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Á szlovenszkói magyar színészet ügye.
I r t a :  M Á R K U S  L Á SZ L Ó .

Egyhónapon belül másodszor 
foglalkozunk az itteni magyar szí
nészettel, ami annak bizonyitéka, 
h o g y  ezt az ügyet a magyarság 
életében fontosnak és olyannak 
tartjuk, amivel foglalkozni elsőren
dű magyar érdek.

Leíagadhatatlanul igaz, hogy a 
magyar színészet fennmaradása ér
dekében felette fontos a kisebb 
városokban, igy a többek között 
Rimaszombatban is, az országos 
magyar szinpártoló egyesület helyi 
fiókjának mielőbbi megalakítása s 
ezzel az országos szinpártolóba 
való bekapcsolódás.

A fentebb nevezett országos 
szerv losonci alakuló gyűlése óta 
lapunkban mi már számos ízben < 
foglalkoztunk a helyi fiók megala
kításának kérdésével, amikor is a 
szinpártoló egyesületről, annak cél
járól és rendeltetéséről, a megala
kítandó fiók üdvös hivatásáról rész
letes ismertetést adtunk.

Hogy most ismét szóvá tesszük 
ezt a szlovenszkói magyar színé
szetre és a szlovenszkói magyar 
ságra nézve oly fontos ügyet, an
nak indító oka a magyar színé
szek ittartózkodása s a mostani 
szezon alatt tapasztalattá érlelődött 
azon tény, hogy Rimaszombat és 
vidékének olyan lelkes színházbarát 
közönsége van, amellyel hathatósan 
kapcsolódhatnánk be szervezett 
rendes és állandó munkával a szlo
venszkói magyar színészet válsá
gának likvidálásába egyrészt, más
részt minden esetre előre biztosítani 
tudnók a hozzánk évente látogató 
magyar színészek itteni megélheté
sét, az egyes sziniszezonok mara
déktalan sikerét, az esetről-esetre 
felmerülő s a régi vándorszínészet 
korából felmaradt, ma már helyt 
nem álló és furcsának tetsző há
zalások kívánatos egyidejű meg
szüntetésével.

A magyar színészet nem csupán 
kenyérkereseti pálya, főleg ma ép
pen nem az, hanem örök harc egy 
nemzet magas kultúrájának fenn
maradásáért. Küzdelem az anya
nyelvért, a szép és nagy nemzeti 
sajátságok érdekében, amelyek 
együttvéve teszik a magyar kultú

rát. Ha tehát apáink valamikor 
nagy súlyt helyeztek a magyar 
színészetre, akkor most kétszere
sen kötelessége az itt élő magyar
ságnak vállvetve dolgozni azon, 
hogy a magyar színészet a szín
térről el ne tűnjék az anyagi gon
dok süllyesztőjén.

Ezt a célt van hivatva szolgálni 
az országos magyar szinpártoló 
egyesület, amelynek egyik fiók- 
székhelyeül városunk van az alap
szabályokban kijelölve s az egyik 
országos alelnök e megalakítandó 
fióknak az elnöke.

A magyar színészetet fenn kell 
tartanunk magyarságunk miatt, ép
pen úgy, mint iskoláinkat. Ez két
séget nem szenvedhet.

Éppen ezért az amúgy is elár
vult szlovenszkói magyar színészet 
és az egész itteni magyarság jól
felfogott érdekében kell, hogy az 
országos magyar szinpártoló egye
sület alapszabályaiban megjelölt 
városokban, ezek között Rima
szombatban is, a helyi fiókok mi
előbb megszerveztessenek.

Erre nézve várjuk a kezdemé
nyező lépéseket s az alkotó komoly 
cselekedetet.

Magyar öntudat.
A kisebbségi sorsban élő magyar em

bernek tudatában keli lennie, hogy hely
zetünk mindannyiunknak kivétel nélkül 
olyan kötelességeket ir elő, amelyek 
alól mentesítenie magát senkinek se 
szabad. A magyar embernek a mi ki
sebbségi életünkben sokkal nagyobb 
feladatokat kell vállalnia, teljesítenie, 
mint az uralkodó nemzet tagjainak. Az 
uralkodó nemzetnek meg van adva és 
megfelelőképpen elő is van segitve a 
természetes szellemi és gazdasági fejlő
dés és haladás, a kisebbségi viszony
latban élő nemzettestek azonban arra 
vannak utalva, hogy mindezekért har
coljanak. Tehát mindenkibe, aki ma
gyarnak vallja és tudja magát, bele kell 
idegződnie annak a sokszor hangoztatott 
és megdönthetetlen elvnek, hogy a szlo
venszkói magyarság számára nincsen 
más egység, nincs más alakulat, mely 
boldogulását és erkölcsi és anyagi ha 
ladását biztositani tudná, csakis az 
egyesült magyar párt. Ez az egyetlen 
poiiiikai párt, amely valóban magyar.

