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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rim aszom bati járási m agyar közm űvelődési választm ány h ivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk.

FŐSZERKESZTŐ: 

M Á R K U S  L Á S Z L Ó

E L Ő F I Z E T É S I  DI J AK:  Egy évre 43 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám á ra  1 korona.

A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladó 
hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

A magyar színészet elárvultsága
valójában a szinikerületek kettévá
lasztásával kezdődik s azóta a ma
gyar szinikultura úgy Szlovensz- 
kón, mint Kárpátalján a lassú seny- 
vedés jelenségeit mutatja. Hiába 
minden megmozdulás, az országos 
szinpártoló egyesület küldöttség
járása, kilincselése : a baj orvos
lására hivatott felsőbb hatóság nem 
siet a radikális gyógyszerrel.

A szerencsétlen kettéválasztási 
intézkedéssel az itteni magyar szí
nészetnek az életerét metszették el, 
azóta a színészet sem nyugaton, 
sem keleten nem a régi nivón mo
zog, a jóakarásu színigazgatók itt 
is, ott is képtelenek a megfelelő 
szintre emelni a színészetet, ismét 
hatékonnyá és virágzóvá tenni a 
magyar szinikulturát.

Nem elég a magyar színészet
nek eme nagymérvű elárvultsága, 
mostoha sorsra juttatása, az egyes 
szinikerületek direktorainak régi- 
keletü egymáselleni torzsalkodása, 
de mintha rossz szellem gonosz
kodnék velünk, a szinikoncessziók 
időnkénti kiadása alkalmával vala
mely ismeretlen erők és elemek 
fűtötte szenvedéllyel ádáz harcok 
és alattomos áskálódások ütik fel 
hidrafejüket, az itteni magyar szí
nészet legnagyobb veszedelmére.

Amint ismeretes, az Országos 
Hivatal Iván Sándornak tizenegy 
esztendei becsületes színigazgatói 
munkássága után, a koncesszió le
járiával, a keletszlovenszkói magyar 
sziniengedélyt egyévi próbaidőre 
Sereghy Andornak, az Iván-társu- 
iat főrendezőjének adta ki.

Ezzel kapcsolatban mig az elej
tett Iván Sándor búcsúzójában orv
támadásról beszél, addig az uj di
rektor, Sereghy Andor ellen több 
sajtótámadás történt, amikre az uj 
színigazgató mindezideig csak tűrő 
némasággal felelt.

A jelenleg Rimaszombatban működő 
színtársulatnak tagjai látva ezt az áldat
lan helyzetet, a múlt vasárnap délután 
társulati gyűlésre jöttek össze a színház
teremben, ahol kérésükre megjelent az 
országos magyar szinpártoló egyesület 
alelnöke, egyben az itteni kerület elnöke, 
Sichert Károly is, de résztvettek azon a 
sajtó képviselői és a közönség köréből 
meghívottak is, mig Sereghy Andor 
színigazgató távol maradt a gyűléstől.

Turóczy Gyula titkár a direktort ért 
támadásokat s a szinikoncesszió kiadása 
körüli harcokat ismertetve, megfelelő 
védekezés szükségét állapítja meg s 
javasolja, hogy függetlenül attól, miként 
védekezik ez ügyben személyét illetőleg 
a direktor, a már existenciáíis érdekei
ben veszélyeztetett társulat Írjon át az 
országos magyar szinpártoló egyesület 
elnökségéhez s illetve forduljon kérés

sel a kárpátaljai magyar színházi szö
vetkezet igazgatóságához, a bajok és 
támadások megszüntetése végett.

Sichert Károly kijelenti, hogy a ma
ga részéről sem iidomosnak, sem he
lyesnek nem tartotta soha, ha az utód 
az előd munkáját lekisebbiteni, vagy 
éppen lepocskondiázni igyekezett. He
lyesebb és célszerűbb, ha ehelyett az 
utód az előd munkáját, jóraigyekvő mű
ködését elismerve, a maga részéről még 
intenzivebb munkásságot, fokozottabb 
és nagyobb eredményekkel kecsegtető 
tevékenységet igér. Ez sokkal szimpati- 
kusabb és biztatóbb. Amint elismeri 
Iván Sándor letagadhatatlan érdemeit, 
éppenugy nem kételkedik Sereghy An
dor képességeiben sem és irányában, 
de az egész színtársulat irányában is 
bizalommal viseltetik. Ismerteti kivona
tosan a szinpártoló egyesület hozzáinté
zett, 5000 Ki. segélyt is kiutaló levelét 
s reményű, hogy a bajokat sikerül 
megszüntetni és a magyar szinikultura 
nem fog újabb sérelmet szenvedni. A 
magyar szinikultura közkincsünk, ami
nek elkótyavetélését senkinek meg nem 
engedhetjük.

A Sereghy Andor helyes kalkulására 
vonatkozó ismertetés után a társulati 
gyűlésen jelenvolt színészek Turóczy 
óyula titkár elfogadott javaslata értel
mében a következő levélnek az orsz. 
magyar szinpártoló egyesület elnöksé
géhez s illetve a kárpátaljai magyar szín
házi szövetkezet igazgatóságához történő 
elküldését határozták el s Írták is alá 
sajátkezüleg nyomban e levelet:

„A szinikoiicessziói kiadása körül ke
letkezett harcok, az ez ügyben megin
dult cikkezések olyan mérveket kezde
nek ölteni, hogy ezáltal kenyerünket és 
existenciánkat látjuk veszélyeztetve. Ar
ra vagyunk bátrak kérni, hogy kegyes
kedjék odahatni, hogy ezek az állapotok 
megszűnjenek, nehogy ezáltal kenyerün
ket veszítsük el. Hisszük, hogy a Szin
pártoló Egyesület és a Szövetkezet Igaz
gatósága teljes erkölcsi súlyával oda fog 
hatni, hogy ezek az állapotok megszűn
jenek, hogy munkánkat nyugodtan és 
becsületesen folytathassuk és kenyerün
ket, melyhez jogunk és kétségen kivül 
elismert elhivatottságunk van, el ne ve
szítsük.

Kérésünk megismétlése melÉett va
gyunk alázatos szolgái:

A magyar színtársulat tagjai: 
László Andor, Lakos Klári, Káldor Jenő, 
Hubay Zsenka, Stephanides Ily, Kozma 
Andor, Bogdány Vera, Szirmay Vilmos, 
Seress Gyula, Seress Gyuláné, Bakos 
István, Bartos József, Buus István, Csech 
József, Dorazil Alois, Dudinszky Pál, 
Fest Vidor, Klamarik Lajos, Kontz István, 
Némethy Zoltán, N. Dancsók Böske, 
Pribelszky Béla, Podkoniczky Pál, Ross 
József, R. Sárossy Mici, Rózsa Paul, 
Schmiedt Lyvia, Szikora Lukács, Turó
czy Gyula, T. Némethy Rózsi, S. János- 
sy Terka, Weiser Miklós, Zuzánek Vac- 
lav, Takács Pál."

Teljes bizonysággal nem tudjuk, 
de nem is keressük, mik az Iván 
Sándor mellőzését, a volt és jelen
legi direktor közötti ellentéteket ki
váltó okok és szító erők. Iván Sán

dor elvitathatatlan nagy érdemei
vel, értékes munkásságával szem
ben teljes elismeréssel, Sereghy 
direktorral szemben őszinte biza
lommal viseltetünk. Azon indoko
kat sem firtatjuk, amik a sajtótá
madásokat életre keltették. — Az 
előbbi a két direktor, az utóbbi az 
illető lapok és Sereghy ügye.

Mindenesetre fölötte sajnálatos
nak tartjuk azonban ezt is, azt is 
és reméljük azoknak szinikulturánk 
sérelme nélkül, közmegelégedésre 
való elintézését.

A valósághoz híven ki kell azon
ban jelentenünk és ezúton tudtára 
adnunk mindazoknak, akiket illet, 
hogy a szinpártoló alelnöke által 
megejtett pénztárkönyvi betekintés 
Sereghy kalkulálásának helyességét 
igazolta.

Tény az is, hogy a társulatban 
nyolc magyarországi szinész s il
letve színésznő működik és pedig 
névszerint: Lakos Klári, Stephani- 
desz Ili, Hubay Zsenka, Bogdány 
Vera, László Andor, Szirmay Vil
mos, Káldor Jenő és Kozma Andor.

