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Hósapkás hegyek alján.
I r t a :  MÁRKUS LÁSZLÓ.

ség nem csökkent, a szükség még 
mindig nagy s cselekedni kell!

Cselekedniük kell mindazoknak, 
akikben él, akiknek szivében me
legen ott fészkel a Szeretet s van 
miből adniok éhségcsillapitásra, 
megfagyástólmentő fűtésre, mezte
lenség beburkolására, könnyek fel- 
száritására.

A rászorultakat, a saját hibáju
kon kivül Ínségben, nyomorban 
szenvedőket, a szomorú sorsban 
tengődőket megsegíteni Istentől is 
ránkparancsolt kötelesség, de egyéb
ként is kötelességünk, ha embernek 
tartjuk magunkat. Jószivü, nemes-:

lelkű embernek, akinek szemére 
könyfátyla húzódik embertársa szen
vedéseinek láttára, keze segede
lemre mozdul s akinek van, meg
osztja azt azzal, akinek nélkülözé
sek szomorúságára fordult életének 
kereke.

Nyíljanak meg hát a szivek aj- 
tai, rajtuk kopogtató szavam ne 
keresse hiába a Segítség szándé
kát s a Könyörületesség gyöngyét, 
a lélekkamrák kilincsei nyissák fel 
a zárakat és a megnyitott szivek
ből, irgalmas telkekből ömöljön, 
áradjon ki a Jótékonyság nemes 
cselekedete e télen is, hogy elvi
selhető legyen a nyomor, tűrhető 
az ínség itt, a már ősszel a tél 
szükségeire, borzalmaira figyelmez
tető hósapkás hegyek alján.

M a g y a r  P a r a s z t fő is k o lá é r t .
Ébredést, valóságot és munkát akarunk, mert belátjuk, hogy a demagógia, 

az álmodozás és a kényelem csak pusztulást hozhat kisebbségünkre!

Szemetkönnyeztető, arcot piros
ra festő, hideg őszi szél süvölt a 
hósapkában cifrálkodó hegyek fe
lől, végig a rimamenti lankákon. 
Az őszigondos-ember didergősebbé 
válik s a téli szükségletek, meleg 
ruha, tűzifa beszerzésének gond
súlya alatt meghajlott, igás terhűvé 
görbült váll: kkal siet hajlékának 
vádelmetadó falai közé.

óh, de hányán nélkülözni kény
telenek nemcsak a tél hidege ellen 
védő meleg hajlékot, de még a 
mindennapi betevő falatot is, ön
hibájukon kivül munkanélkülivé lőt
tük s amiatt, mert rosszkor és 
rosszkörnyezetben akkor születtek, 
akkor élni kényszerültek, amikor a 
kaján Gonoszság és Szeretetlenség 
üli torát a világégésben lesorvadt, 
kisemmizett emberiséget megmen
teni gyengének bizonyult Jóság és 
Szeretet fölötti diadala megünnep
lésére. Rossz időket élünk. Nagy 
a szükség és nyomor.

Szivek ajtain kopogtató szóval 
a Könyörületesség gyöngyét kere
sem. A lélekkamrák kilincseit nyi- 
korgatva, cselekedetre akarom moz
dítani a vállakról hűdöttszerüen le
lógó karokat. Jótakarásom verejté
kezéséből tettek élete vájjon kisar- 
jad-e; kopogtató szónak, kilincs- 
nyitogatásnak lesz-e foganatja? 
Emberbenbizással nem csalódom-e 
most is, mint annyi százszor s 
nem-e csak fájó Tapasztalat, az 
Élet kínszülöttje fogamzik létre az 
akarás méhében?

Nem tudom, csak azt érzem, 
hogy cselekvésre van szükség, ha 
a Nyomort és ínséget, az emberi
ségre rászabadult ezt a két fene
vadat megakarjuk szeliditeni.

Tudom, hogy amint minden év
ben, úgy az idén is, a város jószí
vűségéből megnyíló népkonyha el
lenére, sok lesz a kenyértelenül 
éhező, a fával való megsegítés da
cára, sok a fütőzetlenül rongyok
ban didergő. Tudom, hogy az 
amúgy is annyit szenvedő emberi
ség lesoványodott, fakóarcu nincs
telenjei a nélkülözés kínjától mar
cangolt lélekkel járják az életre- 
küfdetés kálváriás útját.

Tudom mindezt s tudja más is. 
Mindenki tudja, aki nyitott szem
mel néz és meglátja, hogy a szük-

Mi egynéhányan, akik nemcsak a túl-! 
oldali „Tarái helyzet“ felismerése alap 
ján tudtunk felhördülni és akik nemcsak 
az egyetemes magyarság sorsát kivánjuk 
figyelemmel kisérni, hanem akik az it
teni „Csallóköz“ agrárszociologiai és 
földreform utáni helyzet feltárása alap 
ján a kisebbségi magyar parasztság és 
földmunkásság bajaira és szenvedéseire 
is felfigyelni képesek voltunk, elhatároz- 
tűk az öntudatos, müveit, állampolgári 
kötelességekben és jogokban is tiszta 
szemmel és agyvelővel látni és a jobb 
jövő érdekében önállóan gondolkodni, 
sőt még közérdekű véleményeket is ki
nyilvánítani képes magyar parasztot és 
földmunkást képző Parasztiskola létesí
tését.

Nekünk a Cseh-Morva Szilézia és 
Szlovenszkó földjein élő nemzetiségek 
mintájára igenis meg kell mielőbb ala
kítani a Magyar Parasztiskolát, mert ta
lán éppen nekünk van leginkább szük
ségünk öntudatos, gerinces, müveit és

Gázmaszk.
A fegyvereket nem a múzeumok szá

mára gyártják : ez abból is kiderül, hogy 
a földgolyó ötvenegy államában hoztak 
polgári légvédelmi és gázvédelmi tör
vényt az elmúlt tiz év alatt. A törvé
nyek minden épkézláb embert nemre és 
korra való tekintet nélkül bevonnak va
lamilyen formában a légvédelmi és gáz
védelmi gyakorlatba.

A gázmaszk bevonult a kirakattár
gyak sorába és az újabb építkezések 
legnagyobb részében bombafogó födél
szerkezetet, tűzbiztos padlást és bomba
biztos óvóhelyet építenek. Az építészeti 
szaklapokban hosszú cikkek foglalkoz
nak a különböző vasbeton födémek 
bombabiztonságával és olyan ház „csont
vázak" építésével, amelyek könnyebben

faját szerető falusi néprétegekre. Ne
künk nincs Parasztiskolánk, mert gyá
vák és kényelmesek vagyunk. Ezért fog
junk már egyszer úgy igazán össze és 
végezzünk egy olyan tökéletes és igaz 
munkát, hogy már egyszer öntudatos 
és a nép érdekében dolgozni és harcolni 
képes embereket küldhessünk falvainkba.

Ne féljünk, de ne is kényelmesked- 
jünk, mert az erős, független magyar 
paraszt nemcsak kissebbségünk, hanem 
az állam érdeke is. Amit szabad a eseti
nek, a morvának, a szlováknak és a 
németnek, az nekünk szent kötelessé
günk a mai nehéz és zűrzavaros világ
ban. Ha meg akarunk maradni, akkor 
összefogni és dolgoznia kell mindenki
nek. Az élősködőknek és heréknek nincs 
helyük egy ilyen szegény és magára ha
gyott kis néptöredékben. A meghívott, 
előadókul kiszemelt egyének /. hó 9-én, 
hétfőn este 8 órakor a Polgárikörben 
való megjelenését okvetlenül kérjük és 
várjuk. Dr. Machnyik Andor.

elviselhetőbbé teszik a robbanást. A 
ház vasbetonszerkezete mellett egyes 
falak biztonsági szelepként hatnak és a 
robbanás csak ezeket a falakat nyomja 
ki, de a ház különben épen marad. A 
tűzoltóságok felkészülnek a thermit- 
elektron gyujtóbombák elleni küzdelem
re és foszforos gyujtóanyagok ellen az 
árpapehelytől az azbeszthabig minden
nel kísérleteznek.

A városi építészeti hivatalok Yoka- 
hamától Londonig mindenütt elkészítet
ték, illetve elkészítik a földalatti villa
mos hálózat bomba- és gázbiztos óvó
hellyé való átépítésének terveit és egyes 
nagyvárosok évenkint visszatérő, jólis
mert eseménye már a légvédelmi nagy
gyakorlat, amikor a városban sziréna
hangra minden fény kialszik.