Úgy vagyunk mi magyarok itten,

mint az a szegény gyerek, akinek mos
tohája acélabroncsot feszitett gyomra 
köré, hogy minél kevesebbet ehessék. 
Nem kapunk elegendőt sem gazdasági, 
sem pedig kulturális szükségleteink ki
elégítésére. Népünk képviselői rengeteg 
esetben mutattak rá azokra a sérel
mekre, amelyek orvoslása annyira szük
séges, de — sajnos — hiába. Nekünk 
magyaroknak legfeljebb csak morzsák 
jutnak a kormány asztaláról, melynek 
megtérítéséhez pedig mi is állampolgári 
kötelességgel szinte erőnkön felül hoz
zájárulunk.

És kik azok, akik nem adják meg a 
mi jogainkat, amelyek pedig nem csak 
a békeszerződések idevonatkozó rendel
kezései, de az állam alkotmánylevele 
szerint is feltétlenül járnának nekünk? 
Két szóval megmondhatjuk : az agrárok 
és a szocialisták. Az uralkodó kormány- 
rendszer, az agrárok és a szocialisták 
szövetsége.

Az agrárpártnak éppúgy, mint a szo
cialistáknak, magyar tagozatai is van
nak. Ez azt jelenti, hogy vannak magyar 
híveik is. Micsoda szégyen ez ránk, 
kisebbségi magyarokra nézve. Micsoda 
tudatlanság, mekkora gondatlanság vagy 
lelkiismeretlenség kell ahhoz, hogy van
nak emberek, akik magukat magyarok
nak nevezik és a magyarok ellenségei
vel szövetkeznek saját nemzetük ellen ! 
Mert mindazok, akik az emlitett két 
párt „magyar11 tagozatait támogatják, 
saját testvéreiknek ellenségeivé válnak ! 
Olyanok ezek, mint a konkoly a tiszta 
búzában, amit a jó gazda tűzhalálra 
szokott ítélni.

Aktivistáknak mondják magukat és 
apró-cseprö, de soha valóra nem vált 
ígérgetésekért feladják azon isteni és 
természeti törvényeken nyugvó jogain
kat, hogy az a föld, amelyet mi ebben 
a köztársaságban lakunk, a mienk és 
ezen a földön jogunk van az élethez, a 
kenyérhez és ennek a földnek a mienk
nek kell maradnia a jövőben is. Egyéni 
előnyökért cserben hagyják az összma- 
gyarságot és saját személyüket előbbre 
helyezik az összesség érdekeinél. Ez az 
ő aktivizmusuk. Az önzés bűvészete, 
amellyel a magyarság sorait mindunta
lan megbontani igyekeznek.

Fel kell világosítani ezeket a tévuta- 
kon tévelygő magyarokat, kik között 
bizonyára sok a jóhiszemű is, hogy mi
lyen veszedelem rejlik nemzetünkre 
nézve abban, ha közülünk bárki is el
lenfeleinket támogatja. Tudjuk, hogy a 
mi életünk itt folytonos harc és küzde
lem. Egy jogaiért folyton harcban állani 
kényszerülő nemzet nem engedheti meg 
magának azt a luxust, hogy egyenetlen
kedéssel önmagán eret vágjon. Itt mind
annyiunknak elsősorban is és tizedsor- 
ban is magyarnak kell lennünk ! Tiszta- 
szivü, egyeneslelkü, istenbenbizó ma
gyaroknak ! A felnőtteket, akik eltánto- 
rodnak a magyar gondolattól, meg kell 
győznünk arról, hogy vétkeztek önma
guk ellen, de ha visszatérnek az egye
sült párt nagy magyar családjába, jóvá-

tehetik ezt a hibát. — Ifjúságunkba pe
dig bele kell oltanunk a magyar öntu
datot, hogy jellemes, meg nem alkuvó 
talpig emberek legyenek, hogy ne le
gyen többé soha a magyarság között 
olyan megbicsaklott egyén, aki Judás 
követőjévé válna.

így és csakis igy tudjuk magunkat 
fenntartani, erkölcsi, gazdasági és kul
turális javainkat megtartani, a nekünk 
továbbjáró jogokat kiküzdeni, nemze
tünket erőssé és naggyá tenni.