Letagadhatatlan valóság, hogy 
Sereghy Andor olyan művészem
ber, akinek rátermettségéhez szó 
sem férhet, mert rendezői és szí- 
nészi munkájával ezt mindben iga
zolta. Az eddig lefolyt előadásokból 
megállapíthatóan a társulat tagjai 
művészit produkálni tudó szinész- 
emberek, akik estéról-estére a kö
zönség és sajtó legteljesebb elis
merése mellett játszanak. A díszle
tek ellen nemcsak hogy kifogás 
nem emelhető, de azok egyenesen 
meglepően szépek. A bérletgyüjtés 
munkája eddig még soha nem ta
pasztalt sikerrel járt és általában: 
a szintársulat tagjai, egyenként és 
összesen, lelkiismeretes, igyekvő, 
becsületes művészi munkát végez
nek. Nincsen tehát semmi okunk 
eddig elégedetlenségre.

Ezt a lelkiismeretes, becsületes 
művészi munkát amikor továbbra 
is elvárjuk tőlük, bizunk benne, 
hogy a ma fennálló bajok, minden 
erre illetékes tényező jóratörekvő 
igyekezetével, mielőbb megszűnnek 
s a magyar színészet nagy elárvult- 
ságából újra a régi nivóra emelked
ve mihamar friss virágba borul 
féltett kőzkincsünk, a magyar szini
kultura szépségeket termő fája.

Márkus László.
Városi közgyűlés. Rimaszombat vá

ros képviselőtestülete pénteken, f. hó 
24-én délután közgyűlést tartott. A ti
zennyolc pontból álló tárgysorozat kö
zött szerepel az 1938 évi városi költség- 
vetés letárgyalása és elfogadása is, nem
különben több előléptetés. A lapzárta 
után tartott közgyűlésről csak jövő szá
munkban referálhatunk.

A rimaszombati sportpálya- 
és tribün-ügyről.

A közelmúltban több hírlapban oly 
közlemények láttak napvilágot, amely 
közlemények foglalkoztak egyrészt Ri
maszombat város sporttelepének és tri
bünjének ügyével, másrészt személyi 
éllel íródtak és közönnyel vádolták meg 
Rimaszombat város vezetőségét.

A „Magyar Újság" cikke szerint, mely 
1937. augusztus 17-én jelent meg, Ri
maszombat város vezetősége oly szín
ben van feltüntetve, hogy hallatlanul 
nagy közönnyel viseltetik a football-tigy 
iránt. A közlemény szerint a rimaszom
bati „Törekvés" hiába keresi igazát és 
29000'— KS-ját, mint a sporttelepbe be
fektetett összegét, sőt a Csehszlovákiai 
Magyar Testnevelő Szövetség elé be
adott panaszban az az állítás is szere
pel, hogy a város vezetősége még tré
ningekre is lezáratta volna a pályát.

A teljes valóságnak megfelelően hiva
talos kötelességemnek ismerem, hogy 
városunk adófizető polgárságát — akik
nek adófillérjeiből létesült és épült fel 
a rimaszombati sportpálya tribünje — 
fölvilágosítsam a fenti vitás ügyről.

Tény az, hogy 1934. február hó 4-én 
a régi, rozoga, teljesen fából épült tri
bün leégett. Az akkori vezetőség egy 
nagyobb szabású téglaalappal és meg
felelő helyiségekkel berendezendő tribün 
építését határozta el.

Meg volt az ambiciózus akarat és a 
nagyközönség segítsége sem hiányzott. 
A tribünépités Rimaszombat város hoz
zájárulásával mégis indult. — Tény az 
is, hogy 29000'— K5-t befektetett a 
sportpálya akkori vezetősége a kerítés
be és a tribünépités előkészítő munká
lataiba. Tény az, hogy egy vihar alkal
mával a kerités cementből készült osz
lopai kidőltek és a nagyköltséggel fel
épített kerités nagyrésze kidőlt és a mai 
napig is csak összetákolt állapotban 
van.

Rimaszombat város vezetősége 1934. 
december 30-án tartott képviselőtestü
leti közgyűlésben 15—934. kgy. sz. a. 
a helybeli sportegyesületeknek a felépí
tendő tribünhöz 45000 drb téglát, 175 ms 
homokot és 35 ms kavicsot adományo
zott, összesen 10925’— Ke értékben.

Az 1935. évben újra hozzájárult Ri
maszombat város képviselőtestülete rend
kívüli segély cimén a tribün és pálya 
építéséhez, mikor is 556—935. sz. köz
gyűlési határozatával 6350'— Ke. érték
ben épületfát adományozott, részint pe
dig rendkívüli segélyt, összesen 9752’— 
Ki értékben.

Mindezen felsorolt segélyek dacára 
azonban a „Törekvés" sport egyesület 
a tribün építését tovább folytatni nem 
volt képes, részint vezetőségének szét
bomlása, részint pedig a sport-egyesü
letek belviszálya miatt, részint pedig 
anyagi eszközeinek a hiánya miatt.

Rimaszombat város vezetősége látván 
azt, hogy nemcsak hogy a sport egylet 
vezetősége a tribün építését folytatni 
nem képes, de még az ottlévő anyagok 
is tönkre mennek az időjárás viszontag
ságaitól, kénytelen volt az 1936. évben 
teljesen kezébe venni a tribün építés 
ügyét, látván a „Törekvés" sportegye
sület belső viszályát és anyagi legyen- 
gülését is.



2 G ö m ö r 1937. szeptember hó 26.

A  pannonhalm i találkozó.
A figyelmes újságolvasó bizonnyal örömmel olvasta a hirt a ne

vezetes pannonhalmi találkozóról. Református lelkészek, a főgondnok
kal együtt, fölkeresték a magyarországi katolikusok egyik legerősebb 
bástyáját, a kilencszázéves pannonhalmi bencés apátságot, hogy refor
mátusok és katolikusok keresztényi szellemben kezet fogjanak s mint 
egyenrangú magyarok, egymás megbecsülését segítsék elő. Aki ismeri 
Pannonhalma vendégszerető falait, aki tanúja volt egyszer is annak az 
elfogulatlanságnak s megbecsülésnek, amely minden vallásu magyart 
ott fogad, aki egy óráig is lélekzette a múlt finom illatát, az termé
szetesnek veszi, hogy ez a nevezetes találkozó éppen Pannonhalmán 
folyt le, — abban a reményben, hogy ez a találkozó nem múlik el 
nyomtalanul s a két felekezet közötti nagy s szent megértésre vezet. 
Nem egyszerű gesztus ez, sőt több a finom szimbólumnál i s : ez már 
cselekedet, mélyértelmü s jövendő hatásában gazdag cselekedet, mind
nyájunk hő óhajtása, akik csak magyaroknak valljuk magunkat. Az 
óhajtás igy szól: vajha a két nagy keresztény felekezet, a katolikus 
és a református megértené egymást Krisztus szellemében s tanítása 
szerint s valóban ne azt keresse, ami elválaszt, hanem ami összetart 
s összekapcsol. Akkor, amikor a világ sok országában visszatérünk a 
katakombákhoz s a jó-keresztények lassankint földalatti menhelyeken 
mernek csak Istenhez fohászkodni: fölösleges és botor fényűzés volna 
a felekezetek közötti harcot kiélezni, amikor legföljebb dogma s ma
gyarázat választ el egymástól, de sohasem a lényeg: az evangéliumi 
tanítás. A pannonhalmi találkozón bizonnyal ott volt Krisztus is s be
leegyező mosollyal nézte híveit, Isten feketeruhás szolgáit, amikor az 
ő nevében szeretet-jobbot nyújtanak egymásnak. Remélnünk kell, hogy 
a kezek nem válnak szét, hanem szorosan összekulcsolódnak s az 
egymás iránti Szeretet szava nem foszlik el üres hangokká s a Türe
lem rózsái megteremnek.