Anglia 1935-ben határozta el, hogy

valamennyi polgárát ellátja gázmaszk
kal. Ugyanakkor született meg a polgári 
légvédelem megszervezésének részletes 
terve.

Amerikában a polgári lég- és gázvé
delmet az ipartársulatok és sportegye
sületek révén készítik elő.

A Szovjet 1929-ben alapította meg az 
„Ossoviachim"- ot. Ennek a szervezet
nek több mint tízmillió tagja van és a 
célja az, hogy a Szovjetunió lakosságát 
nemre és korra való tekintet nélkül 
megszervezze a jövő borzalmas háború
jára.

Japán, a szovjet veszedelmes ázsiai 
szomszédja már tiz éve folytatja a ké
szülődést a jövő légi és gázháborujára. 
A gázvédelmi gyakorlatokat ezelőtt hét 
évvei tették kötelezővé. Az elemi isko
lákban a gyerekek a palatábla s kréta 
mellett rövidesen megismerkedtek a 
gázmaszkkal. Egyes helyeken havonta 
kétszer, másutt csak egyszer a munká
sok gázmaszkban állnak a gépek előtt, 
fütik a kazánokat, végzik munkájukat.

A francia gáz- és légvédelmet a bel
ügyminisztérium 1931-ben kiadott ren
deleté szervezte meg. Japánhoz hason
lóan Franciaország is igen nagy súlyt 
helyez a légvédelmi építkezésekre. Pá- 
ris óvóhelyeiről nemrég könyv is Jelent 
meg. A légvédelmi és gázvédelmi okta
tás munkáját tartalékos tisztek látják el.

Olaszország foglalkozott talán az ösz- 
szes európai országok közül a leghat- 
hatósabban polgári légvédelme és gáz
védelme megszervezésével. A minden 
oldalról támadás veszélyének kitett olasz 
csizma városai csak a legtökéletesebb 
megszervezés mellett védhetők meg.

Németország lég- és gázvédelmi elő
készületeit végtelenül megkönnyítette a 
nemzeti szocialista Németország erős 
megszervezése. A német lakosság nagy 
része katonai jellegű vagy legalább is 
fegyelmi alakulatok tagja, az összes in
tézkedéseket máról-holnapra végre le
hetett hajtani. Göring miniszterelnök, 
aki a háborúban pilóta tiszt volt és 
azóta is igen sokat foglalkozott a repü
léssel, nagy súlyt fektetett a Jégvédelem 
tökéletes megszervezésére. Ő alapította 
meg a „Technische Nothilfe“-t, amely 
az elgázositott vidékek gáztalanitását és 
a különleges gyujtóbombák ártalmatlan
ná tételét végzi.

Lengyelországban már 1923-ban meg
alakították a gázvédelmi szövetséget. 
Később ez a szövetség egyesült a lég
védelmi ligával, a liga 10 kerületre és 
300 körzetre osztotta az országot és 
varsói központjából végzi az irányítás 
munkáját.

Romániában a „Gázvédelmi társulat". 
Jugoszláviában a Vörös Kereszt légvé
delmi bizottsága, Csehszlovákiában a 
Polgári Légvédelem Tanácsadó Testü
leté irányítja az előkészületeket.

Az általános légvédelmi és gázvédel
mi előkészületek sorkatonája : a polgár, 
a frontmögötti ország békés lakosa. Mik 
az ő különleges kötelességei, miképen 
fog élni a háború alatt, arra az ezidő- 
ben folyó gázvédelmi gyakorlatokon kap 
megfelelő oktatást.

November 14-én  disznótor a z Iparoskörben.
Csak vacsora: 7 Ke.

Székely-gulyás, hurka-kolbász és táncjegy 10 K e .
Csak táncjegy: 5 Ke.



A lakosság védelme a repü
lőtámadásokkal szemben.
A városok kiürítése. — A városból 

való menekülés az utolsó mentő eszköz 
— címek alatt ismerteti a Veöernik Prá- 
va Lidu Schneiberg mérnök előadását: 
Az utóbbi időben az a nézet kerekedik 
felül, hogy a repülőtámadások ellen ta
lán a legegyszerűbb s legolcsóbb véde
kezés volna a városok teljes kiürítése a 
távolabbi környékre, mint az a háború 
elején történt a határvidéki lakossággal. 
Erre a meggyőződésre sokan úgy jöttek, 
hogy a földalatti fedezékek tulajdonkép
pen nem elég biztonságosak, mert kü
lönféle hiányok és bajok miatt azokat 
úgy is gyorsan el kellene hagyni. Sokan 
takarékossági okokból is előnyben ré- 
részesitik az evakuációt minden más 
eszközzel szemben. Ámde az evakuáció 
az utolsó eszköz a háború borzalmaival 
szemben. És csak az utolsó szalmaszál, 
amely után kap a fuldokló, ha nem 
jön idejében a megbízható segítség. Mert 
ma ugyanoly veszélyben forog a város, 
mint közelebbi és távolabbi vidéke, kör
nyéke, vagy a megtámadott föld bármely 
más pontja. Ezért sehol se találnánk 
biztonságot, hacsak azt nem építjük meg 
nehéz munkával, nagy költséggel. A ha
ladó emberhez nem méltó, hogy az utol
só szalmaszálban lássa menekülése le
hetőségét. Ha az evakuációval nemcsak 
szakszempontból foglalkozhatnánk, úgy 
be kellene ismernünk, hogy annak min
den borzalmát különösen a nők, az anyák 
éreznék s élnék át. Ölbevenni két, há
rom gyermeket, néha többet is és me
nekülni velők a legnagyobb veszedelmek 
közepette órákhosszat, utatlan utakon, 
sötétben, vagy szorongani velük a meg
tömött vonatokban, télviz idején, félig 
meztelenül, vagy hőségben szomjasan, 
mindennek elképzelése is borzalommal 
tölti el az embert. Ezért idejében kell 
munkához látni és nem szabad tétováz
ni vak tanácstalanságban ott, ahol nincs 
számunkra segítség. Meg kell fontolni, 
hogy egyáltalán lehetséges-e, hogy az 
evakuáció megtörténhetnék-e oly eset
ben, amikor a háború váratlanul, hirte
len ütött ki s hogy keresztülvihető-e, 
hogy egy város lakossága mondjuk 20 
percen belül a városon kívül helyeztes
sék el a mezőn, erdőkben. És hogy mi
képen volna védve a lakosság ott a 
mérges gázok, a repülőbombák pusztítá
saival szemben, nemkülönben az éhség
től és szomjúságtól. Vagy hogy szétszór
ható volna-e a városi lakosság vonatok, 
autóbuszok igénybevételével a falvakon, 
amikor a vasúti pálya s az országutak 
is elpusztithatók repülőbombákkal, el- 
torlaszolhatók a menekülők által. Nagy 
kérdés, hogy éjszakai sötétben egyálta
lán lehetséges volna-e bármilyen közle
kedés, fuvarozás és hogy a család tag
jai együtt maradhatnának-e. Természe
tes, hogy az ily hirtelen, váratlan me
nekülésnél teljesen kizárt dolog a csa
lád pénzének, ékszereinek, esetleg leg
fontosabb iratainak megmentése is. Az 
evakuáció valamennyi hátrányának fel
sorolása szinte lehetetlen, ezért sokkal 
helyesebb a lakosság biztonságának 
egyéb módjait keresni.

2____________________

Járási hivatal Rim. Sobota.
17878/1936. szám.

Tárgy: Fegyvertartási engedélyek va
dászfegyverekre — előírások.

Hirdetmény.
Tekintettel az ezen körzet vadászte

rületeinek igen gyenge vadállományára, 
a rim. sobotai Járási hivatal vadászfegy
verek viselésére és tartására csak igen 
korlátozott számban, teljesen megbízható 
egyéneknek fog fegyvertartási engedélyt 
kiadni, akik az állatok védelméről és 
tenyésztéséről kellőleg gondoskodnak.

