalválás igazi 
célját elérje,

Elsősorban a drágaság ellen kell 
tehát a helyes védekezés eszközeit 
megtalálnia. Bizonyos, hogy a drá
gaságot fokozni sokan szeretnék, 
az árak emelésével is számosán 
szeretnének megpróbálkozni. Erre 
vonatkozólag kell a kormánynak 
mindenekelőtt intézkednie és a leg
szigorúbb és legerélyesebb rendel
kezésekkel útját állania minden 
ilyen kísérletnek.

Tény, hogy a nyerstermékeknek 
a feldolgozás alatti és a fogyasz
tóhoz való jutási ideje alatt sok
sok terhe van, az ezzel előállott 
problémát azonban úgy kell lehe
tőleg csökkentőleg megoldani, hogy 
a termelő haszonnal termelhessen 
bár, de a fogyasztó is olcsón sze
rezhesse be az árut.

Nem szabad, hogy a kufárlelkek 
manipulációi érvényesülhessenek, 
nem szabad, hogy az úgynevezett 
faluzó kereskedők az élelmiszere
ket, tejtermékeket, baromfiakat nagy 
tételekben, tömegesen összevásá
rolják s magukszabta magas ára
kon dobják a városi piacra.

Minden áru árát szabályozni, 
megállapítani és annak betartását 
szigorúan ellenőrizni kell, mert csak 
igy lehetséges a visszaéléseket 
megakadályozni és biztosítani azt, 
hogy a vásárló fogyasztási képes
sége ne csökkenjen, életszínvonala 
normális és töretlen maradhasson.

De nem szabad az sem, hogy a 
pénz leértékelése alaptalan félel
met, beijedést, bármi téren is za
vart keltsen, páni hangulatot okoz
zon, mindenkinek a megváltoztat- 
hatlanban való megnyugvással kell 
fogadni az állam sorsát intézők 
végzését és bízni kell abban a 
kormány-kijelentésben, hogy a de
valvációval kapcsolatos intézkedé
sei tényleg „előfogják mozdítani a 

•várt fellendülést."
Bátran szembe nézve hát a de

valválás nálunk amugysem isme
retlen tényével, várjuk be annak, 
— remélhetőleg jó — következ
ményeit.

A magyar ölni é s  
fejlődni akarás je le .

M egtelt a rimaszombati m ezőgazdasági 
szakiskola magyar tagozata. — Felhivás 
a második cselekedetre: Alakítsuk meg 

a magyar parasztfőiskolát!
Irta: Dr. Machnyik Andor.

Igen, megtelt a rimaszombati mező
gazdasági szakiskola magyar osztálya, 
sőt mi több: harminc helyett harminc- 
ketten jelentkeztek. Egyiket, másikat a 
gyermek jövőjéről gondoskodó szülő, 
egyeseket meg valamely jótakaró isme
rőse, tanítója, papja, avagy talán még a 
rimaszombati magyar tagozat megmara
dása és kiépítése érdekében megmoz
dult ielkiismeret juttatott be az iskolába.

Huszonnyolc gömöri, nógrádi, sőt még 
garammenti és hernádvölgyi magyar 
falu élni, fejlődni sőt magyarnak való 
megmaradás utáni vágyakozása gyűlt 
össze itt e már-már megszűnni készülő 
kicsiny osztályban.

Nagy dolog ez a mi kisebbségi éle
tünkben. Sokat mondó és szép tett volt 
a rimaszombati magyar gazdasági szak
iskola benépesítése, mert csakis a jobb 
jövőben bizó, tanulni és dolgozni vágyó 
magyar földmivesifjak biztosíthatják egy 
egészséges és fejlődőképes nép meg
maradását és jövőjét. Nagy dolog az, 
ha a Rima, a Sajó, Csetr.ek, Szuha, 
Murány, Hernád, Bodrog, Ipoly, Garam, 
Duna és a Tiszamenti magyar szülő
földjükhöz hű földmivesifjak szeméből 
még a mai nehéz és zűrzavaros világ
ban is a népek megmaradására oly 
nagyjelentőségű, mindig csak a jobb 
jövőt remélő bátor tekintet és élniaka 
rás csillámlik felénk.

Mert bizony azt, amit az öregek, sőt 
még a mostani szappanbuborékos lég
körben is mindig csak a külső dics
fény, belsőleg azonban mindig csak a ké
nyelem, önző előnyök avagy zsaroló pro
fitok után hajhászó generáció nem tudott 
illetve nem akart megváltoztatni, azt a 
jövő ifjúságnak muszáj lesz megtennie.

Azt azonban tudnunk, illetve érez- 
nünk kell, hegy ezt sem a régi úri 
allűrök után vágyakozó avagy proletá
rok nyomorszagától irtózók, sem pedig 
a valódi és igazi népközösségeket csak 
teljesen felborítani igyekvő marxisták 
elérni nem fogják sohasem.

Ide uj emberek, népüket és fajukat 
még önzetlenül szeretni, azokért dol
gozni és áldozni tudó emberek szüksé
gesek. Ilyen ifjú magyar generációt kell 
nekünk itt e demokratikus államformáju 
köztársaságban nevelni.

Nekünk nem képmutatókra avagy min
dég csak önző célok elérése szempont
jából futkosó, a legkülönfélébb irány
zatok martalékává váló tömegemberekre 
van szükségünk, hanem olyanokra akik 
a kisebbségi sorsban élő magyarságunk 
legértékesebb elemeiért, a szegény ma
gyar falvakat benépesítő avagy a város
kákba szorult szegény paraszt és mun
kás néprétegeinkért önzetlenül dolgozni 
és áldozni is képesek volnának.

Magyarok ! Emberek ! Fogjatok össze 
és tanuljatok e kicsiny rimaszombati 
példából, mert már e kis megértés is 
egy magyar osztály megmentését tudta 
előidézni. Ez pedig azt bizonyítja, hogy 
megmaradni, fejlődni és tanulni akarunk.

Legyünk szegények és árvák, de azért 
megakarunk maradni és dolgozni aka
runk egymásért, hogy megtartsuk igaz 
magyar falvainkat, földmiveseinket és 
munkásainkat. Ezért törődjünk saját sor
sunkkal, legyünk bátrak, elszántak és ál
dozni tudók, hogy magyarságunk egyet
len tagja se éhezzen, egyetlenje se szen
vedjen. Neveljünk erre a célra alkalmas 
ifjúságot, mert nekünk nem mártírokra, 
hanem élni és megmaradni és ezért a 
népért dolgozni tudó emberekre van szük
ségünk.

És éppen ezért ide azokkal a becsü
letes és az itt éiő magyarságért dol
gozni akaró kezekkel, valamint igazán 
a magyar földmivessel és munkással 
érző szivekkel, okos elmékkel, hogy 
megalakíthassuk saját erőnkből és sze- 
retetünkből fakadó magyar parasztfőis
kolánkat.

Ez a jövőnk útja, melyen bátran előre 
haladunk és kitartással dolgoznunk mu
száj! mert gyermekeink jövőjéért egye
dül mi leszünk felelősek.

Cselekedjünk, hogy megmaradhassunk!
(Kérjük laptársainkat ezen közleményünk 

átvételére.)

Esküdtszéki tárgyalás.
A rimaszombati kerületi bíróság es

küdtszéke folyó hó 5-én kezdte meg 
őszi ciklusát Szedlák Antal csetneki 
lakos, munkás gyujtogatási bünperének 
tárgyalásával, aki azzal volt vádolva, 
hogy bosszúból felgyújtotta ez év már
cius hó 22-én a csetneki közbirtokos
ság erdejét két helyen, minek következ
tében a közbirtokosságnak 8407 Kö kárt 
okozott.