Az 1936. évben újra kénytelen volt 
Rimaszombat városa most már újabb 
anyagi áldozatot hozni azért, hogy a már 
ottlévő anyagokat a célnak megfelelőig 
felhasználhassa, részint pedig a tribün 
ügyét előbbre vigye. Az 1936. évben 
ácsmunkákra 2000 Ki, eternit fedésre 
4951 Ke, faanyagokra 3104 Ki, kőmű
vesmunkákra 1200 Ke és több kisebb 
kiadásokra összegszerűen az 1936. év
ben 21.36605 Kí-t adott ki Rimaszom
bat város képviselőtestülete a sportegy
let céljára, illetve a tribün felépítésére.

Ezen összeghez számítsuk hozzá az 
1937. évben kiadott és kiadandó mun
kálatoknak összegét, amely 15.000 Kö-t 
tesz ki, — minden reálisan gondolkozó 
embert meggyőzhetnek a fenti tények 
arról, hogy Rimaszombat városa azért 
volt kénytelen 1936-ban a tribünépités 
ügyét saját vezetésébe venni, mert kü- 
lömben az előző két esztendőben adott 
anyagok is tönkre mentek volna és a 
várost épen úgy, mint a sportegyesüle
teket, helyrehozhatatlan kár érte volna.

Azon körülmény, hogy évről-évre fo
kozatosan történhetett a tribün építésé
nek a megoldása, ez egyrészt múlott a 
„Törekvés" sportegyesület meglehetősen 
zavaros akkori állapotán, amennyiben 
az egyesület örökös belvitákban forgá
csolta szét erejét, másrészt pedig Rima
szombat város teherbíró képességén.

Összegezve a szigorú tényállást, Ri
maszombat város a mai napig 57.009'25 
Kí-t fektetett be a tribün épitésbe.

A tribün bár még mai napig sem tel
jesen kész. de ma már annyira használ
ható állapotban van, hogy a nagy kö
zönség a tribünön helyet foglalhat, tehát 
a tribün feladatának és céljának meg
felelő állapotban van, a bekövetkező 
bajnoki mérkőzésekre.

Sajnos a tribün még ezzel mindig 
nincsen kész és a jövőben újra súlyos 
anyagi gondokat fog okozni Rimaszom
bat város vezetőségének.

Rimaszombat város vezetősége minden 
tárgyilagos kritikát meghallgat és meg
fontolás tárgyává tesz, de egyáltalán nem 
szolgált arra reá, hogy hírlapi támadás
nak legyen kitéve akkor, mikor 57.000 
Ké-s összegű áldozatot hozott.

Pénzügyi szempontból mérlegelve a 
dolgot, a Rimaszombat város által nyúj
tott 57.000 Kő tőkének kell hogy a jö
vőben valami kamathozama legyen, mert

H angok a  m últból.
I.

Évekkel ezelőtt nevét imádkoztam,
Az a szerelem volt egész életem,
Elrohant az idő . .  . évek elrepültek,
És most ? . . .  És most ? . .  . Most még jobban

[szeretem 1 . . .

II.
Amikor látjátok, hogy a könny, a bánat 
Szivemből elszállott s régen semmivé lett, 
Amikor látjátok nevető szememben 
S kacagó arcomon mint ujjong az élet,
És . . .  hogyha ilyenkor hirtelen-váratlan 
Felhő száll ez arcra s könny szökik e szembe, 
Ne találgassátok : szilaj bohó kedvem 
Ilyen váratlanul ugyan mi is lelte ;
Semmi! . . .  Csak egy emlék támadt fel a sírból, 
Csak egy régi álom jutott az eszembe 1 . , .

III.
Néha hónapokig nem is jut eszembe, 
Színtelenné vált már, megfakult a képe. 
Boldogan köszöntlek, feledés áldása, 
Régenvárt nyugalom . .  . visszaszerzett béke 1

Hej . . .  de mikor aztán . . .  tolvajmódra, lopva, 
Hirtelen váratlan utolér emléke,
Régvárt nyugalomnak, boldog békességnek 
Jó hosszú időre . . .  újra vége . . .  vége I . . .

Quis sum.

Aki a jég hátán is megél.
Tegnap reggel beröpült hozzám egy 

vándormadárka: néhány órára belesi
mult otthonom meleg fészkébe, tollász
kodott, csicsergett és csattogott, majd 
estére kiterjesztette szárnyait és elszállt 
ismeretlen tájak uj élményei felé. Én 
pedig itt maradtam: anyai nézéshez 
szokott szemem aggódó tekintettel kö
veti ennek az idegen fiókának merész 
égbetörését és félve lesi, megtalálja-e 
valaha a boldogságot, vagy szárnysze
getten hull-e alá egyszer ez a minden 
megkötöttségtől felszabadult hontalan 
kis csavargó.

sajnos, városunk nincsen abban az anya
gi helyzetben, hogy ekkora összeget ka
mat nélkül befektessen.

Ezen kamatveszteségnek legalább rész
beni megtérítését célozta az egyezség, 
amely előzőleg létesült a sportegyesü
letek vezetőségével olyképen, hogy egye
sületenként 120’— koronát fizetnek 
az egyes mérkőzéseknél a tribün hasz
nálatáért.

Hangsúlyozni kívánom, hogy ezen 
120'— Ki. fizetésére kötelezte magát a 
sportegyesületek vezetősége és a dolog 
csattanójához tartozik az a jelenlegi 
helyzet, hogy ma, mikor már a tribün 
befejezéshez közel áll, akkor a „Törek
vés" a 120'— Ki. tribün-használati di
jat megfizetni vonakodik nemcsak, ha
nem följelentésekkel igyekszik a tribün-

Édesanyja a női báj és szépség meg
testesítője volt. „Napsugár kisasszony"- 
nak nevezték ifjú éveiben, de igazán 
fiatal nem volt soha. Elérhetetlen vá
gyak emésztették kielégítetlen lelkét, 
végtelenbe sovárgó szive sohasem ta
lálta meg a közel valóság örömeit, sze- 
retetet nem adott és boldogságot nem 
kapott soha — végül pedig unalmában 
elhagyta ezt az életet, amelyben csaló
dott és a melytől már nem várt sem
mit. Remek férfi volt az apja, jelentős 
szelleme játszi könnyűséggel fogadott 
be minden tudást és lángoló lelke pa
zarul szórta azt szét az emberek között. 
Minden bánatot megértett, minden szen
vedést megvigasztalt, minden örömben 
osztozott és úgy tudott nevetni, mint 
egy gyermek.

Amikor a sors halálos betegséget 
mért rá, keserűség nélkül, filozófikus 
nyugalommal vett önkéntes búcsút az 
élettől, amelyet oly nagyon tisztelt 
és szeretett, hogy kínjainak rútságával 
nem akarta szépségét elhomályositani.

Ennek a különös emberpárnak itt
maradt gyermeke: Tanja, akit az elha- 
gyatottság nem tört meg, hanem meg
acélozott, aki 16 éves kora óta maga 
vívja harcát az élettel és az emberek
kel, akit irigyelnek a leányok, mert te
het, amit akar és akit sajnálok én, 
mert nincsen senkije, aki dédelgesse.

Neve országok szerint idomul. Ide
haza Antóniának keresztelték és Ton- 
csinak hívták. Angliában (ahol pipát 
szívott, quácker akart lenni és megta
nult soffirozni) Tonynak hivatta magát, 
Tanja a „művész" neve, mert exotikus 
és valami olyat rejteget, ami nincs.

Tanján nem látszik, hogy a magyar 
alföld gyermeke, ő a tökéletes mimikry 
példás megtestesülése és az amerikai 
globetrotter-lány internacionális külsejé
vel lépdel a világban. Magas, vékony, 
aranyszőke (nem festve!), szemüveget 
hord, csúnya, de vonzó és minden nyel
ven rosszul, érthetetlenül és mulatságo
san hadar. Mérhetetlenül lusta és láza
san tevékeny. Nagyon eszes és teljesen

I
építés ► ügyét mellékvágányra terelni, 
sőt mi több, Rimaszombat város veze
tőségét ügyvédi felszólításokkal molesz
tálja.

Mi elismerjük, hogy nagyon fáj a 
sportegyesületeknek az ő befektetett 
29000'— Ké-juk, amelyet visszakapni 
természetesen nem tudnak, de a sport
egyesületek által befektetett összeg mel
lett ma ott szerepel Rimaszombat vá
rosának 57000'— Kí-t kitevő befekte- 
tetett tőkéje, amelynek alapján Rima
szombat város sem a sporttelep, sem 
pedig a tribün tulajdonjogáról nem 
mondhat le, sőt igenis az egyezségnek 
megfelelően kívánja is a tribün hasz
nálati dijak mindenkori befizetését.