Az egyesült párt a magyarság jogai
ért küzd, az idegen pártok pedig olyan 
célokat tűztek maguk elé, amelyek a 
magyarságot nemzetietlen eszmék szol
gálatába hajtanák.

Lehet-e hát józan eszü magyar, aki 
őket ebben támogatja?

(Szepesi Híradó.)

Válasz
Dr. Eszenyi Gyula városbiró ur cikkére

A „Gömör“ f. év szeptember hó 26-án 
megjelent fenti cikkben a Törekvés ve
zetőségéről olyan közlemény látott nap
világot, mely okvetlen magyarázatra 
szorul.

Örömmel kell megállapítanunk, hogy 
a Törekvés megalakulása óta a vezető
ségben a legjobb megértés uralkodik és 
jobb harmóniát már el sem lehet kép
zelni. A Városbiró urat informáló vagy 
rosszakarattal viseltetik a Törekvéssel 
szemben, vagy teljesen tájékozatlan a 
Törekvés belső életével. Hogy időköz
ben mégis történt kiválás a vezetőség
ből, ez csakis a sporttelep építésével 
kapcsolatos huza-vona következménye.

Tekintettel arra, hogy a Városbiró ur 
cikkében hivatkozik az adófizető polgá
rokkal szembeni kötelességére, egyesü
letünk vezetősége ugyanolyan kötelessé
gének ismeri, hogy tagjait és sportba
rátait — akiknek adományaiból és fillé
reiből építette fel részben a mai sport
telepet — a sporttelep építésével kap
csolatosan az igazságnak megfelelően 
kellőképen informálja.

Egyesületünk nem azt sérelmezi, hogy 
a város kevéssel járult hozzá a sport
telep építéséhez (sőt ezért ez utón is 
hálás köszönetét fejezi ki), de sérelmes
nek találja magára nézve azt, hogy an
nak dacára, miszerint egyesületünk 
29.000 koronát fektetett a pálya építésé
be, a város ugyanolyan elbírálásban ré
szesíti, mint azon egyesületet (és a jö
vőben esetleg létesítendő uj egyesülete
ket), amelyek egy fillérrel sem járultak 
hozzá a pálya felépítéséhez.

Rimaszombat városának nem lehet 
célja az, hogy egyesületünket megfossza 
a 29.000 korona befektetett összegtől, 
mert be kell látnja azt, hogy ezzel 
olyan igazságtalanságot követne el, 
melyet semilyen körülmények között 
nem szabad hogy megtegyen. — Meg 
kell említenünk, hogy egyesületünk fel
ajánlotta Rimaszombat városának azt, 
hogy ugyanolyan pályabért hajlandó fi-
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zetni, mint más egyesületek, csupán 
annyit kért, hogy a 120 koronás mérkő
zésenkénti összeg leírassák a befektetett 
29 000 koronából. Sajnos, ezen méltányos 
ajánlatunk sem talált meghallgatásra.

A Városbiró ur által feltüntetett 57.000 
korona város által történő befektetést 
nem akarjuk boncolgatni, azonban tarto
zunk megemlíteni, hogy a feltüntetett 
összegben az előbb említett 29.000 ko
ronán kivül egyesületünknek még kb.
20.000 K5 összegű anyaga van a tribünbe 
beépítve, amelyet Rimaszombat városa 
jogelődjeinknek adományozott és amit 
nincs jogában visszavenni és azt a mi 
terhűnkre írni, amint azt az 57.000 ko
ronába a Városbiró ur beszámitott. Eb
ből látható, hogy a Törekvésnek közel
50.000 koronás vagyona van a sportte
lepbe befektetve, mindezek dacára ilyen 
mostoha elbánásban részesül, amint azt 
az előzmények is mutatják.

A Városbiró ur cikkében felemlíti, 
hogy a város a sporttelepbe adomány 
és építkezés címén 57.000 koronát fek
tetett, ugylátszik azonban, elkerülte fi
gyelmét az, hogy egyesületünk, illetve 
elődjeink fennállásuk 15 éve alatt cca
70.000 koronát fizettek be vigalmi adó 
címén a város pénztárába. Ebből meg
állapítható, hogy sportegyesületünk mű
ködése Rimaszombat városának nem 
kárára, ellenkezőleg, hasznára van, nem 
számítva az idegenforgalmi propagandát, 
amire más városok súlyos összegeket 
költenek, áldoznak.