Folyó év március hó 22 én kigyul
ladt a csetneki közbirtokosság erdeje 
és rövid néhány perc alatt két helyen 
is hatalmas lángnyelvek csaptak fel s a 
szélviharban gyorsan kezdett terjedni 
az erdőtűz. — A gyújtogató munkáját 
messziről két csetneki ember állandóan 
figyelte s amikor a gyújtogató mene
külni próbált, közrefogták, elfogták és 
átadták a tűz színhelyére odaérkező 
csendőröknek. — A gyujtogatóban Szed
lák Antal csetneki munkást ismerték fel, 
aki valószínűleg bosszúból gyújtotta fel 
az erdőt. A csendőrök Szedlákot letar
tóztatták és átadták a rozsnyói járás
bíróságnak, ahonnan rövidesen a rima- 
szombati kerületi biróság fogházába 
került.

Ebben a gyujtogatási bünperben a 
főtárgyalási a helybeli esküdtbiróság fo
lyó hó 5-én, reggel 9 órakor kezdte 
meg, Dr. Bartos Gyula bírósági taná
csos elnöklete alatt. — A vádat Stu-
dichrach Vacláv főállamügyész képvi
selte, mig a vádlott védelmét, mint ki
rendelt védő Dr. Schalet Joachim hely
beli ügyvéd látta el.

Az esküdtszék megalakulása után 
Szedlák Antal vádlottat hallgatta ki Dr. 
Bartos elnök, aki a bűntett elkövetését 
tagadta, azonban az esküdtbiróság azon 
két koronatanú vallomását fogadta el, 
akik esküvel bizonyított vallomásuk
szerint figyelték a gyújtogató munkáját 
s tette elkövetése után elfogták és a 
csendőröknek adták át. A két korona
tanú vallomása alapján az esküdtbiró
ság bűnösnek mondotta ki Szedlák An
talt gyújtogatás bűntettében s ezért, a 
92. §. alkalmazása mellett, 3 évi fegy
házbüntetésre és 3 évi hivatalvesztésre 
ítélték el. A büntetésbe az előzetesen 
letöltött 9 havi vizsgálati fogságot bele
számították. — Úgy a vádlott, mint vé
dője és az államügyész képviselője 3—3 
napi meggondolási időt kértek.

*
Két napon keresztül nagy érdeklődés 

mellett tárgyalta a helybeli kerületi bi
róság esküdtszéke Rohács István és tár
sai gyujtogatási bünperét.

Múlt év április hó 27-én ismeretlen 
okokból kigyulladt és a földig leégett 
Rohács István tiszolci lakos fából épült 
színje, amelyet előzőleg a Slávia bizto
sitó társaságnál a tulajdonosok tüzeilen
33.000 koronára biztosítottak be. — A 
csendőrség megindította a nyomozást az 
ösmeretlen gyújtogató kézrekeritésére, 
és több hónapig tartó nyomozás után, 
ez év májusában sikerült a tetteseket 
Rohács István és neje tiszolci, Bálint 
Pál és neje, továbbá Balázs Mihály fü- 
részi lakosok személyében felfedezni és 
letartóztatni, akiket beszállítottak a hely
beli kerületi biróság fogházába. Időköz
ben Rohácsnét 10.000 korona kaució 
ellenében szabadlábra helyezték.

A mostani főtárgyalást Vágássy Béla
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büntetőtanácsi elnök vezette, a vádat 
Szabó Dezső államügyész képviselte, 
inig a vádlottak közül Rohács Istvánt és 
nejét dr. Ganczfried Ernő, Bálint Pált 
dr. Pömstein Arnold, Bálint Pálnét dr. 
Pavlik János, végül Balázs Mihályt dr. 
Mihalik Dezső helybeli ügyvédek védték.

A vádirat a Rohács házaspárt felbuj- 
tással vádolta, mig Bálint Pál és Balázs 
Mihály, mint tettesek, Bálintné pedig 
mint tettestárs állottak az esküdtbiróság 
előtt.

A tanúkihallgatások során nagy izgal
mat keltett az egyik tanú, Bálint Zsu
zsanna vallomása, aki a vizsgálóbíró 
előtt tett vallomásával szemben most 
ép az ellenkezőjét vallotta s az elnök 
többszöri figyelmeztetése dacára, mos
tani — a vádlottakat tisztára mosni 
akaró — vallomására esküt is tett. Az 
eskü letétele után az államügyész indít
ványára Bálint Zsuzsannát a tárgyaló
teremben hamis eskü miatt azonnal le
letartóztatták és átszállították a helybeli 
kerületi bíróság fogházába. — Rövid 
idő múlva Bálint Zsuzsanna kihallgatást 
kért a tárgyalást vezető elnöktől, amit 
megkapva, újabb vallomást tett s előbbi 
eskü alatt tett vallomását valótlannak 
jelentette ki s azt hozta fel mentségül, 
hogy őt rávették arra, hogy hamisan 
valljon. Ennek dacára Bálint Zsuzsanna 
továbbra is letartóztatásban maradt és 
az eljárást hamis eskü miatt megindít
ják ellene.

A főtárgyalás folyamán vádlottak ta
gadták a terhűkre rótt bűncselekmény 
elkövetését, azonban a tanuk vallomása 
s különösen a csendőri nyomozás elle
nük szóltak.

A második nap délutánján kezdte 
meg a bíróság az iratok felolvasását s 
az esküdtekhez intézendő kérdések meg
szövegezését.

Majd az esti órákban Szabó Dezső 
államügyész és egymásután a védőügy
védek tartották meg beszédeiket.

Az államügyész és védők replikája 
után esti 8 órakor hirdette ki Vágássy 
Béla elnök az esküdtbiróság Ítéletét, 
mely szerint:

Bálint Pál, elsőrendű vádlottat 6 évi 
fegyházra,

Balázs Mihály másodrendű vádlottat 
7 évi fegyházra, — mig

Rohács Istvánt, mint felbujtói 61/, évi 
fegyházra Ítélte el.

Mindhárom vádlottat ezenkívül 5 évi 
választóijcg megvonással és három évi 
hivatalvesztéssel sújtotta a bíróság, mig 
Rohács Istvánnét és Bálint Pálnét a bí
róság felmentette a vád és következ
ményeinek terhe alól.

Az Ítélet indokolása szerint Bálint 
Pálnál enyhitő körülménynek vették, 
hogy családos ember s büntetve még 
nem volt, Balázsnál és Rohácsnál pedig 
súlyosbító körülménynek, hogy mind
ketten már előzőleg büntetve voltak.

Bálint az Ítélet súlyos volta miatt fe- 
lebbezett, mig védője dr. Pömstein, a 
92. §. nem alkalmazása miatt semmiségi 
panaszt jelentett be. — Balázs 3 napi 
meggondolási időt kért, mig védője dr. 
Mihalik Dezső felebbezett. — Rohács 
és ügyvédje dr. Ganczfried felebbezést 
jelentett be. — Szabó Dezső államügyész 
a három férfinél három napi meggon
dolási időt kért, mig a két nővádiott 
felmentése miatt felebbezést jelentett be.

Ezzel a mindvégig érdekes esküdt
széki tárgyalás a közönség nagy érdek
lődése mellett véget ért.

A még hátralevő két esküdtszéki tár
gyalásról jövő számunkban hozunk refe- 
rádát.

V i r i b u s  u n i t i s .
(Mindnyájunk figyelmébe.)

Egyesülésben az erő. Hangzik az ősi 
jelszó.

Ennek a fontosságáról mindnyájan 
meg vagyunk győződve, mégis, mint a 
szárnyaszegett madár, együtt is, külön- 
kiilön is nélkülözzük a célegyenes előre 
irányuló lendület biztonságát.

Mi ennek az oka? Hol találjuk meg 
a sok jóakarat mellett a kísérletek ered
ménytelenségének rugóját?