I. A vadászfegyverek tartására vonat
kozó fegyvertartási engedélyek iránti 
kérvényeket az alábbi kellékek teljesí
téséről szóló bizonylatokkal fog kelleni 
felszerelni :

1. Minden kérelmezőnek igazolnia kell:
a, vagy, hogy legalább 300 k. hold 

mezei, vagy legalább 600 k. hold erdei 
vadászterületen bir vadászati jogai,

b, vagy, hogy az országos elnök 
36175/15/33 sz. rendelete szerint köz
ségi (úrbéri) vadászterületnek jóváha
gyott bérlője,

G ö m ttr

c, vagy, hogy jóváhagyott alapszabá
lyokkal biró vadásztársulat tagja.

ad a. A tulajdonjogot telekkönyvi ki
vonattal s kataszteri térkép másolattal 
kell igazolni.

ad b. A bérlői viszonyt jóváhagyott 
bérleti szerződéssel kell igazolni. Bér
lőkként csak a szerződésben kifejezet
ten feltüntetett bérlőket fogják elismerni. 
U. n. „csendes" társakat a hivatal nem 
ismer el, amennyiben nincsenek a szer
ződésen mint közös bérlők (esetleg pót
lólag is) felvéve s a hivatal által meg
erősítve.

ad c. Jóváhagyott alapszabályokkal bi
ró vadásztársuiat tagságát tagsági iga
zolvánnyal kell igazolni. Minden ilyen 
egyesület terjesse be minden év novem
ber havának végéig tagjainak névsorát 
s a vadászati jogok jegyzékét, melyeket 
bérel, a terület feltüntetésével.

2. Minden kérelmezőnek igazolnia kell 
azt is, hogy baleset esetére biztosítva 
van, úgyszintén köteles szavatosság ese
tére és pedig legalább oly mérvben, 
amilyenben a bratiszlavai Vadászati és 
Kynologiai egyesületek országos szövet
sége biztosítja tagjait. Ezen kellék telje
sítését vagy a bratiszlavai Vadászati és 
Kynologiai egyesületek országos szövet
ségének tagsági igazolványával, vagy 
biztosítási kötvénnyel kell igazolni.

3. Minden községi vádászterület bér
lője (l.b.) tartozik azt is igazolni, hogy 
a bérleti szerződés összes feltételeit tel
jesítette, ill. betartotta. Ezen kellék telje
sítését községi bizonyítvánnyal keli iga
zolni, melyet aláirtak azon községi bírája, 
amely a vadászati jogot bérbeadta, to
vábbá a körjegyző. Több község vadá
szati jogának bérlői az összes közsé
gekből tartoznak bizonyítványokat elő
terjeszteni.

II. A kérvényeket a fegyverek számá
nak és fajtájának feltüntetésével a fegy
vertartási engedély érvényének lejárta 
előtt legalább egy hónappal kell beadni. 
A fegyvertartási engedélyeket nem kell 
a kérvényekhez mellékelni, ezeket zá
radékolás végett csak a meghosszabbí
tásra vonatkozó végzés kikézbesítése és 
a hivatalos teljesítés utáni adó befizeté
se után kell beterjeszteni. A kellőleg fel 
nem szerelt és okmányolt kérvények 
ezen előírások kiegészítése végett vissza 
fognak küldetni. Ugyanezen előírások 
vonatkoznak azon személyek vadászje
gyeinek kiállításához szükséges hozzá
járulás megadására is, amelyek részére 
a fegyvertartási engedélyeket más hiva
talok állítják ki.

III. Felhivatnak a községi és biztonsá
gi közegek, valamint a körjegyzőségek, 
hegy a vadászati jog gyakorlását körze
teikben szolgálatuk teljesítése közben 
állandóan kisérjék figyelemmel, a vadá
szat nem racionális módon való gyakor
lásának tüneteit, az állatállomány őrzési 
és gondozási (etetési) kötelezettségeinek 
elmulasztását, vagy a szerződéses köte
lezettségek be nem tartását ide haladék
talanul jelentsék s jelentéseiket a vadá
szat gyakorlására vonatkozólag minden 
konkrét esetben ezen állandó megfigye
lés eredményei alapján adják meg.

Rim. Sobota, 1936. október 12.
Hanes s. k. 
járási főnök.

H a tó sá g i k ö z lem én y ek .
Figyelmeztetnek a lakosok, hogy min

denkinek büntetés terhe alatt szigorúan 
tilos régi, érvénytelen marhaleveleket 
magánál tartani. Ilyen marhaleveleket 
megsemmisítés végett be kell szolgáltat
ni a Városháza 10. számú szobájában. 
Ugyancsak szigorúan tilos állatokat ál
talában, de főleg vásárokról marhalevél 
nélkül szállítani, vagy hajtani.

Értesittetnek a lakosok, hogy a Város
háza 10. számú szobájában megtudhatók 
a Nemzetvédelmi minisztérium azon elő
írásai, melyek a hadmenteségi dij fize
tése alóli mentesség igazolására vonat
koznak.

Figyelmeztetnek a lakosok, hogy a 
napi szükségleti cikkeknek bármiféle 
drágítása a vonatkozó kormányrendelet 
értelmében szigorúan tilos s mindazok, 
akik bármilyen módon résztvesznek drá
gításban, a legszigorúbb büntetésben 
fognak részesülni. Kéretnek a lakosok, 
hogy minden drágitási esetet jelentse
nek a rendőrségen. Az ezen rendelet el
leni kihágásokat 50.000 Ké-ig terjedhető 
pénzbüntetéssel, vagy 6 hónapig terjed
hető elzárással s az iparjogositvány meg
vonásával büntetik.

D r. G O L D B L A T T  G É Z A
ötven éves orvosi jubileuma.

Dr. Goldbatt Géza tornaijai orvost 
abból az alkalomból, hogy most érkezett 
el orvosi működésének 50 éves érfordu
lójához, Gömör egész társadalma, a gö- 
möri és nógrádi orvosi testületek s a 
hivatalos fórumok bensőséges, meleg 
ünneplésben részesítették október hó 
25-én Tornaiján.

Ez alkalomból a rima-sajóvölgyi orvos
egyesület Tornaijára, a városháza nagy
termében díszközgyűlést hivott egybe.

A díszközgyűlést Dr. Eszenyi Gyula 
rimaszombati főorvos, városbiró, a fiók
egyesület elnöke nyitotta meg, majd in
dítványára Dr. Friedmann Sándor, Dr. 
Komlós Gyula és Dr. Weisz Géza orvo
sokból álló küldöttség ment az ünne
peltért, akit a terembe lépésekor har
sány éljenzéssel és tapssal fogadtak.

A jubilánst elsősorban Dr. Eszenyi 
Gyula elnök hosszabb magyar beszéd
del köszöntötte, majd átnyújtotta neki 
a fiókegyesület ezüst díszes plakettjét. 
Utána Malinovszky István tornaijai járás
főnök mondotta el üdvözlő beszédét, 
aki a járási hivatal s a járás közönsé
gének nevében köszöntötte fel a jubi
lánst.

Majd Dr. Reiniiz Vilmos, a fiókegye
sület titkára olvasta fel az üdvözlő le
veleket és táviratodat, köztük a bécsi 
egyetem orvosi fakultása dékánjának 
meleghangú üdvözlő sorait, továbbá a 
ruszinszkói orvosi kamara, a csehszlo
vák orvosok központi egyesületének és 
a pénztári orvosok országos egyesüle
tének üdvözlő átiratait.

Az üdvözlések sora ezután Basa Al
bert tornaijai városbiró felszólalásával 
folytatódott, aki Tornaija város és kö
zönsége nevében fejezte ki jókivánatait.

Dr. Gadl Gusztáv a pénztári orvosok 
egyesületének rimaszombati csoportja-, 
Dr. Deutschberger Jenő a pénztári orvo
sok egyesületének losonci csoportja-, 
Dr Fenyő tornaijai ügyvéd a hitközség 
elnöke, az izr. hitközség-, Stefanik Ró
bert igazg. tanító a róm. kath. egyház-, 
Kövér Árpád ref. lelkész a ref. egyház-, 
Moesz Géza az evang. egyház-, Krako- 
vits Sámuel elnök a szentegylet-, Dr.Ko- 
ricsánszky Márton ügyvéd a tornaijai 
Társaskör- s végül B e i t l e r  G i t t a  a 
tornaijai Általános Nőegylet nevében 
fejezték ki legjobb kívánságaikat, utóbbi 
gyönyörű csokrot nyújtva át az ünne
pednek. — Nagy hatást keltettek ezeken 
kivül a Dr. Friedmann Sándor orvos ál
tal felolvasott üdvözlő sorok, melyekben 
nevezett az ünnepelt sok-sok kiváló ér
demeit sorolta fel és méltatta.