Rimaszombat városa nem kívánhatja, 
hogy egyesületünk kb. 50.000 koronás 
vagyonáról minden ellenszolgáltatás nél
kül lemondjon, mert a vezetőség épp oly 
felelőséggel tartozik tagjainak, mint a 
város vezetősége adófizető polgárainak, 
akik közül nem egy értékesadóalany 
tagja egyesületünknek.

Remélni merjük, hogy ezen felvilágo
sító nyilatkozatunk után Rimaszombat 
város vezetősége módosítani fogja ed
digi merev álláspontját és módot talál 
arra, hogy egyesületünket súlyos és jog
talan károsodás neérje.

Rimaszombat, 1937. október 12-én.
A Törekvés S. E. elnöksége.

M ásfélszázéves szere lm es levél.
Pontosan százhetvenegy éves az az ere

deti szerelmes levél, amely a néhai jó és 
szépségben nem szűkölködő Dancs Julian
na, később Jérjezett Bornemisza Antal- 
né nagyasszonnyal anyai ágon rokon Lu
kács-család kedves engedelméből, szives 
lóságából került egynapra hozzám.

Itt fekszik íróasztalomon s amint né
zem, olvasom, másfélszázad távlatából 
egy akkoron gyönyörűséges mátkapár, a 
magyar ugaron többszázéves, mélyre 
ereszkedett gyökerű, előkelő, régi nemesi 
családfa két hajtásának összeölelkezett 
szerelmetes alakja elevenedik meg előttem.

Látom a szerelemtől lángoló, daliás 
Bornemisza Antalt — az általunk is jól
ismert, kedvesemlékezetü Bornemisza Ele
mér szépapját — amint a viznyomatú, 
köröskörül színes - virággirlanddal cifrá
zott, finom borítékon és levélpapíron nagy 
gonddal s az akkori Írásmód szerint meg
írja és lovas küldönccel vagy talán csak 
benfentes szolgalegényével elküldi levelét 
hiv,  i g a z  m á t k á j á n a k ,  az akkori 
divat szerint franciául címzett kopertában 
„A Madamojselle Julianne de Dancs p. 
Szent Keszi“-be, írván neki ékes betűk
kel, iniciálás dísszel, amint ez a mai írás
mód szerint itt következik:

„Édes Drága Kincsem, Egyetlen egy 
Húgomasszonykámnak.

Ajánlom mind a végig, mind a vérig 
igaz szeretettel való hiv szolgálatomat. 
Mely nehéz, mely keserves és mely fá j
dalmas lett legyen keszi-i elválásom, bús 
szivem, ha messziről látna, édes Hugom- 
asszony, eléggé bizonyságot tehetne. Jaj 
SzivemnekI jaj bús fejemnek! jaj árva 
életemnek! mert a mely Szívnek, de hív
nek szivébe beestem, személyét látnom nem 
lehet. De ámbár szemeim az Kincsem 
Húgomasszonykám személye nem látásá
nak ködeitől s hályogitöl bé legyenek is 
fedve, szivem még is mindazonáltal éjjel 
úgy mint nappal nézi, szemléli és szerel
mével ápolgaija kincsemet, melynek leve
lem külső, eléggé fundamentumos bizony
sága lehet. Oh, fájdalom, bárcsak nyaká
ba hajthatnám fejemet az én Kincsem 
Húgomasszonynak! Oh, Ínség, bárcsak 
csókjaimmal illethetném orcáját! Ha eze

ket nem is, oh, siralom, bár kezeit keze
imbe forgathatnám! Szivem! Ha szívnek 
még pedig hívnek szivébe beestél, mint 
bánkódol, bárcsak légyen fájdalomteljes 
napok, de:
El jő az az éjfél, az mely víggá tészen, 
Beköszön a hajnal, ki bút rólunk vészen, 
A mi napfeljöttünk lészen a jobb részen, 
Bár ki várja napját borult színbe készen.
Már ki eádig hódit, lest hány szerelmünkre, 
Hálót terítek én készített vermünkre, 
Maga esik belé, ki bút hányt fejünkre, 
Mert nem bízta dolgát, mint mi, Istenünkre.

Már tovább nem mégyek.
Tavasz mennyi bimbót rakogat a fákra, 
Télben mennyi hó száll alföldi bundákra, 
Mennyi csepp víz akad tengerben a rákra, 
Melyekben élsz, törjön ily jó az órákra.

Ezen jókívánság 
Bornemisza szája,
Keszi Dancs Julián’ 
hiv, igaz mátkája, 
kinek halál szemét 
hamaréb kivájja,
Mint Szivének hozzá 
érkezik hibája.