Közművelődés, szociális ügy, egyház, 
irodalom, mind olyan területek, ahol a 
haladó emberiség hivatva lenne minél 
többet és eredményesebbet alkotni a 
köz javára ; mi, kisebbségi sorsban élő 
népek pedig még pilléreket is verni 
létezésünk megingott épülete alá.

A sok jóakarat és kezdeményezés

mellett azonban minden marad a régi
ben, ha ugyan nem pusztul vagy fejlő
dik visszafelé.

Hol itt a baj? Ki felelős érte?
Közöny? Nehéz gazdasági viszonyok? 

Kisebbségi sors? Vezetők hiánya? Mind 
üres mentség.

A kultúrának látszatra konjunktúra 
ideje van.

Gyűlések, egyesülések, programadá
sok napirenden vannak. Kisebbségi sor
sunk fokozott munkára nevel; vezetők 
is vannak minden vonalon. Mert, Isten
nek hála, mind többen megértik, hogy 
ma — jobban mint valaha — erkölcsi 
parancs a közért való munka.

Mégis-mégis romlik a közszellem, 
pang az emberi együttélés biztos vonalú 
fejlődése.

Ennek legfőbb oka, úgy érzem: az 
egység érzetének a hiánya.

Igen. Annak az egységérzetnek, mely 
kell, hogy minden különféleségben meg
találja a közös alapot, a közös célt, a 
közös jót s ennek kihangsulyozásával 
tudjon harmóniát, összmunkát teremteni 
ott, ahol kulturszerv, szociális ügy, egy
ház, iskola vezető és közkatona akar 
valami eredményes munkát megpróbálni.

Amig az egyesületek, kulturszervek, 
egyházak öncélt szolgálva, versenyre 
kelnek a sikerek elkönyvelésében s 
tudják saját erőiket az általános emberi 
haladás és jövőt alapozó és építő har
monikus összmunka szolgálatába állítani 
hasonló más erőkbe való kapcsolással, 
addig ezer felé tagolt közéletünk min
den téren hanyatlást, legjobb esetben 
egyhelyben állást fog mutatni. Pedig 
minden vonalon, minden munkához 
nagy szükség volna a minőség felfoko
zására.

Ha nem ösmerjük fel az egységben 
rejlő nagy erőforrásokat, nem használ
hatjuk azt haladó, fejlődő korunk meg
mentésére, irányítására.

Ha nem látunk túl a saját kerítésün
kön, nem ismerhetjük föl idejében a 
messziről közelgő veszedelmeket.

Viribus unitis. Amig nem késő, keres
sük a közös alapot. Egyesüljünk a jó 
munkához. Aki most támogat, maga is 
uj erőt nyer. Legyen biztató igénk ez : 
„Többet mozdít a szerény méh, a mun
kás hangya, mint a sok szópompa, meg 
a sok lelkesedési zaj." /. L.

Játék az a d n i  fia liával.
Vannak szavak, amiket túlgyakran 

használnak az emberek, különösen ak
kor, ha gépies fogalmaik subája alá 
nem létező mondanivalók látszatát akar
ják lopni.

„Erkölcsi világrend, társadalmi har
mónia, magasabb érdek" hangoztatják, 
mialatt egyéni korlátoltságukat, önzésü
ket igazolni akarják. Az emberek nagy
része még ma is szokások, tradíciók, 
előítéletek és magacsinálta erkölcsi tör
vények rabja.

A frázis olyan, mint a női érzelem : 
sohasem az értelemre, hanem mindig a 
hiszékenységre épit, vagyis csal, hogy 
visszacsalják. A szavaknak és fogalmak
nak egész külön varázsuk van és ha 
igaz az, hogy a társadalmak kialakulá
sát a termelési viszonyok határozzák 
meg, viszont a szavak és frázisok tart
ják össze a különböző társadalmi cso
portokat.

Ilyen hangzatos és divatos jelszó nap
jainkban az „Emberiség". A nagy világ
szolidaritás álma kisért e fogalom mö 
gött, de valljuk be, gyakran az egészen 
kicsi és egészen piszkos egyéni önzések 
valósága is. — Emberiség — mondják, 
suttogják, rebegik, kiállják mindenfelé 
és lényegében mindent csinálnak, csak 
azt nem, ami az emberiség megbékélé
sét, szolidaritását és háborítatlanságát 
biztosítaná. Az emberiség hangoztatása 
közben egészen közönséges embertelen 
ségekre ragadtatják magukat.

Az emberiség mint fogalom és való
ság csak a földkerekség összemberisé- 
ge lehet, kivétel nélkül és fajra, színre, 
vallásra, nemzetiségre való tekintet nél
kül. Ebbe a fogalomba egyformán bele
tartozik a sima európai diplomata, a 
kinai kuli, a spanyol felkelő, az abesz- 
szin földmlvelő és az országúton éjsza
kázó nincstelen koldus, a legfőbb papi 
méltóság éppúgy, mint az Istent bárho
gyan imádó más embertársa.

Mindezt pedig azért alkalomszerű el
mondani, mert az emberiség hirdetői

számára épületes tényeket produkálnak 
napjaink.

Világszerte nagy háborás uszítás fo
lyik. A spanyol testvérharcban a hadi- 
technika csodái szednek súlyos ember
áldozatokat, amerre tekintünk borzal
mak sorozatát látjuk s ezeknek a bor
zalmaknak betetőzéséül még a békéért 
is rettegnünk kell. Váratlan diplomá
ciai sakkhuzások keresik azt a békét, 
amelyért minden erőt sorompóba kell 
állítani. Fekete felhők viharai fenye
getnek.

És itt kell az emberiség azon bará
taira gondolnunk, akik a szónoki tribü
nökön, zöldasztaloknál, konferenciákon 
úgynevezett világtörténelmet csinálnak 
és szavaik után ítélve, az emberiség 
javáért dolgoznak. Bizony akad köztük 
olyan is, aki képmutató és embertelen, 
mert igenis az emberiség fogalma meg
követelné, hogy válogatás nélkül sies
sünk minden embertársunk, azaz az 
egész emberiség segítségére és elhesse
getve minden háborús rémet, az igazi, 
az egész emberiségre üdvös, maradandó 
és általános békéért küzdjünk.

Csak akkor járunk az ideális embe
riség utján, ha olyan célokért küzdünk, 
amelyek az egész világ emberiségének 
hasznára vannak. Minden egyéb nem 
más, mint játék az emberiség fogal
mával.

Az emberiség szolidaritása az a káp
rázatos fogalom, amelyért harcolni ér
demes és amelyért harcolni kell, de 
sajnos, napjainkban nem ezt látjuk, ha
nem azt, hogy az emberiség nagyobb 
dicsőségére ismét olyan dolgok történ
nek a világon, melyek nem a megértést 
és nem a megbékélés gondolatát szol
gálják.

Az emberiség fogalmával való játék
nak véget kell érnie, hogy elindulhas
sunk azon az utón, amely elvezet az 
igazi emberi szolidaritás szép álmának 
megvalósulásához.

H ÍR E K
Október 6.

A nyolcvanhét esztendő előtti október 6- 
ika feketén sötétlik nemzetünk történelm é
ben s minden esztendőben azóta gyásznap  
ez a magyarok kalendáriumában.

Hősök és vértanuk voltak; a népeket le- 
igazó zsarnokság uralma ellen küzdőket 
győzedelm es csatákban vezető hősök, akik 
a nemzet szent ügyének bukásával vértanul 
halált haltak e napon az aradi Golgotán.

Hősök voltak, félistenei az elnyomás ellen  
harcoló, sorsverte népnek.

Mártírok voltak; a hatalom által rabságra 
Ítélt nemzet szabadságáért lett részük a vér
tanuk kínos szenvedése, mártír halála.

A szívtelen zsarnokság örökigazságokat 
tem ető sírásói puskagolyóval, hóhérkötéllel 
ölték ki a hősök hőseit s a mártírok vérével 
öntözött humuszból sarjadzott életre a sza
badság fája.