Az elhangzott üdvözlő felszólalásokra 
a jubiláns keresetlen szavakkal, meg
hatva mondott köszönetét.

A díszközgyűlés Dr. Eszenyi Gyula 
elnök záróbeszédével és a jubiláns él
tetésével ért véget, majd a jelenlevők 
nagy sokasága vette körül az ünnepel
tet, akik egyenként járultak eléje és igy 
juttatták kifejezésre külön-küiön is sze
retetteljes hálájukat.

A diszküzgyülés után ünnepi bankett 
volt a jubiláns tiszteletére a „Fehér-ló" 
szálló nagytermében, ahol számosán je
lentek meg.

A mindvégig jóhangulatu banketten 
több felköszöntő hangzott el. hg.

A tükör és a nő.
Kis mese.

Keretjét ötvös formálta ezüstből, üveg
jét Velencében metszették kerekdedre. 
Boltba került. Megvették. Apró arany- 
pántlikás dobozok, parfömös üvegek dí
szes társaságában ott fénylett, ragyogott 
a szépségének teljében pompázó leány 
fehérszobájában. Naponként kézre került. 
Egy-egy pillanatra csupán. Bájos, üde 
leányarcot vert vissza a tükör fénye. Ön
telten mosolygott a lányka s bársonyos, 
puha kezével szeretettel simogatta meg a 
hűséges, őszinte, igaz barátot...

. . .Az  Idő rohanó folyója mély medret 
vájt az Élet talajában. A végtelen játék
ban kifutás nélkül folyt a kergetőzés az 
évgyerekek hancúrozástól zajos nagy szo
bájában. Asszony lett a lányból. Harcta- 
lan szerelmi csatákat vívó, férfitgyözö, 
diadalmas, gyönyörű asszony. Az ezüst
keretes velencei tükör ott sugárzott a 
budoár aranylábas empir asztalán. Cizel 
Iáit nyelét simára koptatta a puha asz-
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szonytenyér. Megszokott, meghitt baráttá 
lett a pici tükör, a napjában gyakran és 
mindig többször és többször kézbekerülő 
fényes jószág. Amíg egyszer csak be nem 
teljesedett végzete. A tükrök szomorú sor
sa. Estélyre készült az asszony. Veszi a 
tükröt. Néz, néz s megdöbben. Finom íve
lésű szemöldöke aljában szarkaláb. Nem 
is egy. Semmi kétség: ráncok. Elhalvá
nyodik a nő és — földhöz vágja a tük
röt, a hűséges, őszinte, igaz barátot...

... Ezüsthaju matróna ül a kandalló 
mellett. Vértelen, ráncos arcára a pislá
koló tűz aluvó lángja árnysávokat rajzol. 
Messzefutó gondolata a múltban kalan
doz. Szelíd, megbékélt mosollyal felkél a 
mélyölü karosszékből. A vitrinhez tipeg. 
Kihúzza egyik alsó fiókját. Kotorász. 
Reszkető kezével apró csomag selyempa- 
pir borítóját fejtegeti, bontogatja. A pa- 
pirtakaróból ezüstkeretes; összerepedezett 
kézitükör kerül elő. A finom velencei üve
gen pókhálószerilen összefonódott sok-sok 
vékony repedés. Mosolygásra derült sze
mében örömkönyv csillan az ezüsthaju 
matrónának s reszkető, ráncos kezével 
szelíd szeretettel simogatja meg a hűsé
ges, őszinte, igaz barátot, a sok szép 
emléket felidéző régi, kedves tükröt, mely
nek keretjét ötvös formálta ezüstből s 
üvegjét Velencében metszették kerek
dedre...

M o d e r n
kézimunkák,
kötőfonalak

KERCSIK-nél
Értesítés. Az evangélikus templom

ban a vasárnapi istenitiszteletek folyó 
hó 8-ától 10 órakor kezdődnek.

Templomi ünnepély. Folyó hó 15-én, 
vasárnap, délután 6 órakor az evang. 
templomban templomi ünnepély lesz, 
amelyen Bdndy György pádári ev. lel
kész az egyházi zenéről tart előadást. 
Az ünnepély részletes programját, ame
lyen vegyeskari darabok, szavalat, szóló
ének és orgonadarabok lesznek, a jövő 
számunkban közöljük.

Szeretetvendégség. A rimaszombati 
Kálvinkör november 15-én, vasárnap 
délután 5 órakor műsoros szeretetven- 
dégséget rendez a járási ipartársulat 
székházában.

Tanitóválasztós Alsókálosán. Az
alsókálosai református egyházközség ta
nítói állására Übellauer Károly okleve
les tanítót választották meg, aki állását 
már el is foglalta.

A Községi közművelődési bizottság
november hóban megkezdi egy előadás
ciklus keretében a városunkra vonatko
zó előadásokat a következő előadások
kal és tárgyakról: Dr. Eszenyi Gyu'a, 
Városunk közegészségügye. — Dr. Ga
bonás János, Városunk szociális viszo
nyai. — Szabó Károly, Városunk gaz
dasági viszonyai. — Maros Miklós, Vá
rosunk múltjából. — December 6-án 
megrendezi a Berzsenyi emlékünnepélyt 
a költő halálának 100 éves évfordulójára.

Meghívó. A helybeli magyar reálgim
názium segitőegyesülete november hó 
15-én, vasárnap délután 2 órakor az 
intézet második emeleti rajztermében 
tartja évi rendes közgyűlését, melyre a 
tagokat ezúton hívja meg az elnökség. 
T á r g y s o r o z a t :  1. Jelentés az elmúlt 
év működéséről. — 2. Az 1935—36. évi 
számadások bemutatása. — 3. Esetleges 
indítványok.

Műsoros estély. Folyó november hó 
28-án, este 8 órakor, a magyar reál- 
gimnázium szegénysorsu növendékeinek 
karácsonyi segélyezésére a járási hiva
tal székházának dísztermében nagy mű
soros estélyt rendez a reálgimnázium 
szülői szövetsége és segítő egyesülete. 
Legyünk ott mindnyájan.

A reformáció emlékünnepe váro
sunkban. A reformáció emlékünnepét 
mindkét rimaszombati protestáns egy
ház a hagyományokhoz méltóan s a la
punkban már részletesen ismertetett 
programmal megrendezett templomi ün
nepség keretében ünnepelte meg. A re
formátus egyház gyülekezeti szervei 
szombaton rendezték meg templomi ün
nepélyüket a Református Szeretetotthon 
alapja javára. — Az ünnepély szónoka 
Varga Imre lelkész volt. — A Rima- 
szombat-tamásfalai evang. egyház ugyan
csak szombaton áldozott a reformáció 
emlékének templomi ünnepély kereté
ben, amelyen Reken János cserencsényi 
lelkész mondott nagyhatású beszédet.
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Szlovák és német nyelvkurzus Ri
maszombatban. A rimaszombati köz
ségi magyar közművelődési bizottság 
ingyenes szlovák és német nyelvkurzu
sokat rendez kezdők és haladók részé
re. A tanfolyamra jelentkezni november 
15-ig lehet (Benkovits Gyula pénztár
noknál, Rimaszombat, Domov és Slová- 
kia iroda), beiratkozási dij 30 korona, 
amelynek megfizetése alól indokolt ese
tekben felmentést engedélyez a bizottság.

A magyar leányelemi iskola jóté- 
konycélu előadása. A helybeli állami 
elemi magyar leányiskola növendékei 
folyó hó 22-én, vasárnap tartják meg 
jótékonycélu előadásukat a Tátra-szálló 
színpadán. Az előadás tiszta jövedelme 
a leányiskolába járó szegény magyar 
iskolás gyermekek karácsonyi felsegé
lyezésére lesz fordítva.

Halálozás. Bízik László munkás éle
tének 78-ik évében folyó hó 2 án vá
rosunkban elhalálozott. Halálát gyerme
kei és unokái gyászolják.