Ezen viszony természetszerűleg nem 
zárja ki azt, hogy a jövőben a sport

műveletlen. Nem szegény, de soha sincs 
pénze. Mindenhez van tehetsége, de 
semmihez sincs kitartása. Berlinben 
táncolni, Párisban varrni, Szegeden főz
ni tanult. Semmit sem tud mindebből, 
de mindenütt őrzik földi javainak vala
mely töredékét: egy díványt, egy varró
gépet, egy spiritusz-tűzhelyet vagy egy 
koffert.

Garderobeja óriási és többnyire hasz
navehetetlen ruhadarabokat tartalmaz: 
májusban Itáliában egy 2 cm. vastag 
teveszőr-teddybar kabátban érkezik, a 
melyet novemberben Oroszországban 
viselt és januárban Zermattban gyékény- 
fonásu estikabáttal lepi meg a vacogó 
társaságát, amelyet egyiptomi barátnő
jétől kapott. Jelenleg uj pálya hajnalán 
áll. Párisban majdnem férjhez ment egy 
svéd grófhoz, de amig kiki beszerezte 
papírjait, megunták egymást és a pén
zük is elfogyott, rokonainál élni unal
mas, kis vagyonának kamatai külföldön 
nehezen érik el, tehát végre „komoly" 
pénzkeresésre kell gondolnia. Érthetet
len módon, láthatatlanba alkalmazta őt 
egy londoni Limited Company of Nem- 
tudommicsoda — idegenvezetőnek. Most 
holmi utlevélügyben szaladt haza, de 
jövő héten már nyolc ausztráliai tanító
nőnek fogja magyarázni Linzet, Salz
burgot és Bécset, ahol fél-félnapra meg
állt, hogy körülnézzen és kissé tájéko
zódjék.

A nyáron Londonba készül, hogy fent- 
nevezett irodában bemutatkozzék és 
szerződést kössön. Lehet, hogy egyéni
ségének varázsa szemtől-szembe is el
kápráztatja majd főnökeit úgy, hogy 
nem látják meg tudásának tátongó hiá
nyait. Amellett épp oly kevéssé szél
hámos ez a lány, mint az a madár, 
amely ágról-ágra szállva nem emlékszik 
a tegnapra és nem gondol a holnapra, 
csak röpdös és dalol és ott csipegeti 
táplálékát, ahol találja. Nyárspolgár is
merősei természetesen rengeteg csúnyát 
beszélnek laza erkölcseiről és felhábo
rodásukban rémregényeket költenek ró
la. Mindebből csak annyi igaz, hogy

egyesületek kedvezményesebb elbírálás
ba ne részesüljenek, de viszont ezen 
leirt tényállás minden érdektelen adó
fizetőt, valamint minden reális sport
embert meggyőzhet arról, hogy Rima
szombat város vezetősége anyagi erejé
hez mérten megtett mindent ahhoz, 
hogy a sportnak méltó lehetőséget biz
tosítson. — Sajnos, Rimaszombat város 
anyagi helyzete nem engedi azt meg, 
amit tehetősebb és gazdagabb városok 
megtehetnek, hogy a sportélet fellendí
tése céljából nagyobb összegeket is ké
pesek áldozni. Rimaszombat város ve
zetősége a sporttal szemben kötelessé
gét megtette, anyagi erején felül is ál
dozatot hozott, de semmiképen sem ér
demli meg azt a kritikát, amik egyes 
hírlapokban a város vezetősége ellen 
napvilágot láttak.

A lelkesedés túlfütheti a sportoló fia
talságot, sőt ez a lelkes tűz dicséretre 
méltó a sport érdekében, de ez nem 
jelenti azt, hogy a hírlapok szárnyán 
befeketítsék a város vezetőségét akkor, 
mikor az megtette és a jövőben is 
megteszi mindenkor kötelességét anyagi 
erejéhez képest mindenkivel, igy a 
sporttal szemben is.

A fenti ismertetés, azt hiszem, min
denkit teljes mértékben meggyőz arról, 
hogy Rimaszombat városának sportélete 
és annak föllendülése most már nem a 
tribünön, vagy a sportpálya kezdetle
gességén fog múlni, hanem azon, hogy 
a sportoló ifjúság milyen lelkesedéssel 
és komolysággal fogja a jövőben a 
sport ügyét előbbre vinni és ha ezt 
megteszi, úgy a fölépített nagyszabású 
és talán kissé túlméretezett tribün meg 
fog telni sportpártoló közönséggel, hogy
ha közönségünk nemessportot és lelke
sedést Iát a küzdők terén.

Rimaszombat, 1937. szeptember 14.
Dr. Eszenyi Gyula,

városbiró.

Elitéit bűvész. A „Teddy-mester" 
művészi név alatt a múlt hónapban vá
rosunkban működő bűvész segédjévé 
szegődött Osztrovszky József hentes
segéd, rozsnyói lakos egyik előadás al
kalmával rendtörvénybe ütköző államel
lenes kijelentéseket tett, amiért a nyom
ban letartóztatott műkedvelő bűvészt a 
helybeli kerületi bíróság a múlt héten 
három hónapi fogházra Ítélte.

minden rosszat elkövethetne, mert nem 
volna senki, aki számon kérje tőle. Va
lami oly csodálatos, természetes gyer- 
mekdedség él a lelkekben, oly egyszerű 
és őszinte a beszéde, oly tiszta és be
csületes a gondolkozása, mintha őran
gyal vigyázna rá, hogy bele ne essék a 
szakadékba, amelynek szélén vak me
részséggel táncol.

Van egy furcsa veleszületett tulajdon
sága : sohase zavar. Mindig váratlanul 
toppan be, de mindig jókor. — Sohase 
marad túlsoká és úgy illeszkedik bele 
a házi rendbe, mintha abban élne. Nem 
kérkedik és nem panaszkodik, nem vá
dol és nem követel. Mindenki örül ne
ki de senki sem vágyódik utána. Azon
ban joggal azt gondolhatnánk, hogy leg
alább is nagyon önálló, felnőtt és 
ügyes lett e sok kalandos vándorláson 
keresztül. Hát, kérem, tegnap a déli vo
natot, ajnellyel Indulni akart, lekéste, a 
délutánit tévesen kereste ki a menet
rendből, a podgyászcéduláját átadta egy 
hordárnak, akit elnyelt a föld, — éjjel 
harmadszor ment ki a pályaudvarra és 
mivel nem jött vissza, fel kell tételez
nem, hogy elutazott. Oly ügyetlen kap
kodással szervezte ezt az indulást, hogy 
nem értem mikép járja meg egyedül 
egész Európát és úgy éreztem, hogy 
neki épp úgy elkelne a gondoskodó 
szülői kéz, mint a legháziasabb neve
lésű kis bakfisnak, pedig őt kora és 
életmenete már nagykorúvá tette. Még ő 
is bizonyíték az én régi teóriám mel
lett, hogy egy nő soha sem nagykorú, 
amig nincs gyermeke, akiért ő a fele
lős, hogy mindaddig felügyeletre szo
rul, amig nem ő maga nevel, és hogy 
mindaddig nem bir megállani egyedül, 
amig nem ő maga lesz másnak a tá
masza. — Szegény árva kis Tanja ! vi
gyázzon rád a jó Isten addig, amig a 
te vergődő kis madárlelked meg nem 
nyugszik és a másért való gondoskodás 
meg nem tanit téged a női élet valódi 
értelmére.
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Ipartársulati közlemények.
A rimaszombati járási ipartársulatnál 

Haluska Béla szakoktató vezetése alatt 
a mészárosok és hentesek részére tar
tott tanfolyam folyó hó 18-án befejező
dött. A tanfolyam megtartása annak 
idején sok akadályba ütközött, de az 
ipartársulat elnöksége tudatában volt 
kötelességének és hivatásának és meg
tett mindent annak érdekében, hogy a 
haladni vágyó iparosoknak adva legyen 
a mód ismereteik kibővítésére. — A 
tanfolyam a tagok élénk érdeklődése 
mellett folyt le és a résztvevők bizo
nyára a gyakorlatban fogják hasznosí
tani a tanfolyamon szerzett ismereteiket.