Ünneplő lélekkel, levett kalappal állunk 
meg az em lékezés templomának gyászlep les  
oltára előtt s mélabus requiemes fohászt 
zengünk a puskacső elé állított, bitófára 
hurcolt hősök, vértanukká dicsőült aradi ti
zenhárom szent em lékezetére.

Mert szent az ő emlékük a világ szabad
ságszerető minden népe előtt s futva rohan
hat az Idő századokat bér: nevüket áldva 
em legeti mindig a magyar.

Gömbös Gyula M agyarország  
m iniszterelnöke meghalt. Nagy 
gyász borult a magyar nemzetre : 
Gömbös Gyula miniszterelnök a 
München melletti neuwittelsbachi 
szanatóriumban, hol súlyos beteg
ségére gyógyulást keresett, f. hó 
6-án reggel kiszenvedett.

A magyar nemzet nagy halottját 
a müncheni királyi palota császár
udvarában f. hó 7 én Hitler német 
birodalmi vezér és kancellár, s más 
előkelőségek jelenlétében s a né
met nép részéről megnyilvánult 
őszinte részvétmegnyilvánulás mel
lett, nagy katonai pompával vég
zett gyászszertartás után külön vo

naton Budapestre szállították és ott 
szombaton, f. hó 10 én délelőtt te
metik.

Vitéz jákfai Gömbös Gyula, a 
nagy- és erősakaratu államférfiu 
mindhalálig hűséges fia volt hazá
jának s fáradhatatlan, politikai és 
diplomáciai sikerekben gazdag dol
gosa nemzetének.

Elmúlásával a tettek egyik leg
nagyobb magyarja dőlt a sir ölébe 
és mérhetetlen veszteség, mélysé
ges gyász érte a magyar nemzetet.

Gömbös Gyula elhunyta szomo
rúsággal tölt meg minden magyar 
szivet és emlékezete ott él minden 
magyar lelkében, időtlen időkig.

Orvosi jubileum. A rima-sajóvölgyi 
orvosegyesület f. hó 25-én (vasárnap) d. 
e. fél 12 órakor Tornaiján a városháza 
nagytermében díszközgyűlést tart, mely
nek keretében Dr. Goldblatt Géza ottani 
orvos 50 éves működésének jubileumát 
ünnepli meg. A díszközgyűlés után d u. 
1 órakor közebéd hölgyek részvételével 
a „Fehér-ló" nagytermében. A díszköz
gyűlés előtt d. e. 10 órakor választmá
nyi, fél 11 -kor pedig rendes évi közgyű
lést tart a rima-sajóvölgyi orvosegyesület.

Dr. Mihalik Dezső szerzői estje. Ok
tóber 26-án hétfőn délután 5 óra 40 
perctől 6 óráig fogja közvetíteni a kas
sai rádió dr. Mihalik Dezsőnek, a nép
szerű rimaszombati dalköllőnek szerzői 
estjét. A bemutatásra kerülő dalszámo
kat a szerző leánya, Mihalik Alice fogja 
énekelni, Oláh Kálmán és cigányzeneka
rának kíséretével.

Tanítói pedagógiai értekezlet. Szep
tember hó 30-án a rimaszombati II ik 
tanfelügyelői körzethez tartozó összes 
magyar és szlovák tannyelvű iskolák 
tanerői városunkban a polgári leányis
kolában tartották meg tanítói pedagógiai 
értekezletüket, Uram János állami tanfel
ügyelő elnöklete alatt. A rövid elnöki 
megnyitó után, Uram tanfelügyelő az 
1935/36-ik tanév nevezetesebb esemé
nyeiről számolt be. — Kegyeletes sza
vakkal emlékezett meg az elmúlt tan
évben elhunyt kartársakról. — Ezután 
általános, szakszerű pedagógiai útbaiga
zítást adott a tanítóknak miheztartás 
végett s buzdította őket szorgos, kitartó 
munkára. Majd a szoros együttérzésre, 
továbbá a magyar és szlovák tanítók 
egymásközti megértésére hivta fel a taní
tók figyelmét. A tárgysorozat következő 
pontjaként Palásthyné feledi tanítónő 
szlováknyelvü felolvasást tartott „A nő 
helyzete a családban és a társadalom
ban" címmel.— Utána Skergyák György 
jesztei tanító az osztatlan népiskolai ta
nítók nehéz feladatáról tartott magyar 
nyelven igen értékes felolvasást, melyet 
pro és kontra hosszabb vita követett. 
Magicz János dobőcai szlovák tanító a 
Vöröskereszt hivatásának fontosságáról 
emlékezett meg. — Bobok József rima- 
tamásfalvai igazgató tanító a szlovák is
kolai tanítói körzet 1935/36 tanévi mű
ködését ösmertette. — Végül Horváth 
Lajos helybeli áll. elemi fiúiskolái igaz- 
gató-tanitó magyar nyelven számolt be 
a rimaszombati, rimaszécsi, feledi és aj- 
nácsköi tanítói körzetek múlt tanévi mű
ködéséről A mindvégig nívós és sok 
pedagógiai kérdést letárgyaló tanítói ér
tekezlet Uram tanfelügyelő záró szavai
val ért véget.

Halálozás. Dr. Borszéki Ármin, volt 
feledi aranydiplomás körorvos 86 éves 
korában elhalálozott. A több mint fél
századon át a beteg emberiség szolgá
latában állott, orvosi tisztét mindig lel
kiismeretesen végző, társadalmi téren is 
nagy ügybuzgalommal munkálkodó, köz- 
becsülésben állott orvos holttestét Fe
led és vidékének nagy részvéte mellett 
helyezték örök nyugalomra.

Özv. Preis Ferencné szül. Dumetovícs 
Franciska 82 éves korában f. hó 6 án 
városunkban örökálomra szenderült. Az 
életét édes szeretteinek szentelt, gyön- 
gédlelkü, nagy szivjóságu, gondos csa
ládanya itteni végíisztességtétele őszinte 
részvétmegnyilvánulás mellett f. hó 7-én 
történt. A megboldogultban Wesely Os- 
vald helybeli járási tisztviselő neje szül. 
Preis Margit, az itteni posta- és távirda 
hivatal tisztviselőnője szeretett édes any
ját vesztette el s rajta kívül veje, uno
kája és rokonai gyászolják a tisztes élet 
után eltávozott szerettük elhunytét,



1936. október hó 11. G ö m ö r 3

Schmögner László egyetemi hallgató 
25 éves korában f. hó 7-én Rozsnyón 
e l h a l á l o z o t t .  A z  évekóta betegeskedő ifjú 
h o l t t e s t é t  nagy részvét mellett f. hó 9 én 
t e m e t t é k .  A z  elhunyt korai halála szü 
leit: Schmögner János nyug. ig. tanitót 
s n e j é t  s z ü l .  Prúnyi Jolánt, testvéreit: 
Schmögner Zoltánt és Jolánt és rokon
ságát döntötte gyászba.

Rimaszombati Oláh Kálmán volt 
kedvelt cigányprímásunk, ki jelenleg ze 
nekarávai a kassai Lőcsei házban mu
zsikál s a rádióban is többször szerepel, 
nősülni készül. A menyasszony apja, 
Bura Géza pesti cigányprímás „legény- 
nézőbe" érkezett Kassára és nagyon 
m egnyerte tetszését a jövendőbeli vő. A 
menyasszony még nem töltötte be 16 ik 
életévét.