Zsigmond József, feledi malomtulajdo
nos október 31-én Feleden hirtelen meg
halt. Az életének 43-ik évében elhalálo
zott malomtulajdonost őszinte szeretet 
és tisztelet vette körül s igy halála ál
talános részvétet keltett. Ez a részvét 
impozáns módon nyert kifejezést f. hó
1- én végbement temetésén. Zsigmond 
József a világháború áldozata, amelyet, 
mint a besztercebányai volt 16 ik hon- 
védgyaiogezred főhadnagya harcolt vé
gig s az egyik csatában gránátnyomást 
s annak következtében idegsokot ka
pott és azóta állandóan gyengélkedett.

Magyar család asztaláról nem hiá
nyozhat a „Szlovenszkói Magyar írók 
Antológiája" négy kötetes sorozat, mely 
a kisebbségi magyar irók válogatott 
írásait tartalmazza. — Ára kötetenkint: 
27'50 Ké. (plusz porto). A négy kötetes 
sorozat előjegyzési ára 100 Kö. — Meg
rendelhető a „Gömör“ kiadóhivatalánál.

Szlovák műkedvelők versenye Rima
szombatban. A „Rimavan" szlovák kul- 
túregyesület részéről a következők köz
lésére kérettünk fel: „A Rimavan mű
kedvelői kör Rim. Sobota és a Szlovák 
miikedvelők központja Túré. Sv. Martin 
a rim. scboiai és roinavai járási szlo
vák közművelődési bizottság, a rim. so- 
botai 9. határ zászlóalj, Rim. Sobota és 
Roznava városok, s a rim. sobotai vá
rosi szlovák közművelődési bizottság 
védnöksége alatt 1936. november 13., 
14. és 15 én a Tátra szálló nagytermé
ben rendező tanfolyammal és színházi 
kiállítással egybekötött kerületi műked
velő előadási versenyt rendeznek. A 
verseny műsora: Nov. 13 án pénteken: 
16 órakor a járási hivatal kistermében 
a szinházi kiállítás megnyitása. 1/i 20 
órakor este. A műkedvelői versenyek
1. csoportjának megnyitása. Ezen cso
portversenyben a következők lépnek 
fel: A velká suchai dalegylet, Slovens- 
ká liga Rim. Sobota a Sokol tornaegy
let drámai szakosztálya Rim Sobota és 
Slov. Matica helyicsoportja Rim. Sobota. 
— November 14-én szombaton este */a20 
órakor a 11. csoportban a következők 
lépnek föl : Rimavan műkedvelői kör 
Rim. Sobota, amit a kosicei rádiózsur- 
nál is közvetiteni fog, közvetlenül a 
Tátra szállodából, a Slov. Matica nyús- 
tyai helyi osztályának műkedvelői köre, 
a nyústyai ev. ifjúság egyesülete, a Slov. 
Matica klenóci helyi osztályának mű
kedvelői köre. A Rimavan műkedvelői 
kör előadását 19'50 órakor a kassai 
rádió helyszíni közvetítéssel rádión is 
leadja. Figyelmeztetjük a mélyen tisz
telt közönséget, hogy november 14-én, 
szombaton a Tátra szálló nagytermében 
idejében foglalja el helyét, mert a rádió 
közvetítés ideje alatt az ajtók zárva 
lesznek s oda senkinek ezalatt bemenni 
nem lehet. — November 15 én, vasárnap 
15 órakor a harmadik csoportban a 
Slov. Matica sihlai helyi osztályának 
műkedvelői köre, a hrné. zaluíanyi slov. 
kát. ifjúság egyesülete és Slov. Matica 
Tisovec. — Nov. 15 én este V»20 óra
kor a negyedik csoportban a Slov, Ma
tica roZnavai helyi osztályának műked
velői köre, a rim. kokovai Slov. Matica 
és Iparos kör a tisoveci földmives ifjú
ság és a klenoveci ev. ifjúság egyesü
lete lépnek fel. — Helyárak: zártszék 
10— 1. hely 6 —, II. hely 4 —, III. hely
2 — álló hely 1 -  Ki. — A négy elő
adási csoport megtekintésére szóló árak : 
zártszék 35"—, I. hely 20'—, II. hely 
12.— Ke. — Jegyelővétel a KnihtI. uö. 
spol. Rimavská Sobota (Tompa-tér). —

November 14-én a szinházi előadások 
után táncmulatság lesz. — Kérjük a 
t. közönséget, hogy ezen szlovák vállal
kozást a szinielőadások minél nagyobb 
számú megjelenésével támogatni szíves
kedjék. — Celder, s. k. — Dada, s. k,“ 

Megrendítő vadászszerencsétlenség. 
Múlt hó 30-án délután 5 órakor halálos 
kimenetelű vadászszerencsétlenség tör
tént a pelsőczi úgynevezett „Szlanina" 
erdőrészen. A végzetes napon Krejcsi 
Rudolf rozsnyói- és Kozsár János reke- 
nyei lakosok vaddisznólesre mentek ki 
nevezett erdőrészbe. — A két jóbarát 
az egyik vágásban állott fel, elől állott 
Kozsár kézbentartott fegyverrel, közvet
len háta mögött állott Krajcsi Rudolf, 
kinek töltött fegyvere a vállán lógott. 
Rövid néhány perc múlva a szemben 
levő bokrok zörögni kezdtek s látható 
lett egy szép példány vaddisznó. Kozsár 
vette először észre s figyelmeztetésül 
hátra szólt társának. — Azonban csak 
annyit tudott mondani: „Ahá“, ebben a 
pillanatban eldördült Krejcsi fegyvere s 
a golyók a közvetlen előtte álló Kozsár 
fejébe fúródtak, agyát szétroncsolták és 
azonnali halált okoztak. — A csendőr
ség azonnal megindította a vizsgálatot, 
melybe a helybeli csendőrnyomozó osz
tag is belekapcsolódott s megállapította, 
hogy amikor a szerencsétlen ember 
figyelmeztetésül hátra szólt barátjának, 
ebben a pillanatban Krejcsi izgatottsá
gában lekapta válláról töltött fegyverét, 
mely nem volt lezárva s a hirtelen rán
tással a fegyver elsült s a golyók né
hány pillanat alatt végeztek barátjával. 
— A megrendítő vadászszerencsétlenség 
hire Rozsnyón és környékén nagy meg
döbbenést keltett.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik forrón szeretett, drága jó 

feleségem, illetve édesanyánk elhunyta alkal
mából mély fájdalmunkat részvétükkel eny
híteni igyekeztek és végtisztességén megje
lentek, ezúton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1936. XI. 4.

Bódy István és gyermekei.
Hónapos vásár. Rimaszombat váro

sában a hónapos vásár szerdán, novem
ber hó 11-én lesz megtartva, amelyre 
mindenféle hasznos állat — eladás cél
jából — felhajtható.

Tisztelt Szerkesztő Úr!
A mi temetőnkben ujabbi dőben igye

keznek rendet csinálni, de azért mégsem 
megy ott minden rendben, mert néha 
azok csinálnak rendetlenséget, akiknek 
a rendre föl kellene ügyelniük. Mert 
rend-e az, ha egy-egy temetés után úgy 
hagyják ott a földet magas rakásba hány
va, hogy a hátsó szomszéd sir kerítésé
nek a bejáratát eltorlaszolják, úgyhogy 
a sirhozjáró kegyeletes látogatók alig- 
alig tudnak kedveseik sírjához odajutni. 
Néha majdnem életveszélyes ugrálások 
és kapaszkodások árán juthatnak csak 
be a sirhoz, ha pedig eső, sár talál len
ni, ami most gyakori eset, akkor meg 
valóságos expedíció oda bejutni a csú
szós, sáros, meredek földhalmon keresz
tül : Hát hiszen nem kívánja senki, hogy 
a földet máshova szállítsák el, de any- 
nyi jóakarat lehetne a tisztelt sirásó és 
betemető urakban, hogy ne hagyják ott 
halomba rakva az útban a földrakásokat, 
hanem szépen egyformán terítsék el, 
hogy ne akadályozza a szomszéd sírok 
látogatóit a járásban. Megtörtént, hogy 
hónapokon át otthagyták a meredek 
földrakásokat és még halottak napjára 
sem igazították el az útból a nagy dom
bokat.

Hát kérem, ez még sincsen rendén, 
tessék ezt szóvá tenni, hogy a temető 
közepén ilyen rendetlenség is lehetséges.

Tisztelettel: Egy kegyeletes látogató, 
aki alig tudott a sirhoz odajutni.