H Í R E K
Örök tém a

kezdettől fogva, költőknél és íróknál egy
aránt, a nő és a szerelem.

Az első szárnypróbálgatások verse, tár
cacikke a nővel, a szerelemmel foglalko
zik; rózsaszínű-illúziókkal telt az önkép
zőkörök diákpoétáinak első zöngeménye, 
de a nőről és szerelemről imák a böl
csesség fehér szakállát simogató reszkető 
kezek is és hány hattyúdalban pengetnek 
lantot a nő és szerelemről életörömöktől 
búcsúzó tarfejü aggok.

A nő és a szerelem: az Élet.
A szépségekkel, szenvedésekkel, örö 

mökkel, gyötrelmekkel telt gyönyörűséges 
Élet és mily különös, hogy a nő és sze
relem mellett a házasság intézményéről 
milyen furcsán gondolkoznak mégis a 
bölcsagyak.

íme, amúgy hirtelenében összeszedve 
egy csokorra való:

„A szerelmet az Isten teremtette, a házassá
got az emberek találták ki. Meg is látszik rajta...

A nőt, hogy okos legyen, előbb el kell bolon
dítom ...

Az asszony a házasság révén szabaddá lesz; 
a férfi elveszti szabadságát általa. (Kant)

Az emberek közül kik éreznek leginkább meg
bánást ? A házasok. (Sokrates)

A házasság olyan, mint a megszállott város : 
akik belül vannak, ki akarnak jönni és akik kint 
vannak, beakarnak menni. (Arab mondás)

A házasságok az égben köttetnek, de hogy 
jól sikerüljenek, azzal ott nem törődnek. (Marié 
von Ebner-Eschenbach)

A házasságban minden győzelem, amelyet 
egyik fél arat a másik fé l fölött, mindig csak a 
családi boldogság legyőzését jelenti. (f.Schnabl) 

Azok a házasok, akik példájuk követésére szó
lítanak fel bennünket, olybá tűnnek fö l előttem, 
mint azok a kékvörös alakok, akik hideg fürdő
ben fogvacogva mondják nekünk, hogy a víz 
nagyon kellemes. (La Vive Parisienne.)"

Hogy mindez igaz-e, aziránt sem a 
nőkkel, sem a férfiakkal, sőt még a kár- 
örvendő agglegényekkel szemben sem vál
lalok semminemű felelősséget.

Saját tapasztalatai nyomán győződjék 
meg kiki.

^ ( r g u . s .

Az országos gyász  városunk
ban is kegyeletes hangulatot te
remtett. Az államalapító első elnök
nek, Masaryk G. Tamásnak ha
lálhírére a hivatalok, hatóságok, 
iskolák, egyesületek s a lakosok 
közül is számosán félárbocra eresz
tett állami zászlók és gyászlobo
gók kitűzésével adtak kifejezést az 
országos gyásznak s a kegyeletes 
részvétnek. Az iskolákban a tanuló

ifjúság rádió utján hallgatta meg 
az elhunyt nagy államférfiu életé
nek, munkájának és érdemeinek 
méltatását s a temetés napján részt 
vett a templomokban tartott isten
tiszteleteken. A csehszlovák és ma
gyar járási közművelődési testüle
tek gyászünnepélyén, a város gyász- 
közgyűlésén számosán vettek részt 
s részvétteljes lélekkel hallgatták 
meg az ünnepség szónokainak 
gyászbeszédeit s Írták alá a járási 
hivatalban kitett részvét-iveket, a 
járási, városi hatóság és hivatalok 
táviratilag is kifejezvén részvétü
ket a gyászbaborultaknak. A teme
tés napján a piactéren feállitott jel
képes katafalk körül nagy sokaság 
hallgatta a temetési szertartásnak 
rádió utján h a t nyelven történt 
ismertetését. A temetés ideje alatt 
az üzleteket zárva tartották.

Ünnepi szolgálat a postán. 1937. 
szeptember 28-án, szent Vencel napján 
a posta, távirda és telefon-szolgálat 
mint ünnepnap. Pénzfelvételi osztálynál 
a szolgálatot 8—11 óráig, levél- és 
csomagfeladásnál 8—12 óráig, távirda és 
telefonnál. 8—19 óráig tart.

Esküvő. Seidner Éva és Dr. Goldner 
László ezúton hívják meg rokonaikat, 
barátjaikat és ismerőseiket a folyó hó 
29-én délután 3 órakor Forgách-utcai
10. szám alatti lakásukon megtartandó 
esküvőjükre (M. k. é. h.)

Uj ügyvéd. Dr. Perecz Béla folyó hó
23-án a prágai Károly-egyetemen siker
rel tette le az egységes ügyvédi és bírói 
vizsgát.

Orvosi hir. Dr. Komlös Gyula orvos 
szabadságáról visszatért és rendeléseit 
újból megkezdte.

Tanári kinevezés. A rozsnyói r. kát. 
papnevelő intézetnél lemondás folytán

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, szeptember 25- 
26-án bécsi film. Egy arisztokrata leány- 

nevelő intézet titkai Oroszországban :
Lányok fehérben

M. Cebotari, I. Petrovics, Hilde v. Stolz.

Kedden, szeptember 28-án Fritz Láng ame
rikai alkotása :

Furia
Sylvia Sydney, Spencer Tracy.

Szerdán, szeptember 29-én németül be
szélő és éneklő film :
Nizzai virágok

Erna Sack, Czepa, Paul Kemp, Schönböck.

Csütörtökön, szeptember 30-án amerikai 
sláger film a zene és a tánc csúcspontja:

Urak cilinderben

megüresedett egyháztörténeti és egyház
jogi tanszékre Ambruzs Józsefet, a rozs
nyói püspökség levéltárosát nevezték ki.

Orvosi kinevezés. Az országos hiva
tal választmánya Dr. Ragályi Nándor 
egyetemes orvostudort a rimaszombati 
országos közkórházhoz másodorvossá 
nevezte ki.

Egyházmegyei hirek. A rozsnyói egy
házmegye püspöke Kocsis János merényi 
plébánost Nagyszuhára hasonló minőség
ben kinevezte. Pitko József rimaszom
bati első káplán a merényi plébánia ad- 
minisztrátorságával bízatott meg, helyébe 
Raschka Lajos nagyszuhai káplán he
lyeztetett át. Pitko József városunkban 
értékes kulturális munkát is végzett, de 
egyébként is hasznos tagja volt társa
dalmunknak, igy távozását őszintén fáj
lalják.

Országos vásár Rimaszécsen. A ri-
maszécsi országos vásár hétfőn, október 
hó 4-én lesz megtartva, melyre minden
féle hasznos állat felhajtható.

Halálozás. Özv. Molnár Gyuláné sz. J 
Farkas Mária, néhai Molnár Gyula felső- 
balogi gyógyszerész özvegye, életének 
68-ik évében folyó hó 21-én Felsőbalo
gon elhunyt. A megboldogult életét sze
retteinek szentelte s példányképe volt a 
gondos családanyáknak. Temetése nagy 
részvét mellett f. hó 23-án ment végbe. 
Elmúlását két gyermeke : Volánszky Fe- 
renczné szül. Molnár Ilona és Várhegyi 
Zoltánná szül. Molnár Mária gyászolják 
családjaikkal.

A Kiss József anyjának siremlék-
bizottsága Márkus László főszerkesztő, 
bizottsági elnök vezetése mellett leg
utóbb megtartott ülésén elfogadta a Ma- 
kovits Jenő festőművész által készített 
emlékmű-tervezetet s annak kivitelezése 
ránt szükséges intézkedések megtételé

vel és a leleplezési ünnepély előkészi- 
'.ésének munkájával az ötös bizottságot 
megbízva elhatározta az emlékműnek a 
szükebb körű bizottság által a régi zsi
dótemetőben e célra kijelölt helyen még 
‘zév őszén történő felállítását és ünne
pélyes leleplezését.

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

Kuglibezáró a Polgárikörben. A 
helybeli Polgárikörben a kuglibezáró 
ünnepélyt, az értékes dijakkal nagy ér
deklődés mellett hetek óta folyó kugli
verseny és pörköltös vacsora keretében 
vasárnap, f. hó 26-án tartják meg, a di
jak kiosztásával kapcsolatosan. Az ér
deklődőket ezúton is meghívja a rende
zőség.