A Dobránszky-tánciskola próbabál
jai. A népszerű Dobránszky-tánciskola 
diákcsoportja jövő szombaton, október 
17-én este 8 órai kezdettel a Tátra-szál 
ló nagytermében rendezi meg tanfolyam
záró műsoros próbabálját, amely iránt 
városszerte nagy érdeklődés nyilvánul 
meg. A felnőttek csoportja ugyancsak 
próbabállal zárja tanfolyamát éspedig 
október 24-én este 8 órai kezdettel a 
Tátra szálló nagytermében.
A SZMKE központja: Komárom-Ko-

márno, Kultúrpalota. Jelentkezzék tag
nak, szívesen várják. Lépjen be vala
melyik szervezetünkbe, vagy jelentkez
zék rögtön a központnál. Támogassa
a szlovenszkói magyar kultúra ügyét.
Felmentették az apát, aki agyon

szúrta a fiát. A kassai felsőbíróság 
Leichert büntetőtanácsa most tárgyalta 
Balog János feledi muzsikus bűnügyét, 
aki tavaly, november 5-én, az esti órák
ban agyonszurta fiát, Balog Gyulát. Az 
elsőfokú Ítélet szerint a halálosvégü 
verekedés az esti órákban játszódott le. 
Balog Gyula tettlegesen bántalmazta 
férjnél levő húgát, mire az öreg Balog 
János felelősségre vonta. Szó szót köve- 
lett s a rabbiátus fiú nekidobta apját a 
palánknak, még pedig oly erővel, hogy 
a 79 éves ember a palánkon keresztül 
a szomszéd kertbe bukott. Amikor ösz- 
szeszedte magát és végigtapogatta tes
tét, hogy nenv történt-e valami- baja, 
észrevette, hogy fia feléje közeledik, 
kihúzta bicskáját zsebéből és védelmi 
állásba helyezkedett. A fiú ismét neki- 
támedt apjának, mire az bicskájával 
hadonászni kezdett, hogy távoltartsa 
magától fiát. Eközben történt, hogy a 
bicskával oly súlyosan megsebesítette 
Balog Gyulát, hogy az sérüléseibe bele
halt. A helybeli kerületi bíróság, mely 
elsőfokon tárgyalta az ügyet, a tanú
vallomások alapján nem találta beiga- 
zoltnak azt a vádat, ameiy Balog Jánost 
erős felindulásban elkövetett halált oko
zó súlyos testisértés miatt vonta fele
lősségre s ennek alapján Balog Jánost 
a bíróság felmentette a vád alól azzal 
az indokolással, hogy félelemből és 
ijedtségből lépte túl a jogos önvédelem 
határait. — Felebbezés folytán tárgyalta 
az ügyet a kassai felsőbíróság, amely 
Dr. Zlaitner védelme után helybenhagyta 
az elsőfokú felmentő Ítéletet.

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

Nyilvántartják a gyűjteményekben 
őrzött emlékfegyvereket is. Prágából 
jelentik, hogy megváltoztatják a fegyver- 
és lőszertörvényt. Az eddigi fegyvertör 
vény csak a nyilvánosan viselt vagy 
használt fegyverekre vonatkozik, de az 
uj törvény értelmében azokat a fegyve
reket is nyilván fogják tartani, amelye
ket gyűjteményekben, mint emlékfegy
vereket őriznek. Szigorítják a fegyver
kereskedelemre vonatkozó előíráso
kat s kibővítik az illetékkötelezettsé
geket is. A fegyverkereskedők kötelesek 
lesznek pontos jegyzéket készíteni arról, 
hogy kinek, mikor és milyen fegyvert 
adtak el s hogy miképpen igazolta ma
gát a vásárló. Fegyverviselési engedé
lyeket a járási hatóságok állítanak ki 
és pedig a személyes szükségletet meg 
nem haladó mértékben. A fegyvervise
lésre az eddigi rendelkezések maradnak 
érvényben.

Biciklivel elgázolt kisgyermek. Szép 
tember hó 21-én Baiczár Matej széplak- 
pusztai lakos, biciklijével a Jánosi utcán 
elgázolta Nagy József helybeli lakatos 
hasonnevű 3 éves kisfiát. A szerencsét
len kisgyermek jobb lába eltörött. Be 
szállították a helybeli állami kórházba. 
A vigyázatlan biciklista ellen az állam- 
rendőrség megindította az eljárást.

Népművészeti k iállítás.
A községi magyar közművelődési bi

zottság a SzMKE-vei karöltve folyó hó 
18-án délelőtt 11 órakor nyitja meg a 
Múzeumban népművészeti kiállítását.

A falu hangja, a nép lelke, mezők il
lata, a rög hivó szava muzsikál, zeng 
és dalol a formákban, vonalakban és 
színekben. Álmok és vágyak tárulnak 
csodálatos virágokká a kérges kezek 
munkájában s minden szállal, minden 
vonallal odakötnek a földhöz.

Uj és uj formákat és színeket hoz és 
visz a változó divat. Jönnek és mennek, 
mások és mások. Az idő elmossa s uj 
divat értelmetlen lommá véniti az elő
zőeket. Csak a nép leikéből fakadó ér
ték örök és változhatatlan, mint amilyen 
örök, életadó a föld.

Érték. Az értékek mellett vakon el
menni; bűn. Magunkévá kell tenni. Hit
tel, szeretettel, megértéssel ápolgatni, a 
lelkűnkbe zárni s megszépíteni vele az 
életet és örökségkép átadni uj generá
cióknak.

A „vissza a természethez" elve alap
ján ilyen formában is részeseivé lenni 
a természetnek. — Tűi a mindennapok 
korlátain, az íróasztalok, katedrák, var
rógépek, műhelyek görnyedéséből, ki
nyújtott testtel, felszabadult lélekkel 
megfürdeni a nap áldó sugarában, érez
ni a levegő tiszta simogatását, beszivni 
a mezők életadó, üdítő illatát s lélekkel 
hallgatni a falu méltóságos, munkás 
csendjét. Ha

Vásároljunk helyben. Az utóbbi idő
ben mind sűrűbben hangzanak el pa
naszok városunk kereskedői és iparo
saitól, hogy a lakosság nem veszi igény
be olyan arányban szolgálataikat, mint 
azt tehetnék és tőlük elvárnatnák. Vá
rosunk megcsappant idegenforgalma na
gyon csekély s igy nagyon megérzi 
minden kereskedőnk és iparosunk, ha 
még a helybeli polgár is idegenben 
szerzi be szükségletét. Nagyon sokan 
vannak, akik még ma is idegen cégek
től, utazóktól vásárolnak részletre és 
minta után. Nagyon sokan szereztek 
már szomorú tapasztalatokat akkor, 
amikor silány, ócska anyagokat drága 
pénzen vásároltak. — Kereskedőink és 
iparosaink minden tekintetben verseny- 
képesek és bármely idegen céggel 
szemben megállják a helyüket, úgy az 
áru minősége, valamint az árak tekin
tetében is. Ezzel szemben meg van az a 
nagy előny, hogy a vásárló látja azt, 
amit vesz. — Városunk gazdasági élete 
és fejlődése ellen vétenek azok, akik 
idegenből vásárolnak, mert ezáltal azt a 
társadalmi osztályt károsítják meg, a 
mely minden tekintetben teljesiti köte
lességét a közzel szemben. — Elvárjuk 
tehát minden rimaszombati polgártól, 
hogy áiérzi a lokálpatriotizmus szüksé
gességét ebben a tekintetben is és szük
ségletének kielégítésénél nem hagyja f i 
gyelmen kívül, hogy városára nézve el
veszettnek tekinthető minden olyan pénz, 
amit idegenbe küld, vagy elvisz. — Vá
sároljunk tehát helyben !

Tejrazzia. Folyó hó 8-án városunk
ban tejrazziát tartottak. A hatósági tej
vizsgálat során több visszaélést állapí
tottak meg s a lelketlen árusok ellen 
az eljárást megindították.