Forró lúgba esett kisgyermek. Tor
naiján Lichtner Barna asztalos, ottani 
lakos József nevű 3 éves fiacskája egy 
őrizetlen pillanatban forró lúggal telt 
fazékba esett. Édesanyja azonnal kirán
totta a fazékból, de a kisgyermek igy 
is súlyos égési sebeket szenvedett. Vál
ságos állapotban szállították be a sze
rencsétlenül járt kisgyermeket a hely
beli állami kórházba.

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

Letartóztatás magzatelhajtásért. A
rozsnyói csendőrség tudomására jutott, 
hogy Orosz Mária rozsnyói bába mag
zatelhajtást követett el Zachar Margit 
rozsnyói leányon. A csendőrség úgy a 
leányt, mint a bábát letartóztatta s be
szállította a helybeli kerületi bíróság 
fogházába.

P E D I K Ü R Ö Z É S !
Speciális műszerekkel szakszerűen végzi 

MISKOLCZY LÁSZLÓ 
fodrász, Jánosi-utcza 38. szám alatt.

Hívásra házhoz jövök! “ | Q

Kirabolták a kirakatot. Az elmúlt 
héten ismeretlen tettesek az éj leple 
alatt felnyitották a Görnöri-utcán levő 
„Krenek“-féle gyári lerakat utcai kira
katát, ahonnan hat férfiinget elloptak. 
A rendőrség erélyes nyomozást vezetett 
be a kirakattolvajok kézrekeritésére.

Véres verekedés a jánosii cigány
bálon. A jánosi kulturházban az elmúlt 
vasárnap este cigánybált rendeztek. — 
Éjféltájban néhány gazdalegény szét 
akarta ugrasztani a rendben mulatozó 
cigányokat. Vad verekedés támadt a 
teremben, előkerültek a bicskák és csak 
a csendőrség gyors közbelépése tudta 
a rendet helyreállítani. — A terem úgy 
nézett ki, mint egy csatatér. Több se
besültet orvosi segélyben kellett része
síteni. — A csendőrség a verekedés 
ügyében erélyes nyomozást indított meg.

Szlovák, német, francia, latin nyelvet
eredményesen tanít; korrepetál, érett
ségi és államvizsgákra mérsékelt dí
jazásért előkészít K Bfódy Li„y>

o k i  k ö z é p is k .  t a n á r n ő ,  M a s a r y k - t é r  2P.

Hat havi börtönre Ítéltek egy kom
munista agitátornőt. Május 1-én nép- 
gyülést tartott Rozsnyón a csehszlovák 
szoc. dem. párt, amelyen résztvett Dr. 
Dérer miniszter is. A miniszter beszéde 
közben Jasszus Anna, közismert kom
munista agitátornő kvalifikálhatatlan 
közbeszólást kockáztatott meg. A rend
törvény alapján eljárás indult meg el
lene s a helybeli kerületi bíróság Dr. 
Vágássy-tanácsa a főtárgyaláson meg 
nem jelent vádlottnőt hat havi börtön- 
büntetésre Ítélte el. — Az Ítéletet Írás
ban kézbesítik ki a kommunista agitá
tornőnek.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

l Szőrmeáru. Bundák. \
X Nagy választék. Olcsó árak. ♦
♦  Elsőrangú szücsmunka. Fővárosi sza- i
♦  bászat F sc h m IDL szűcs £
♦  Rózsa-utca (Tátra szálló), $

♦ SCHWARCZ és SCHMIDL-cég f
♦  szűcs- és szőrmeáruháza Losonc. ♦
i  Bundák, francia és bécsi model- ♦ 
X lek után készíttetnek. 2

Letartóztatott disznópásztor. Berta 
József Gyurka rimasimonyi községi disz
nópásztor fegyvert fogott az őt igazo
lásra felszólító határszéli financjárőrre, 
mire azok lefegyverezték s átadták a 
csendőröknek, akik beszállították a hely
beli kerületi bíróság fogházába. — Áz 
államügyészség vádat emel a renitens 
disznópásztor ellen.

T ó 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
Pf^nagy választékban

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

Kinő APOLLO m ozgó
Vasárnap d. u. 3 ó. népelőadás.
Szombaton és vasárnap, nov. 7-8-án szen
zációs bűnügyi és érdekfeszitö film a hí

res művésszel :
Savoy Hotel 217.

Hans Albers, Brigitte Horney, A. Engel.

Kedden, nov. 10-én legnagyobb francia 
reprezentatív alkotás Piere Benőit híres 

regénye nyomán:
Koenigsmark.

Szerdán, nov. 11-én szenzációs amerikai 
film. Fantasztikus történet egy orvos éle

téből, aki kettős életet élt:
Ember vagy szörnyeteg.

Csütörtökön, nov. 12-én az amerikai fil
mek gyöngye :
Sequoia.

ítéletek lopás bűntettéért. Sándor 
János Antal-pusztai lakos (Osgyán mel
lett) betört az iskolába s onnan egyes 
tárgyakat lopott el. Egyhavi fogházra 
Ítélték jogerősen. — Fazekas István gu- 
szonai lakost, aki lopásért már több
ször volt büntetve, egy újabb lopás 
büntteért a helybeli kerületi bíróság 
szintén egy havi fogházra Ítélte el.

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

Részeg sajógömöri legények meg
támadtak egy helybeli autót. A leg
utóbbi tornaijai vásárról hazafelé igyek
vő helybeli vásárosokat, akik Neumann 
Béla gépkocsiján igyekeztek Rimaszom
bat felé, Sajógömör irányában, a tor
naijai országúton részeg sajógömöri le
gények támadták meg. Megállásra kény- 
szeritették a gépkocsit, melyet Török 
József sofőr vezetett, majd nekiestek 
az autónak s botokkal beverték az autó 
ablakait. A támadók mintegy tizenketten 
voltak s a sofőrrel szemben is fenye
getőig léptek fel, bicskák, sőt egy re
volver is előkerült. — A gépkocsi uta
sai hiába igyekeztek csititani a legé
nyeket. Végül is a sofőr kénytelen volt 
visszafordulni Tornaijára, ahonnan csen
dőri segítséggel érkezett vissza. Ekkor
ra a legények eltűntek, csak Szabó 
István és hasonnevű fia, sajógömöri la
kosok, akik az autó elején levő üveg
ablakot beverték, hajtottak ökröt. — A 
csendőrök igazolásra szólították fel a 
két Szabót, akik még a csendőrökkel 
szemben is fenyegetőig léptek fel, kü
lönösen az öreg Szabó István, aki a 
csendőrök felé odakiáltotta : „Még ma
gukat is meglékolom." Miután a két 
Szabó a csendőröket sem akarta res
pektálni, vasra verve őket, autón mind
kettőjüket a tornaijai járásbíróság fog
házába szállították.

Filmszinház. Folyó 3ó 7-8-án be
mutatásra kerül a „Savoy Hotel 217.“ 
cimü német nyelvű film Hans Albers- 
szel a főszerepben. Natásja újból sze
retne férjhez menni, de szereimből s 
szemet vet Andrej főpincérre, akire vi
szont Anna házvezetőnő féltékenykedik 
s gyűlöletében nem átal vádaskodni a 
szobalányra Darjára, kit Andrej megsze
ret. Natasja, szobájából fegyverdörrenés 
hallatszik, a szép elvált asszonyt meg
ölték s Andrejt gyanúsítják. A szöve
vény meglepetésszerűen oldódik meg. Re
mek látványosságok festik alá e filmet.

Folyó hó 10 én a „Koenigsmark" c. 
francia film kerül előadásra. A király 
Rudolf javára akar lemondani, de kiköti, 
hogy ez vegye el nőül Aurórát, az orosz 
nagyhercegnőt, ki csak kényszerből te
szi meg e lépést. Rudolf bátyja nehe
zen viseli el a trón elvesztését s ezért 
aknamunkát folytat rokonai ellen, mi
ben segítségére van a közbejött világ
háború. Igen izgalmas és egyben lenyű
göző jelenetek egész sora után bogozó- 
dik a mindinkább bonyoluló helyzet.