Felnyársalta a szekérrud. Halálos 
kimenetelű baleset törlént folyó hó 11- 
én Rozsnyón. Koreny Andor villanysze
relő az erősen lejtős kassai utón kerék
párjával mellőzni akarta Balázs János
nak teherkocsiját. Az ezen az utón lakó 
Balázs hirtelen befordult szekerével sa
ját udvarának kapuiába s a teljes gyor
sasággal haladó Koreny Andor kerék
párjával a szekérrúdnak ütközött, mely 
a szerencsétlen 18 éves fiatalembert 
valósággal fölnyársalta, annyira, hogy a 
súlyos belső sérüléseket szenvedett vi

gyázatlan ifjú ember a rozsnyói közkór
házban másnap kiszenvedett.

Részvétköszőnet.
Mindazoknak, akik felejthetetlen jó fér

jem illetve fiam elhunyta alkalmából szó
val, Írásban avagy virág és koszorú ado
mányozás által mély fájdalmunkat enyhí
teni igyekeztek, ezúton mondunk köszö
netét.

Külön mondunk köszönetét a rimaszom
bati járási hivatal- és képviselőtestületé
nek, Rimaszombat városának, a járási tüz- 
oltószövetségnek, a rimaszombati és fele
di járás jegyzői egyesületeinek, a tamás
falvi önkéntes tüzoltóegyesületnek, a „Slo- 
van“ és a „RPS“ tenisz osztályának.

Rimaszombat, 1937. szeptember hó.
Szlatinszky- család.

Zenebarátok köre alakul nálunk.
Nagy élmények korában élünk, melyek 
lesújtanak vagy fölemelnek. S lehet-e 
fölemelőbb valami a művészet nagy
mestereinek kedélyfinomitó befolyásánál, 
mellyel a szép utat nyer hozzánk, haj
lékok talál bennünk. — A gramofon és 
rádió „konzerv" zenét nyújtó koráig a 
legelvontabb, de egyben legtisztább mű
vészet, a zene teljesítményei nem vol
tak hozzáférhetők a vidék számára. — 
Azonban a zene szépségei is csak az 
interpretálás nagy nemzetközi színvo
nalú művészeinek közvetlen hatásában 
bontakoznak ki teljességükben. Ezt a 
teljességet akarják nyújtani nagy mes
terek hangversenyeivel, melyek csak egy 
megfelelő érdekegyesülés utján valósít
hatók meg vidéken. Az előkészítés mun
kája folyik s felhívják e célból Rima
szombat és környékének összes érde
keltjeit és zenekedvelőit, hogy a Zene
barátok rimaszombati körének megalakí
tását célzó előzetes megbeszélésen 1937. 
október hó 3-án (vasárnap) d. e. 11 óra
kor a városháza tanácstermében jelen
jenek meg.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR I Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a LITERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

Terjed a hasihagymáz Gömörben.
A hastífusz, mely már több áldozatot is 
szedett, és főleg a rimaszombati járás
ban lépett fel járványszerüleg, utóbb

már a tornaijai járásra is átterjedt s 
különösen Szkáros községben okozott 
több megbetegedést. A hatóságok szi
gorú intézkedéseket kell hogy tegyenek 
a veszedelmes járvány megfékezésére.

Visszatér a régi gyertyatartók kora.
Még a legdivatosabb berendezésnek is 
előnyös, ha ismét használatba vesz az 
ember néhány szép, régi darabot, ha a 
vakító világítási testek kihunynak és a 
gyertyavilágitás enyhe, csendes fénye 
árad szét a szobában. Éppen a mi ko
runkban, amely oly sok erőt követel és 
annyira igénybe veszi az idegeket, kü
lönösen jólesőnek és meghittnek érzi az 
ember a gyertyavilágitást. Ezért látunk 
majd a következő idényben teázás, 
bridzsjáték és kisebb estélyek alkalmá
val sok helyen szép, régi gyertyatartók
ban Apoiló-gyertyát égni asztalokon 
kandalló-párkányokon. — Az idősebbek 
közülünk elragadtatással fognak vissza
emlékezni arra, hogy már nagyszüleik 
is kedvelték az előkelő Apolló-gyertyá- 
kat csendes fényük miatt.

A rozsnyói főteret tatarozzák s nem 
lehetetlen, hogy ebben a rozsnyóiak 
megelőzik a rimaszombatiakat, akik évek 
óta készülnek erre a szükséges piactér 
rendezési munkálatokra, de azt tényleg 
még csak az előkészítés stádiumába 
juttatták, igazában mindmáig meg nem 
valósították. Az élelmes, haladószellemü 
rozsnyóiak a Piactéren a régi kövezet 
helyébe aszfaltburkolatú gyalogjárót ké
szítenek, az utakat kikövezik, az eső- és 
szennyvizet az uccákon földalatti csa
tornákon vezettetik le, a téren levő vá
sáros bódékat teljesen eltüntetik, a 
piactéren valamennyit lebontatják. Rozs
nyó még meg talál előzni bennünket, 
ha nem sietünk.

Bevezetik a készpénzfizetést az 
adóhivataloknál. Ismeretes, hogy az 
adó és illetéktartozást jelenleg csak pos
tatakarékpénztári csekkel lehet befizetni. 
A pénzügyminisztérium utasításon dol
gozik, mely szerint az adót és illetéket 
a jövőben az adóhivataloknál készpénz
zel is be lehet fizetni. — Az uj fizetési 
mód fakultatív lesz, amennyiben az 
adófizető tetszésére bízzák, hogy az adót

és illetéket csekkel akarja-e befizető 
mint eddig, vagy pedig az adóhivatalná 
készpénzben.

Városok mozgalma elvesztett jo
gaikért. A Morgenzeitung jelentése sze
rint a csehországi községek mozgalmat 
indítottak annak érdekében, hogy a 
csehszlovák köztársaság fennállásának 
húszéves jubileuma alkalmából az azt 
kérelmező községeknek adják vissza 
megszüntetett városi jellegüket és jogai
kat. Hatezer lakosnál nagyobb, városias 
külsővel biró községek jönnének számí
tásba a mozgalom tervezete szerint. Így 
még mi is visszavárosodhatunk.

Csempész-cinkos falusi biró. A
nagyszabosi biró hosszabb idő óta se
gítő cinkostársává lett egy csempész- 
társaságnak oly módon, hogy a csem
pészett állatok részére marhaleveleket 
hamisított. A csempésztársaság azonban 
csendőrkézre kerülvén, kitudódott Gyur- 
csik András biró cinkossága is s mig a 
rimaszombati kerületi bíróság a csem
pésztársaságot, köztük Molnár István 
pelsőci lakost egy havi fogházra, Zádori 
Bán János balogtamási lakost 400 Kő. 
pénzbüntetésre, a többieket enyhébben 
elitélte, Gyurcsik András nyolc hónapi 
börtönbüntetést kapott s mellékbünte
tésként három évi hivatalvesztésre is 
Ítélték.

Meglopta lelkiatyját. Süvetén Ber- 
zéti Lajos több alkalommal betört Fodor 
István ottani plébános lakásába s apró- 
donkint három és félezer koronát lopott 
el lelkiatyjától. Az elvetemült embert az 
itteni kerületi bíróság jogerősen 5 havi 
fogházra Ítélte.

Elmulatta a bank pénzét. A rima- 
szombati kerületi bíróság most foglal
kozott Gilovszky István, a Tátra-bank 
jolsvai cégjegyzőjének bűnügyével s a 
megtévedt embert azért, mert a bank 
pénzéből részletekben mintegy negyven
ezer koronányi összeget elsikkasztott és 
éjjeli mulatozásainak fedezésére fordí
totta, öthónapi fogházra Ítélte, de az 
Ítélet ellen az azt enyhének találó ál
lamügyész felebbezést jelentett be.
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Cigányverekedés. Farkas János és 
Kótai András feisőpokorágyi cigányok 
összeszólalkozás után úgy megverték 
társukat, Farkas Antult, hogy annak 
négy foga az íiílegek áldozata lett. A 
helybeli bíróság a verekedő két cigányt 
egyenként háromnapi fogházra Ítélte és 
elrendelte itéletileg a sértettől való bo
csánatkérést is.