Filmszínház. Folyó hó 10—11-én az 
„Epizód" cimü nagyfilm kerül bemuta
tásra, melyben Paula Wessely alakitja 
a főszerepet. Partnerei: K. L. Diebl, W. 
Jansen, Ottó Fuester. Bécsben játszód
nak le az események, amikor Valérie 
mindenből kifosztva, uj életet kezdene, 
de hiába minden. Az utolsó pillanatban 
megismerkedik Torresanival, kihez csak 
baráti kötelékek fűzik. Kinz azonban, 
kire Torresani fiai nevelése van bízva, 
nem jó szemmel nézi a dolgokat, de

utóbb féltékenykedni is kezd, mert érzi, 
hogy Valeriet szereti, ki érzelmeit vi
szonozza s az események érdekes for
dulóponthoz érkeznek.

Folyó hó 13-án a „Cigányvér" cimü 
filmvigjáték kerül színre. A film hőse 
Szuffenstein hercegnő, kitől retteg min
denki, de akiben érző s z ív  van. Minden 
áron azt szeretné, ha unokaöccse Poldi 
megnősülne s Kitzhübelbe küldi, hogy 
leendő menyasszonyával találkozzék. Ott 
van azonban Ilona, ki felkavarja a fér
fiak nyugalmát és a fatális helyzetek 
egész sora kerül ki belőle, melyek pom
pás mulatságot nyújtanak. Pőszereplők : 
Adélé Sandrock, Georg Alexander, Ralph 
Roberts, Greti Hard, Margit Symo.

Folyó hó 14 én kettős műsor kerül 
lepergésre. 1. „Colt biztos eseménye", 
melyben Adolf Menjou és Greta Nissen 
játszák a főszerepeket. Pompás cirkuszi 
előadások és artista mutatványok festik 
alá az egyébként izgalmas drámai jele
neteket.

2. „Hajózlázadás." Egy ártatlanul élet
fogytiglani börtönre elitéit regényírónak 
sikerül megszöknie s kalandokban gaz
dag hajsza után igyekszik a valódi bű
nöst átadni az igazságszolgáltatásnak.

Folyó hó 15 én a „Szeretetre méltó 
ur“ cimü csehül beszélő film zárja be 
gazdag heti műsort. Évát kiakarják tenni 
a hanglemezüzletből, de Svarz főrészvé
nyes közbelépésére megmarad. Ellen- 
értékképen kéri Évát, hogy segitsen 
Rita nevű barátnőjének eltávolításában. 
Éva vállalja a szerepet, ami igen külö
nös eseményeket von maga után s a 
kuszáit helyzeteket alig tudják megol
dani. Főszereplők L. Barova és Stallich. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Szőrmeáru. Bundák.
Nagy választék. Olcsó árak. 

Elsőrangú szücsmunka. Fővárosi sza- 
hászat F SCHM1DL szücs

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

szűcs- és szőrmeáruháza Losoncz.
% Bundák, francia és bécsi model- 
X lek után készíttetnek.

:
:
♦
♦
♦
♦

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

A trafikokban nem szabad újságot 
olvasni. így szól a legújabb rendelet. 
Ezt a híradást bizonyára elszontyolodva 
veszik tudomásul azok, akik a trafikot 
olvasótermeknek rendezték be. Hivatko
zással a trafikossal történő barátság- 
kötésre, mely nehány cigaretta vevésé- 
vel állt elő, jogot formáltak maguknak 
arra, hogy az összes újságot végigbön
gésszék. Újságot, természetesen, senki 
sem vett. így buktak meg szép sorjá
ban a nyomdavállaiatok, kiadóhivatalok, 
a papírgyárak és érezte az apadást az 
adóhivatal, a trafikos és az állam. A 
legnagyobb kár a szerkesztőségeket érte, 
amelyek majdnem annyi újságot kaptak 
vissza a trafikokból, amennyit oda he
lyeztek. A hibát a szerkesztésben látták 
és most már kettőzött apparátussal fog
tak hozzá a dologhoz. Hiába, kénytele
nek voltak becsukni az üzletet. — Ha 
szegény ember állt volna oda a trafik 
pultjához és átolvasta volna az újságo
kat — megértettük volna. De a legmó
dosabb emberek estek bele ebbe a 
végzetes hibába. A trafikos tehetetlen 
volt, legfeljebb magában dühöngött, 
hogy elesett az újság eladásával járó 
províziótól, no meg a bejárást teljesen 
elzárták az újságolvasásba elmerült és 
helyükből kimozdithatatlan takarékosak. 
Ha egy szuszra nem tudták magukba 
szippantani a sok szenzációt, akkor 
kölcsönkérték maguknak az újságot, 
vagy újságokat. Másnap zsírosán, pisz-

T é lik a foá t-x íj d o u 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
W  n agy  választékban

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

I1  S z o m b a t o n  é s  v a s á r n a p ,  o k t .  1 0 - 1 1 - e n  v i l á g h í r ű  n a g y f i l m ,  a m e l y  r e n d k í v ü l i  é s  h a l h a t a t l a n  s i k e r t  a r a t o t t :
Epizód.W e s s e l y ,  D i e h l ,  J a n s e n .  W a l t e r  R e i s c h  r e n d .

K e d d e n ,  o k t .  1 3 - á n  g y ö n y ö r ű  v í g  k a l a n d o r  f i l m  :
Cigányvér.

S z e r d á n ,  o k t .  1 4 - é n  k e t t ő s  s z e n z .  é r d e k -  f e s z i t ő  m ű s o r :
Colt b iztos eseménye. -  Hajóslázadás.A d o l f  M e n j o u ,  G r e t a  N i s s e n .
C s ü t ö r t ö k ö n ,  o k t .  1 5 - é n  g y ö n y ö r ű  c s e h ü l  b e s z é l ő  f i l m  :

Szeretetre méltó ur.B a á r o v á ,  L j .  H e r m a n o v á ,  S t a l i c h ,  S p e r g e r .

kosán visszaadták azt, amely aztán vég
kép a trafikos nyakán maradt. — Az 
újonnan életbe léptetett rendeletet uj
jongva üdvözöljük, mert lényeges anya
gi javulást helyez kilátásba. A trafikos 
és minden más újságárus megszabadult 
a piócáktól, akik a vérét, türelmét szív
ták. Heuréka ! Risnyovszky Endre.

Vonat és kocsi karambolja. Szep
tember hó 22-én Bellény községből el
indult lovasszekerével Huszti János bel- 
lényi kisgazda és a mezei utón haladt 
Jánosi község felé. Az egyik vasúti át
járónál későn vette észre a Rimaszom
bat felől közeledő tizórási személyvona
tot, melynek mozdonya az egyik lovát 
elkapta és teljesen szétszaggatva mint
egy 15 méterig magával vonszolta. A 
karambol következtében a szekér fel
borult és összetörött. Másik lovának és 
magának a tulajdonosnak csodálatoskép
pen nem történt semmi baja. A vizsgá
lat megindult annak kiderítésére, hogy 
a karambolért kit terhel a felelősség.

Kinő ÁPOLLO m ozgó

A l c a z a r . . .
A háborúnak nincsenek szépségei, 

mert minden hazugság, amit szépségként 
aggattak a háborúra. A hősiesség is 
hazugság és a nagy láz, a nagy lendü
let a legnagyobb hazugság. Á háború 
tudomány lett, mesterség, ipar, ha úgy 
akarják, nagyszerű művészet, de nincs 
benne sem hősi láz, sem nagyszerű 
gesztus. A gépek korában nincsen sok 
szerepe a hősiességnek s nincs is szük
ség hősiességre. A hősök ideje lejárt s 
a daliák helyébe mechanikusok léptek.

Ez a háború. S a polgárháború, a 
testvérháboru csak annyiban különbözik 
a háborútól, hogy csúnyább és kegyet
lenebb. Százezer Kain áll szemben má
sik százezer Káinnál, s Kain gyűlölete 
ad véres alapot a polgárháború ször
nyűségeinek. A spanyol polgárháború 
— amelyet már nem lehet lázadásnak 
nevezni, mert ahol repülőgépekkel, tan
kokkal, hadihajókkal s gázzal harcolnak, 
az valóban háború. Túltesz szörnyűsé
gekben minden „igazi" háborún.