Folyó hó 11-én „Ember vagy szörnye
teg" cimü film kerül színre, mely saját
ságos témájánál fogva rendkívüli hatást 
kelt. Dr. Jekell közszeretetben álló or
vos, ki rájött arra, hogy minden ember
nek két „én“-je van. Bizonyos vegyi 
folyamattal saját magán próbálta ki az 
ördögi szert, minek borzalmas követ
kezményei lettek. — Főszereplők : Fre- 
derich March, Miriam Hopkins és Rose 
Hobarth.
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F. hó 12 én „Sequoia“ cirnü amerikai 
film kerül lepergésre, mely a vadregé- 
gényes kanadai sziklavidéken játszódik 
le s frappáns képekben bemutatja az 
őserdő életét, de különösen egy puma 
és szarvas közötti barátságos viszonyt, 
mely akkor is folytatódik, amikor sza
badjukra engedik őket. Az á! 1 átszelidi- 
tés eredményét látjuk a szindús képek
ben, melyek különösen a természet ba
rátait gyönyörködtetik.

S P O R T .
A ÉsAF—MLSz Középkerületének
VI. számú hivatalos közleménye.
Közöljük tagegyesületeinkkel hogy a 

Képes Sportláp 1934. évi 12. számában 
a 3. oldalon megjelent a CsAF-nak egyik 
elvi,, határozata a jáíékosközvetitők és 
csábítók ellen. Eme szakasz folytatását: 
„Az I. B. ezzel kapcsolatban kimondotta, 
hogy az uj egyesületek kötelesek még 
az átlépés bejelentése előtt a régi egye
sületet ajánlva értesíteni arról, hogy a 
játékos náluk felvételre jelentkezett." A 
szöv. I. B. fönti elve határozatot hiva
talból hatályon kivül helyezi, azaz 1936. 
november 1-től hatálytalanítja. Tehát 
ily külön ajánlott kiértesítés f. évi no
vember 1-től már nem szükséges, ele
gendő a játékos előirt nyomtatványon 
és ajánlottan idejében föladott átlépési 
bejelentése.

Stefán Miklós: Kaposi TK —Losonci 
AFC átlépését a szöv. 1. B. érvénytelen
nek minősiti, mivel a LAFC a Szövet
ség felhívásának (lakbizonylat beterjesz
tése) a megadott határideig nem tett 
eleget. (Kerületünk a LAFC ot errevo- 
natkozóan két Ízben is felszólította.)

A Komáromi FC vétóját Molnár End
re : KFC—Füleki TC átlépése ellen az 
1934. évi Képes Sportláp 12. számában 
megjelent elvi határozat (a FTC az át
lép. bejelentés elküldése előtt ajánlottan 
nem értesítette a KFC-ot Molnár E. je
lentkezéséről) alapján az 1. B. elfogadja 
és igy Molnár Endre átlépését érvény
teleníti.

A Szöveiség hathavi nyilvántartásából 
[1936. V. havi átlépés, IV. 4. elkésett 
postabélyegzővel] föltétel nélkül átiga
zolja november 1-én :

Kresnye Károlyt,Tamásfalai MSC—Ri
maszombati Törekvés SE.

Fölhívjuk a TMSC-t, hogy nevezett já
tékos igazolványát haladéktalanul küldje 
be a Kerülethez,

Az általános rendszabály 20-ik §-a ér
telmében egyesületeink 1936. október 
31-ig bezárólag leigazolt játékosainak 
névsorát a Kerület nov. hó 6 án min
den egyesületnek elküldötte. Minden név
sor hátlapján kapcsolva nyomtatott el- 
ösmervényt találnak az egyesületek, ame
lyeket szabályszerűen kitöltve és aláír
va kötelesek legkésőbb 1936. december 
15-ig Kerületnek továbbítás végett át
származtatni. Amennyiben a névsorhoz 
megjegyzésük vagy kifogásuk lenne, úgy 
ezt az elösmervény hátlapján közölhetik. 
Figyelmeztetjük az egyesületeket, hogy 
eme közlésük kizárólag a játékos névsor
ra vonatkozólag eszközölhető és nem 
veszünk tudomásul semmiféle törlési-, 
stb. bejelentést, amelyre nem a névsor 
elösmervénye való. — Akár rendben ta
lálja az egyesület, akár kifogást emel a 
névsor ellen, minden körülmény között 
a kapcsolt elösmervény fönti határidőig 
beterjesztendő, ellenesetben fönti §. ér
telmében Kö 10-— rendbírság következik.

A szövetségi titkárság a legutóbbi iga
zolvány felülbélyegzéseknél tapasztalta, 
hogy rengeteg rossz vagy rongyos álla
potban levő arcképes igazolvány van 
forgalomban. Felhívjuk az egyesületeket, 
hogy ily igazolványokat, valamint azo
kat, amelyek már 3 évvel ezelőtt lettek 
kiállítva, tehát a jövő évi tagsági bélye
gek beragasztására már nincs hely, ha
ladéktalanul uj csereigazolványokkal kell 
megújítani, nehogy érvényüket veszítsék. 
A csereigazolványok beterjesztésére az 
október hó 25-én minden egyesületünk
nek megküldött arra vonatkozó körle
velünk szolgál bővebb felvilágosítással.

Felhívjuk a pelsőci Sport Cubot, 
hogy a Kovács Albert ügyében 8 napon 
belül közölje azokat a vétségeket rész
letesen, amelyért nevezettet olyan sú
lyosan megbüntette.

A Direktórium folyó hó 4-én megtar
tott ülésének határozatai :

Utasítjuk a füleki Vasas SC-ot és az 
Apátfalusi SC-ot, hogy az elmaradt II. 
oszt. bajnoki mérkőzésük terminusában 
egyezzenek meg. Az újonnan megálla
podott terminusról azonnal tegyenek je
lentést.

Újólag felhívjuk a Tornaijai SC-t, va
lamint a Pelsőci SC-t, hogy az elma
radt I. bajnoki mérkőzésük uj terminu
sában 8 napon belül állapodjanak meg 
s arról a Kerületnek büntetés terhe 
alatt azonnal tegyenek jelentést.

Felhívjuk a Feledi TC-ot, hogy nyi
latkozzék, miért nem fizette ki az Apát
falusi SC-nak a múlt hó 25 én leját
szott bajnoki mérkőzés útiköltségét.

Figyelmeztetjük az Apátfalusi SC-ot, 
hogy minden ügyben külön levelet Ír
janak, mert ellenkező esetben ügyeiket 
nem tudjuk gyorsan és pontosan elin
tézni.

Tekintettel a Kerületi súlyos anyagi 
helyzetére, felhívjuk valamennyi tag
egyesületünket, hogy tartozásaikat folyó 
november hó 15-éig annál is inkább 
egyenlítsék ki, mert a Kerület november 
15-től kezdre csak azon egyesületek 
ügyeit fogja elintézni, amelyek a fize
tési kötelezettségüknek eleget tesznek. 
A Kerület olyan súlyos anyagi helyzet
ben van, hogy a legszükségesebb ad
minisztrációs kiadásokat sem képes fe
dezni.

Felhívjuk valamennyi tagegyesületein 
két. hogy a hivatalos lap (Gömör) hát- 
rálékos előfizetési diját rendbírság terhe 
alatt 8 napon belül rendezzék.

Fegyelmi ügyekben a Direktórium a 
következő határozatokat hozta :

Szabó Gyula [Füleki TC] és Varga 
István [Tornaijai SC] játékosok 4 —4 
heti feltételes büntetéssel sújtva.

November hónapban a következő já
tékosok jelentették be átlépésüket:

Bárczy István : Tamásfalvai MSC—Ri
maszombati Törekvés.

Ofcsárik Pál : Rimaszombati Törekvés 
SE—Tamásfalvai MSC.

Huszti István : Rimaszombati Törek
vés SE—Tamásfalvai MSC.

Tóth István III: Ragyolci TC—Loson
ci AFC.

Hegedűs Pál : Apátfalusi SC—Loson
ci AFC.

Molnár László : Apátfalusi SC—Lo
sonci AFC.

Tóth Pál: Ragyolci TC—Losonci AFC.
Princz János : Ragyolci TC—Losonci 

AFC.
Tóth István: Ragyolci TC—Füleki TC.
Deinhardt József: Galántai SE—Fü

leki TC.
Kufel Ernő: Lévai TE—Füleki TC.
Átlépésüket visszavonták :
Kocsis István : Rimaszombati Törek

vés—Tamásfalvi MSC.
Fuchs Mór: Rimaszombati Törekvés 

-  Feledi TC.
Kerekes István : Rimaszombati Törek

vés—Beregszászi FTC.
Figyelmeztetjük az egyesületeket, hogy 

az átlépési bejelentésekhez valamint 
visszavonási kérelmekhez az előirt illeté
keket feltétlenül és azonnal küldjék be 
a Szövetségnek, mert ellenkező esetben 
az I. B. az átigazolási kéréseket meg
semmisíti.