Kötekedő regruták. Benedikti Géza 
és Kruk István dobsinai legények négy 
társukkal parázs verekedést rendeztek 
a multévi ottani regrutabálon. Az itteni 
kerületi biróság a fentebb nevezett két 
főbünös vádlottat egyenként háromheti 
fogházra és 100 korona pénzbüntetésre 
ítélte, a többiek pénzbüntetéssel uszták 
meg a verekedést.

Filmszínház. Folyó hó 25. és 26-án 
„Lányok fehérben” cimü németnyelvű 
film kerül bemutatásra. Daniela grófnő 
a cári nevelőintézet tagja és titokban 
énekművésznőnek készül, sőt névtelenül 
fel is lép Segés nagyherceg estélyén. 
Natália táncosnő bosszúból bevádolja 
Danielát és eleinte vőlegénye, Suvalov 
gróf is hisz ennek, de később rájön a 
való tényre és Danielának kieszközli a 
teljes elégtételt. Főszereplők : Marié Ce- 
botari, Iván Petrovics, Hilde Stolz.

Folyó hó 28-án „Furia” cimü ameri
kai film kerül szinre. Joe és Katarina 
pénzügyi nehézségek miatt nem tudnak 
egybekelni. Joe nagy energiával jut po
zícióhoz, amikor beáll a katasztrófa, 
összetévesztik egy gyermekrablóval, le
csukják s a lakosság megakarja lin
cselni. Robbanás folytán kiszabadul és 
bosszúhadjáratot indit kinzói ellen. A 
főbb szerepeket Sylvia Sidney és Spen- 
cer Tracy játszák.

Folyó hó 29-én „Nizzai virágok" c. 
német nyelvű énekes film kerül elő
adásra. Mária éneklési tehetségét felis
meri egy elbocsátott színházi titkár, aki 
felcsap impresszáriónak, sikerül is Mari- 
cát egy nizzai hangversenyen szokatlan 
reklámmal felléptetni. A dolog kitudó
dik, de Traunstein gróf, aki nyereség- 
vágyból állt kötélnek, most tanúbizony
ságot tesz nemes érzéséről és saját 
élete árán megmenti Marica karrierjét. 
Főszereplők : Erma Sack, Friedl Czepa, 
Paul Kemp.

Folyó hó 30-án „Urak cilinderben” c. 
amerikai filmvigjáték zárja be a műsort. 
E film a revüális előadások nagy vonzó 
erejét képezi és telítve van igen érdek- 
feszitő eseményekkel, melyek emelik a 
film hatását. Az egyes jelenetek szép
ségei felülmúlják egymást.

s z í n h á z .
A függöny szétlebbent és a „Tátra” 

szűkre szabott színpadán eljátszották 
első jelenésüket Thália hűséges hívei. 
A bemutató előadásokon túl vagyunk 
és igaz örömmel kell megállapítanunk 
azok teljes sikerét. Mig a szereplő szí
nészek életes játékukkal a művészet 
varászlatos kristály-prizmáján át az Élet 
pazar színeit csillogtatták meg előttünk, 
a művészet után szomjazó emberi lel
kek vágyódva keresték fel a művészet 
berkében buzogó tiszta forrást és a 
csillogó fénysugárkévét, szomjatoltásra, 
lelket melengetésre, szépségek látására 
és a művészetben gyönyörködéssel nem 
tudtak betelni. A jókedv derűje ömlik 
el az arcokon, kacagó vigsággal telik 
meg a parkettes, öreg színházterem, 
melynek falai Dériné ifjasszony, Blahá- 
né, Küry Klára és annyi más jelesünk, 
művészetének voltak tanúi egykoron. 
Olykor a meghatódottság komolysága 
ül a szemekben, a mélyebbjárásu, Iélek- 
beszántó művészi játék verte érzéshul
lámok hatalmas ereje magával ragad és 
a tenyeret vörösre paskoló tapsra len
díti a kezeket. Az elismerő szeretet tü
zének melegségével ünnepük a rivalda 
fényözönében függöny elé hivott színész- 
embereket felvonásról-felvonásra s a 
nyilt játékszín előtt feltörő tapsorkánok 
is már-már állandó jelenségek.

A közönség és a színészek nem csa
lódtak egymásban, igaz ugyan, hogy száz- 
százalékos telt házat még csak egyszer 
láttunk s a prózai darabok második elő
adásait gyérebb számban látogatta a 
publikum. Az előjelek biztatóak azon
ban s a közönség teljes felmelegedését 
s a zsúfolt házak fűtötte meleg s forró 
estéket meghozza a ránkköszöntő hét.

Csütörtökön és pénteken szept. 16—17. 
Heltai Jenő nagysikerű vigjátéka „A né
ma lovag” és szombat, vasárnap Zilahy 
Lajos hatalmas alkotása: „A szűz és a 
gödölye” színmű ment, a prózai ensemb- 
le bemutatkozásául.

A bemutatkozás teljes sikerrel járt. 
A szereplők, élükön a vérbeli művész- 
párral, Sereghyvel (Agárdy és id. Hűben) 
és S. Jánossy Terkával (Zilia és Margit) 
maradéktalanul oldották meg feladatu
kat s mindenben művészit produkáltak. 
T. Némethy Rózsi (Beatrix és Irén), Tu- 
róczy (Hűben), Kozma (Beppo és Perdy), 
Ross (udvari bolond), Szirmay (Gale- 
otto és festő), Bakos István (Sándorka), 
Schmiedt Lívia (Vioia), Káldor (Vidra), 
s a többiek teljesen rászolgáltak az 
elismerő tapsokra, melyek főleg a 
„Szűz és gödölye” előadásán nyiltszin 
előtt robbantak ki úgy, hogy ezt az estét 
bátran nevezhetjük a nyiltszini tapsok 
szüretének. Sereghy és Kozma kiváló 
rendezőknek bizonyultak, mindkét elő
adás menetét a sima gördülékenység 
jellemezte. A tetszetős, újszerű díszletek 
meglepetésként hatottak.

Hétfőn és kedden nem volt előadás.
Szerdán és csütörtökön az ismert-si

kert aratott Erdélyi operett, a „Csa
vargólány” itteni premierje volt.

Mindkét este teltház tapsolta végig 
az élettől, elevenségtől lüktető, tipikus 
vidám-operett bemutatót. Lakos Klári 
Stefi szerepében pompás játékával, tán
caival egycsapásra a közönség kedven
cévé vált. Nagyszerű szubrett-képes
ségei szép jövővel kecsegtetik. Stepha- 
nidesz Ily (Stefánia) híven rajzolta meg 
az irói babérokra vágyó, anyagi gon
doktól mentes, szerelmes és nemesszivü 
nő alakját. Hubay Zsenka (Ibolya), T. 
Némethy Rózsi (Máli néni) mindenben 
jók voltak, Schmiedt Lyvia, a helyes és 
csinos Cica, tetszett. László Andor a 
széphangu, jól játszó, elegáns megjele
nésű bonviván hóditó jelenség volt Pista 
szerepében, Szirmay (Pepi bácsi) mókái, 
Káldor (próbafinánc) humora, bravúros 
táncai derültségben tartották a közön
séget. Némethy (Kakuszi) s a többiek 
is jók. Bakos Pistának, ennek a fölötte 
szimpatikus, törekvő fiatal színésznek 
függönyelőtti énekszámai megérdemelt 
elismerést keltettek.— Fest Vidor ügye
sen dirigált, zene jó. — Káldor, mint 
tánctanitó derekas munkát végzett.

Pénteken nem volt előadás. ml.
*

Szombaton és vasárnap este mutatja 
be az operett együttes az utóbbi évek 
egyik legnagyobb sikerű operettjét, az 
idei szezon nagy slágerét: Sárgapilykés 
közlegény, Erdélyi operettet.

A darab minden tekintetben első az 
elsők között. — Szövegkönyve csupa 
jókedv, hangulat és szépség, zenéje pe
dig a slágerek csokra. — Számai, mint 
például: Mint egy koldus úgy állok az
ablakod alatt........ Adjál kölcsön ötven
pengőt...., Csak egy liter kadarka kell.... 
és a többi 10 szám, ma már mind is
mert slágerek. — Az operettet Szirmay 
Vilmos nagyszerű rendezésében mutatja 
be az együttes, a főszerepeket Lakos 
Klári, Stephanides Ily, Hubay Zsenka, T. 
Némethy Rózsi, Dancsók Böske és Sá- 
rossy Mici, a férfiak közül: László Ban
di, Káldor Jenő, Kozma Andor, Szirmay 
Vili, Némethy és Ross játszák.