Sulla, aki ezrével gyilkoltatta le a ró
mai — mai szóval élve — „népfront" 
embereit, ártatlan kezdő volt s azok, 
akik a királyhű Bretagne parasztjait a 
francia nagyforradalom idején véresen 
leverték, csak kontárok voltak a spa
nyol polgárháború gyilkosaihoz mérten, 
A nancyi, touloni szörnyűségek még 
mindig valami törvényes formák szerint 
történtek s még a cseka kivégzéseiben 
is volt valami törvényesség, formaszerü- 
ség. A spanyol polgárháború mindkét 
oldalon maga a szörnyűség. Nem kell 
mindent készpénznek venni, ami kerülő 
utón eljut az őrjöngő Spanyolországból 
a világsajtóhoz, de ha csak ezredrészét 
hisszük el a kegyetlenségeknek, ha csak 
egy asszonyt gyaláztak meg, ha csak 
egy gyermeket öltek meg, ha csak egy 
papot égettek meg, ha csak egy hal
doklót csonkítottak meg, már ez is ször
nyűség. És egészen bizonyosan nem 
egy asszonyt, nem egy gyermeket, nem 
egy papot s nem egy haldoklót kínoz
tak borzalommal halálig.

Ezekben a borzalmakban, ezekben a 
szörnyűségekben, ezekben a végsőkig 
felfokozott kegyetlenségekben mintha 
Goya víziói elevenednének meg. Goya 
festette meg a háborút minden undok- 
ságában, Goya idézte fel a kínzás min
den vad titkát, Goya rajzain lehet látni 
az emberi gonoszságot s az emberi 
szenvedést végső végtelenségig.
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A rima-sajóvölgyi orvosegyesület elnöksége meg- 
szomorodottan tudatja, hogy

Dr. B O R S Z É K I  Á R M IN ,
nyugalmazott körorvos

egyesületünk érdemdús tagja f. évi október hó 3-án 86 éves 
korában Feleden elhunyt.

Emlékét kegyelettel őrizzük.

Gonoszok harcolnak s szenvedők pusz
tulnak el, mintha egy egész nép őrült 
volna meg a szenvedés, önmarcangolás 
irtózatos válságában.

Azokban a tudósításokban, amelyek a 
spanyol válságról szólnak, sehogysem 
tudjuk megtalálni sem Don Quijote-ot, 
sem Sancho Panzát. Mindig úgy magya
rázták, hogy Don Quijote a spanyol 
idealizmus és Sancho Panza a spanyo 
realizmus. A búsképü lovag tragikus 
soványságában az eszméket kergető s 
az eszmékért áldozó spanyol intellek- 
tualizmus, a kövér, mosolygó, minden 
bajban derűs Sancho Panza az apró 
hasznok után kapkodó, mindig józan 
spanyol nép. Elhittük, hogy Cervantes 
csodaszép két figurája örökre megrög- 
zitette a spanyol lélek kettősségét. El
hittük, hogy ma is él még a spanyol 
lélekben a misztikus felsőbbrendűség, 
amely mindig messze célok után törek
szik s mellette ott van a földhöz ra
gadt s a földön a lábát erősen megvető 
józanság, amely egyensúlyt teremt a 
spanyol lélekben.

Ez az egyensúly felborult s a nagy 
örvényben, amelyben most a szeren
csétlen spanyol nép vergődik, nem lát
juk sem Don Quijotet, sem Sancho Pan
zát. Káinokat látunk csak s ezek a Kái
nok égő templomok vörös fényénél 
gyilkolják egymást.

Az Alcazar pusztulásának s ostromá
nak alvilági rémületében újra feltűnik a 
nemes mánchai lovag alakja. Valami 
csodálatosan megható, csodálatosan 
szép az a kevés reménnyel kecsegtetett 
áldozat, amellyel az Alcazar védői oda
adták az életüket. Az Alcazart kis kato
nák védelmezték s az Alcazar halálra
ítélt tornyai alatt, évszázados pincék 
védelmet adó üregeiben asszonyok és 
gyermekek voltak. Az ostromlók, talán 
azért, hogy megmentsék Alcazart, mert 
egy pillanatra visszariadtak asszonyok 
és gyermekek tömeghalálától, szabad 
elvonulást ajánlottak az Alcazar védői
nek s menekültjeinek. A kadétoknak, az 
asszonyoknak s a gyermekeknek. Ezek 
visszautasították az ajánlatot, csak pa
pot kértek. Nem volt pap az Alcazar 
halálra Ítélt tornyai között, aki meggyón
tassa a halálbaindulókat.

Meg kell állni egy pillanatra annál a 
jelenetnél, amikor az ostromló vörösök 
vonalán keresztül elindult a pap, kezé
ben kereszttel az Alcazar felé, hogy 
utolsó vigasszal lássa el azokat, akik 
meg akartak halni, hogy halálukkal, ha
szontalan és felesleges halálukkal — 
mert ennek kell látni ezt a halált, — 
tanúságot tegyenek egy nagy gondolat 
mellett.

Don Quijote-ok, nemes és drága lo
vagok, az eszme rajongói, s földtől sza- 
badultságnak sok hőse pusztult el itt, 
a felszabadulásig. Akármilyen fájdalmas 
is az asszonyok s a gyermekek haszon
talan halálának gondolata, van valami 
vigasztaló ebben a halálban, mert benne 
van az ember örök keresése. A keresés, 
amely a földön túl s a halálon túl akar
ja megtalálni az örök igazságot.

S P O R T .
A ÉsAF— MLSz Középkerületének
IV. számú hiyatalos közleménye.
Ujóiag felhívjuk az egyesületek figyel

mét, hogy a Kerület nyomtatványokat 
csakis abban az esetben küld, hogyha 
az egyesületek a megrendeléssel egyide
jűleg a nyomtatványokért járó összeget 
az előadó címére (csak nyomtatványok
nál !!) elküldik. Leghelyesebb a pénzes- 
utalvány hátlapjára Írni, hogy milyen 
nyomtatványok szükségesek.

Figyelmeztetjük az egyesületeket, hogy 
uj igazolványokat csakis abban az eset
ben továbbítunk, hogyha az igazolvány 
mellé az alant felsorolt érvényes igazo
lási (születési) okmányok valamelyikét 
mellékelik :

Illetőségi bizonyitvány (DomovskJ üst), 
Keresztlevél (Krstny üst), Anyakönyvi 
kivonat (Vyfah z matriky naroden^ch), 
Útlevél (Cestovn^ pás), Polgári bizo
nyitvány (ObSianstva legitimácia), Állam
polgársági bizonyitvány (Osvedcenie 
átát. obéianstva), Központi szociál. biz
tositó igazolvány (Legitimácia ústr. soc. 
poiSt.), Katonakönyv (Voj. kni2ka), Ve
zetési igazolv. — autó stb. (Vodci list), 
Fegyvertartási igazolvány (Zbrojni pás).

Figyelmeztetjük a Ragyolci TC-t, hogy 
Hódul Ernő és Tóth János felfüggesztett 
játékosok kék igazolványát 3 napon be
lül rendbírság terhe mellett küldjék el 
a Kerületnek.

Átlépési bejelentések:
Csizmadia Lajos Hodejovoi SC-ból a 

Feledi TC-ba. Témák Lajos Tamásfalvi 
MSC-ból a r. Törekvés SE-be. Molnár 
Endre Komáromi FC-ból a Füleki TC-ba. 
Köller András Munkás TE (Bratislava) 
a Losonci AFC-ba. Stefdn Miklós Nagy- 
kaposi TK-ból a Losonci AFC-ba.