Rimaszombat, 1936. XI. 5.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k.

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
A Törekvés őszi szereplése 

a bajnokságban.
A Középkerület őszi bajnoki fordulója 

egy mérkőzés híján lezajlott s az ered
mény városunk sportélete szempontjá
ból igen nagy sikert jelent: a Törekvés 
pontveszteség nélkül, öt pont előnnyel 
vonul téli nyugalomra. A Törekvés bra
vúrja városunk sportkedvelő közönségé
nek osztatlan elismerésével találkozik s 
mindenkit a legszebb reményekkel tölti 
el a csapat jövő szereplése tekintetében. 
Tény az, hogy a bajnoki mezőny meg
tizedelt hadsereg képét mutatja, a részt
vevő csapatok képességei lényegesen 
csökkentek, mindazonáltal nem szabad 
a Törekvés teljesítményét lekicsinyelni, 
mert a football forgandó szerencséje 
mellett az uj alakulat természetszerű 
nehézségei ellenére is százszázalékos az 
eredmény.

Nem mulaszthatjuk el elégtétellel meg
állapítani, hogy a szép siker egyesegye- 
dül az erők célszerű tömörítésének az 
eredménye, ami teljes mértékben minket

K e r e s e k
egy 2 esetleg 3 szobás komfortos lakást

Cim : a kiadóhivatalban.

E la d ó  h á z .
T om pa u tc a  19. sz. a la t t  ma
gányos udvar 3 szoba mellékhelyi

ségekkel eladó.
Értekezni: Sövényházy Mihály

Ferenczy-utca 6. sz. alatti lakásán.1 Gyiíiiölcsfák téli m i m M  1
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január hó 1-től kiadó.
Felvilágosítást az evang. lelkészi 

hivatal ad.

A u t ó t a x i  -  v á l l a l a t
RUDOLF Z. Rózsa-utca 6. sz. alatt.
Éjjeli csengő. Telefon 83. 

Állandó külföldi járat! 
Betegszállitó-kocsi.

Eladási hirdetmény.A Telep utcai 1357 ö. sz. épitési telek 
fele és a Szijjártó utcában levő 359- 
360 ö. sz. lakóház eladó. — Értekezni 
lehet Szőllősy István városi iroda

főtisztnél.

igazol, mint akik unosuntalan évek óta 
hangoztattuk lapunk hasábjain az egye
sülés eszméjét. Igazolja a siker, hogy vá
rosunkban teljesen elegendő egy magyar 
sportegylet, amely egyesíti magában az 
eddig széttagolt és széthúzó játékosgár
dát és a hívek táborát. Az eddigi visz- 
szavonás és meddő ellenségeskedés 
megszűnt s a Törekvés, a Slovan társ
egylettel karöltve és sportbaráti egyet
értésben, haladhat azon az utón, amely 
az igazi sporteszmények eléréséhez ve
zet s amely városunk sportéletének nagy 
fellendülését eredményezheti, amit az 
egész sportkedvelő közönség őszintén 
és tiszta szívvel kiván.

Az egyesülés eszméjének határozott 
stádiumba való lépésekor a kétkedők le- 
mondólag állapították meg, hogy a RME 
és RÁC megtizedelt játékosgárdája ösz- 
szeolvasztva sem fog megfelelő játékerőt 
képviselni. Az eredmény mást mutat: az 
uj egyesület együttesébe bekerült játé
kosok lényegesen jobb képességeket vo
nultattak fel, mint előbbi egyesületükben, 
ami az erők tömörítése előidézte nyu
galmi érzés és egészséges szellem ja
vára írható. Ennek dacára csak az elért 
számszerű eredmény százszázalékos, a 
csapat teljesítménye egyáltalán nem 
mondható annak s ha a jövő nagy küz
delmeiben sikerrel akarja megállni a he
lyét, akkor a téli szünetet okosan kell 
felhasználnia, hogy a játékosok képes
ségeit fejlessze, testi kondícióját meg
tartsa és növelje s az együttes egészsé
ges szellemét istápolja. Csak közös aka
rattal és erővel lehet nagy eredményeket 
elérni!

A Törekvés legnehezebb mérkőzése 
az őszi fordulóban a Tamásfalai MSC 
elleni volt, amelyen csak szerencsével 
tudta mindkét pontot megszerezni, to
vábbá a forró tornaijai talajon lejátszott 
mérkőzés. A legszebben játszott a Füle
ki TC elleni mérkőzés első félidejében. 
A csapat játékosai: Áron szereplése vál
tozékony volt, kitűnő védések mellett a 
kapott hat gól közül több potyagól esett, 
Klincsák kitűnő szereplését a katonás
kodás akasztotta meg, helyettese Ács 
sokat vesztett gyorsaságából, de rugó 
technikája fejlődik, Lőkös masszív osz
lopa a védelemnek, de faultokra hajla
mos, Katz végig jó formában játszott, a 
fedezetsorban a technikát képviseli, 
Szlovencsák viszont a lelkes, odaadó já
ték embere, kár hogy sokszor nem bír 
uralkodni idegein, Rízt szorgalmas, sal- 
langmeates játéka a csapat egyik leg
jobbjává avatja, a fiatal Gyüréknek gyor

saságát kell fejleszteni, hogy igen hasz
nos védőjátékossá váljék, Szmrekács 
egyik lenditőkereke a csatársornak, s 
főleg mióta Éliás játszik mellette, sokat 
fejlődött a játéka, Éliás szorgalmas és 
önzetlen, mindenki szívesen látja a csa
társorban, Árvay, egyik Ígérete a rima- 
szombati sportnak, a csapat góllövője, 
aki most van a fejlődés utján, technikai 
felkészültsége már most is kitűnő, Ke
rekes az őszi idény folyamán igen so
kat fejlődött, csak „nagy" lövései nem 
sikerülnek, Tromka szemfüles, gyors.de 
volt több gyenge szereplése. Á csapat 
góllövői voltak : Árvay 10, Kerekes 8, 
Tromka 4, Éliás 4, Szmrekács 3, Szlo
vencsák 1, Ofcsárik II. 1 góllal.

Törekvés XI—Füleki VSC 6:0. —
II. osztályú bajnoki. A Törekvés tarta
lék csapata kitűnő formában lelépte a 
vendég füleki csapatot. A gólokat lőtték: 
Ofcsárik II. (5), Fuchs.

Füleki TC—Ragyolci TC 5:2. — I. 
osztályú bajnoki Füleken.

A Slovan vasárnap Losoncon játszik 
a LAFC ellen barátságos mérkőzést.

Az őszi bajnoki forduló az egy TSC 
—PSC mérkőzés kivételével befejező
dött. Az elmaradt TSC—PSC mérkőzés 
biztos győztese a tornaijai csapat lesz, 
amely igy a második hely várományosa. 
A bajnoki táblázat a következőleg fest:

Törekvés 7 7 0 0 31:6 14
FTC XI. 7 3 2 2 24:12 8
TSC 6 2 3 1 9:6 7
TMSC 7 2 3 2 17:13 7
ASC 7 3 1 3 7:14 7
RTC 7 2 2 3 17:13 6
Vasas 7 2 1 4 6:25 5
PSC 6 0 0 6 6:27 0

A szerkesztő üzenetei.
J. J. Elkésve érkezett. Alkalomadtán

— mint mondottam is — jönnek. 
Fergeteg. Nekünk az irót ismernünk

kell. Nevezze meg magát, ez az első föl
tétel.

Zs. Ly. Az, aki a betegápolás ne
mes munkájában a nehezebb, kelle
metlenebb teendők végzésétől huzakodik,  
vagy azokat másokra igyekszik áttolni,
— minden egyéb lehet, csak hivatását
méltóképpen betölteni igyekvő, igazi 
betegápoló nem. Az ilyen máris tegye 
le a vöröskeresztes hófehér ápolónői kö
penyt s ne akarjon abban csak tetsze
legni. _____

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

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