Vasárnap délután mérsékelt hely
árakkal a „Csavargóldny“ operettsláger 
kerül szinre. A bemutató előadáson nagy 
sikert aratott kitűnő operett, mint a sze
zon első délutáni előadása nagy érdek
lődésre tart számot.

Hétfőn este a „Hölgyek és urak“ 
Vaszary vígjáték van műsoron. Ez a ra
gyogóan megirt társadalmi szatíra, a 
budapesti magyar szinház műsordarabja, 
az utóbbi évek legkimagaslóbb vígjáték 
sikere volt. A társulat minden tagja 
fellép a kitűnő darabban, amit minden
kinek látni kell, aki jól akar mulatni.

Kedden két előadás. Délután mér
sékelt helyárakkal operettelőadást tart 
a társulat.

Kedden este a „Szibiir, Jacoby Vik
tor örökéletü ragyogó operettjének rep- 
rize szerepel a műsoron Bogdány Vera 
énekesnő első felléptével. A ma minden
hol felújított nagyszerű operett nagy ér
deklődésre számit és minden bizonnyal 
telt házat fog vonzani.

Szerdán és csütörtökön este Gellért 
Lajos, a budapesti színházak dédelgetett 
kedvence vendégszerepei a rimaszom
bati színházban. Szerdán este Capek 
világhírű színmüvében a „Fehérkórban11 
lép fel, amiben dr. Gálén szerepét játsza, 
egy olyan szerepet, ami a kiváló művész 
egyéniségére van szabva. Csütörtökön 
este pedig a „Jedermann (Akárki)“ Hoff- 
mannsthal v i l ág j h i r ü  misztériumának 
címszerepében lép a közönség elé, amely 
szerepet a magyar színpadokon minde
nütt ő vitt diadalra.

Gellért Lajos vendégjátéka ünnepe 
lesz a szezonnak, amivel az igazgatóság 
tanujelét akarja adni annak a kivételes 
megbecsülésnek és tiszteletnek, amivel 
a rimaszombati közönség iránt viseltetik 
és lei óni köszönetét az előlegezett bi
zalomért, azzal, hogy a magyar színpa
dok ünnepelt művészét két olyan világ
slágerben lépteti fel, amit nem mindig 
nyílik alkalom látni.

A vendégjátékok során szinrekerülő 
darabokban a társulat minden tagja fel
lép és teljes igyekezettel és tudással áll 
a siker szolgálatába.

Pénteken és szombaton este itt a 
szezon újabb nagy operettslágere: „A 
csárdás11. — Az ezidei szezon operettjei 
között a kitűnő Szilágyi-Buday operett 
kivételes helyet foglal el és szép szö
vegkönyvével, hangulatos és csupa slá
germuzsikájával a biztos siker jegyében 
indul el diadalutjára. — A csárdást ját
szotta a tavaszi szezonban a legtöbbször 
a társulat és minden bizonnyal itt is 
nagy és megérdemelt sikere lesz ennek 
a minden izében igazi nagy operettnek.

S P O R T .
A CsAF-MLSz Középkerületének XXIII. 

számú hivatalos közleményei.
A szeptember havi átlépésekből aláb

bi játékosok kerültek 6 havi nyilvántar- 
tásba!

Simon Gyula I: Rim. Törekvés SE— 
Komáromi FC.

Pleskó Kálmán: Losonci AFC—Pol
gári TE.

Bednárik János : Kassai Barak—Rim. 
TSE.

Hegedűs József: Kassai SC —Losonci 
AFC.

Közöljük tagegyesületeinkkel, hogy a 
Központ csakis a Kerület utján fogad 
el levelezést. Direkte a Központhoz in
tézett, a hivatalos utat megkerült le
velezést a Központ elintézetlenül vissza
küldi. Természetesen kivétel a nagyon 
fontos ügy, ekkor másolatban a Kerület 
értesítendő ! 11

Újólag figyelmeztetjük az egyesülete
ket, hogy minden ügyben külön levelet 
Írjanak, mert ellenkező esetben azokat 
elintézetlenül vissza fogjuk küldeni. Az 
olyan leveleket, amelyekben az egyesü
letek több ügyet tárgyalnak le, nem tud
juk rendesen iktatni és azoknak elinté
zése csak felesleges késedelmet okoz.

A Direktórium folyó hó 27-én este 8 
órai kezdettel tartja ülését az Ipartársu
lati Székház tanácstermében.

Rimaszombat, 1937. szeptember 23. 
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k.

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
A Törekvés hosszú idő után újból 

itthon játszik bajnoki mérkőzést. Vendé
ge a LAFC XI. csapata lesz. A Törek
vés első mérkőzését Apátfalán megle
pően jól végezte s igy első itthoni sze
replése méltán vált ki általános érdek
lődést. A csapatban már szerepelni fog 
a Baraki SC-ból átigazolt Szabó közép
fedezet is, aki értesülés szerint jó ké
pességekkel rendelkezik. A LAFCdiviziós 
csapatának vasárnap szabadnapja lesz s 
jigy a XI. megerősített csapattal érkezik 
ide. Reméljük, a Törekvés saját közön
sége előtt első mérkőzésén értékes tel
jesítményt fog nyújtani, ami a jövőre 
nézve nagy fontossággal bírna számára. 
A mérkőzés d. u. 3 órakor kezdődik.

A Slovan vasárnap Breznón játszik. 
Nehéz küzdelme lesz a hazai csapattal, 
de remélhetőleg a csapat a múlt vasár
napi gyenge szereplése után összeszedi 
magát és újból jó teljesítménnyel fog 
kirukkolni.

A TMSC vasárnap Tornaiján játszik 
áz ottani SC ellen. A TMSC a mérkő
zés esélyese.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Iprosokés Kereskedői Hitelintézete
RIM. SOBOTA.

Folyósít mindennemű kölcsönöket.
Közalkalmazottakfés nyugdíjasok fizetésére hosz- 

szulejáratu kölcsönöket szerez.

M A N D E L  E.
vizsgázott fogtechnikus. 

Göniöri-utca 16. sz, az emeleten.

Dolgozik a L IE C E B N Y  F O N D
és magánbetegsegélyzők tag ja i
nak is.

A U T Ó
4 üléses 4 hengeres jó karban olcsón 

ELADÓ.
Rimaszombat, Nyár ucca 7.

Gazdák figyelmébe!
P O R Z O L
vetőm ag-pácoláshoz  

legolcsóbban  kapható

a BOKOR-drogériában

A kert-kedvelő közönség 
szives figyelmébe!

Gyümölcsfák, bokros- és magas- 
törzsü ribizli és egres, bokor- és 
magastörzsü rózsák stb. első
rendű minőségben és olcsón be
szerezhetők

P Á N E K  kertészetb en
Rimaszombat, Malom-ucca.

Egy jókarban levő
4 h en g eres , 6 ü léses

T atra-an tó  eladd.
Cim: e lap kiadóhivatalában.

A  Masaryk téren
két egymásból nyíló elegán
san bútorozott szoba — eset
leg teljes ellátással is — azon

nal kiadó.
Cim e lap kiadóhivatalában.

Tamásfalusi úton egy üzlethelyiség

KIADÓ okt. 1-től.
Bővebbet BRÓZMAN JÁNOSNÁL.

Eladó ház.
Rimaszombatban a Losonczí- 
utca 33. szám alatt levő ker
tes ház szabad kézből eladó.
Cim: e lap kiadóhivatalában.

E L  A D Ó  H Á Z !
Rimaszombatban a Szentpé- 
tery-ucca 19. szám alatti ház, 
mely áll 3 szoba s a hozzátar
tozó mellékhelyiségek, továbbá 
egy 1 szobás lakás mellékhelyi
ségeivel együtt szabadkézből 

E L A D Ó .
Értekezni lehet T eleszn iczkynél.

Rimaszombat, 1937. Nyomatott R á b ely  K ároly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