Átlépés visszavonásának a bejelentése:
Tolmácsi József Apátfalusi SC-ból a 

Füleki TC-ba.
Nyomatékosan figyelmeztetjük az egye

sületeket, hogy amennyiben az átigazo
láshoz az előirt átig. dijakat még nem 
fizették be, úgy azt legkésőbb f. hó 12- 
ig küldjék el a Szövetségnek, mert el
leneseiben a Szövetség az átigazolást 
érvényteleníteni fogja. (Erről az egyesü
leteket külön levélben is értesítettük !)

Rimaszombat, 1936. október 7.
Bokor Dezső s. k. Brilnner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
Az elmúlt vasárnap sporteseményeinek 

beszámolója előtt nem mulaszthatjuk el 
leszögezni azon örvendetes tényt, hogy 
hosszas hányattatás után városunk íoot- 
ballsportja a régvárt fellendülés útjára 
lépett. Csapataink — ideszámítva a szom
szédos tamásfalai csapatot is — hétről- 
hélre értékes eredményekkel örvendez
tetik meg sportkedvelő közönségünket s 
járulnak hozzá városunk sportszinvona- 
lának emeléséhez. Kívánjuk, hogy a fel
lendülés tartós legyen s továbbra is ör
vendhessünk csapataink kitűnő teljesít
ményeinek.

Siovan — Besztercebányai SK 2:2  
(0:2). -  A Slovannak igen heves és 
kemény mérkőzésben sikerült a kitűnő 
vendégcsapattól egy bajnoki pontot el
hódítani, amit sikernek lehet elkönyvel
ni. A csapat minden tagja nagy akarás
sal és lelkesen küzdött.

Törekvés—Tornaijai SC 2:0  (1:0). 
— Biró: Kostyál.

Törekvés: Áron — Ács, Lőkös — Katz, 
Szlovencsák, Gyürék — Szmrekács, Éliás, 
Árvay, Kerekes, Tromka.

A rangadónak számitó mérkőzésen si
került a Törekvésnek a TSC-t saját ott
honában legyőznie s ezáltal vezető po
zícióját a kerületi bajnokságban megszi
lárdította. A Törekvés győzelme teljes 
mértékben megérdemelt, mivel úgyszól
ván állandóan a kezében tartotta a já
ték irányítását s a gólarány nemis fejezi 
ki híven a mutatkozó tudásbeli különb
séget. Kostyál biró a Törekvéssel szem
ben nagy rosszindulattal vezette a mér
kőzést s emellett erélytelenségével nagy 
mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a II. 
félidőben súlyos botrány tört ki. Szlo
vencsák és Csörnök játékosokat a biró 
kiállította, mire a közönség berohant a

pályára, ahol parázs verekedést rögtön
zött, s csak nagynehezen lehetett a mér
kőzés további zavartalan lefolyását biz
tosítani. (A tornaijai rendezőség nem ál
lott feladata magaslatán).

A Törekvés legjobbjai voitak: Szmre
kács, Lőkös, Katz, Kerekes, Éliás, Áron, 
Gyürék.

Tornaijánál csupán Simon és Sápy 
mutattak elfogadható játékot.

Góllövők : Tronka és Éliás.
TMSC—Apátfalai SC 4 :1 (1:0). — 

A T M S C  jó játékkal megérdemelten 
győzte le a gyenge csatársorral rendel 
kező vendégcsapatot. Jól játszott a 
TM SC  csatársora, továbbá Ternák II. 
A gólokat Ternák 1.(3) és Molnár rúgták.

Kisfalusi Vasas— Pelsőci SC 2 :1 .— 
Pelsőcön.

Kiadó lakás.
A Ferenczy-utca 5. számú házban

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

Horovitz és Társa céghez.

LAFC XI.—Feledi TC 4:1. — II. oszt. 
bajnoki mérkőzés.

TMSC—Törekvés. — Újból érdekes 
mérkőzés színhelye lesz a tamásfalai 
pálya : két jóformában levő részben ri
vális csapat fogja összemérni az erejét. 
Sportszerű, lelkes, durvaságmentes játé
kot várunk, melyen mindkét csapat tu 
dása legjavát mutatja.

A Slovannak súlyos erőpróbája lesz 
Körmöcbányán, ahol meg keli erősítenie 
azt a kedvező véleményt, amelyet leg
utóbbi jó szereplése után képességei 
felől tápláluuk. Bízunk benne, hogy ide
gen talajon is meg fogja állni a Siovan 
a helyét.

A szerkesztő üzenetei.
D. E. Kiadóhivatalunknál elintéztük 

megbízását.
Villám. Megelégedésedre szolgált al 

közölt eredmény? Belejöttél-e már a ; 
rendes kerékvágásba? Melegen üdvöz
lünk.

„Hála Istennek". Megütközést sem
miesetre sem váltott ki levele. Müveit, 
finomlelkü ember még halálos ellensége 
elhunytéval sem tesz ilyen durva kije
lentést. Az illető csak amolyan negyedmű
veit, érdeslelkü, elvakult konjuktura alak, 
akitől mi mást várhat az ember. Ezért 
nem ütköztünk meg faragatlanságán és 
otromba kiszólásán sem.

Iparos. Az ipartársulat erre az illeté
kes. Forduljon oda.

Flelős szerk esztő : Rábely Károly.

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

■ ismeretséggel biró MM;
szervező- üzletszerzőt

Cim : e lap kiadóhivatalában.

Keresztény háznál okt. 15-étől
jó házi koszt

kapható.— Ugyanott november hó 1-től 
két diák teljes ellátásra is felvétetik.

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 cső-bútor: 
hálószoba berendezés már 2300 koron- 
nától, komplett kombinált szoba 3000 
koronától, gyermekágyak 190 koronától, 
gyönyörű rekamék, székek, fotelok, kü
lön ágyak a legolcsóbb árban kaphatók. 
Tekintse meg mindenki vételkötelezett
ség nélkül. — Tisztelettel:

Özv. BENKÓ JÁNOSNÉ
bútorraktár és asztalos műhely 

Stefanik- és Kmetty-utca sarkán.
Rendelést, jaYitást a legjutányosabban.

Kiadó ház.
A Széchy-utcóban a Kispást-tér mel
lett egy ház üzlethelyiséggel, egy csűr 

lakással és gazdasági épületekkel.
Érdeklődni lehet .-Klein Józsefnél Rima

szombat Széchy-utca.

Meghívó
a Tornaijai Hsngermiimalom R. Társ.
1936. október hó 22-én d. e. 10
órakor a részvénytársaság iroda- 

helyiségében tartandó

k ö z g y ű l é s é r e .
T árgysorozat:
1. Az 1935. évi zárszámadások jóváha

gyása.
2. Az igazgatóság és felügyelőbizottság 

jelentése.
3. Felmentvény megadása az igazgatóság 

és felügyelőbizottság részére.
4. Az igazgatóság és felügyelőbizotíság 

tagjainak választása, ahol a mandá
tum már lejárt.

5. Egyéb indítványok.
Tornaija, 1936. október 5.

Az igazgatóság.

GRAFIKA:
SZÉN ♦ CERUZA 

KRÉTA ♦ TUSRAJZ 
RÉZKARC.

FESTÉSZET:
AQUARELL ♦ TEMPE

RA ♦ PASTELL 
OLAJFESTÉS.

SZOBRÁSZAT:
MODELLIROZÁS 

ÖNTÉS ♦ PATINÁZÁS 
FAFARAGÁS.

Értekezni lehet Pokorágyi-uíca 27. sz.

♦♦ 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  ♦♦
__ ____      r . ^ A K T R AJ Z. ♦♦♦♦♦♦♦♦
JELENTKEZÉS OKTÓBER 10-IG

MAKOVITS JENŐ FESTŐMŰVÉSZ
___________ RIMASZOMBAT, VASUT-UCCA 31.

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