írtam Bátkán, 16 Januáry 1766.“
Eddig a levél. Érzéstől- térhesszivü bol

dogember nagyszereimet sugárzó, kedves, 
szép irdsa. Szeretettel simogatom meg 
szemeimmel a több mint másfélszázéves 
levelet, Bornemisza Antalné szül. Dancs 
Julianna nemes- és nemzetesasszonyom 
mátkaságának egykoron bizonyára sziv- 
dobogva fogadott, idő fog-rágástól, elkal- 
lódástól hűséggel megóvott, megőrzött, 
becses dokumentumát.

s i ^ r g u s .
Templomszentelés. A nagyveszverési 

ág. hitv. ev. egyház újonnan restaurált 
templomát Cobráa Vladimír püspök f. 
hó 10-én nagy ünnepséggel szentelte fel

Egyházi ünnepség. A gömörnánási 
református gyülekezetben lélekemelőén 
szép és magasztos ünnepség folyt le a 
múlt héten. Ekkor szentelték föl a kö
rülbelül 60.000 korona költséggel felépí
tett uj tornyukat és két uj harangjukat. 
A messze vidékről is összesereglett hí
vek előtt Ablonczy Pál, a gömöri ref. 
egyházmegye esperese mondotta el ma- 
gasszárnyalásu felszentelési imádságát. 
Majd bevonult a gyülekezet a templom
ba, ahol Csontos László páskaházai lel
kész szivből-szivhez hirdette Isten igé
jét a tornyot épitő gyülekezetnek. Az
után Deésy Sándor, a gyülekezet lelki
pásztora felolvasta az építkezés törté
netét és az adakozók névsorát. Végül 
Baraxa Lajos berzéiei lelkész az Uraszta- 
lánál mondott beszédet és kiszolgálta a 
híveknek az Úrvacsorát. — A megható 
ünnepély mély nyomokat hagyott a 
résztvevők lelkében.

Nyugdíjba vonult rabbi. Lemberger 
Izsó, a rozsnyói izr. hitközség főrabbija, 
egyházközségének bejelentette beteges
kedése miatt állásáról való lemondását 
s ezzel nyugalomba vonulását.

Tanügyi hirek. Cseh Lajos losonci 
festőművészt a rimaszombati polg. isko
lához kisegítő tanítóvá nevezték ki. Oláh 
József Kassáról a rimaszombati reál- 
gimnáziumhoz helyeztetett át. Opmann 
Hona rimaszombati és Ferenczy Eszter 
ipolysági gimnáziumi tanárnők kölcsö
nösen áthelyeztettek. Ezen utóbbi köl
csönös áthelyezést azonban a két tanárnő 
együttes kérelmére az iskolai referátus 
később hatálytalanította.

Eszterházy János Rimaszombatban.
Eszterházy János, az egyesült magyar 
párt országos ügyvezető elnöke hétfőn 
Rimaszombatba érkezett s az itteni párt- 
vezetőségi tagokkal értekezletet és a 
párttitkárságnál irodai vizsgálatot tartott. 
Ugyanaz nap délután a tornaijai, ked
den pedig a rozsnyói pártszervezeteket 
látogatta meg az orsz. ügyvezető elnök.

Halálozás. Blahut Andrdsné sz. Sichta 
Mária, iparos özvegye 68 éves korában 
folyó hó hó 11-én hosszas betegeskedés 
után városunkban elhalálozott. A mun- 
káséletü asszony holttestét szerettei 
szerdán délután kisérték ki örök pihenő 
helyére.

Szkaliczky Kálmán a Rimamurány- 
Salgótarjáni Vasmű r. t. érdemdús nyug. 
tisztviselője Rákosbányán, f. hó 15-én 
hirtelen meghalt. Az 59 éves korában 
váratlanul elhalt tisztviselő halálát öz
vegye, fia, testvére és.rokonai gyászolják.

* Madame Gizeli, a városunkban 
tartózkodó, hírneves psychografologusnő, 
a nagy érdeklődésre tekintettel, itteni 
tartózkodását pár nappal meghosszab
bította és fogad naponta Vasut-u. 21.

Bazovszky Milos rimaszombati kép- 
kiállitása. Bazovszky Milosnak, a ki
tűnő szlovák festőművésznek gyűjtemé
nyes kiállítása vasárnap nyílt meg a 
rimaszombati volt vármegyeház díszter
mében, a Zsivena nőegylet rendezésében. 
A kiállított képek túlnyomó része a mű
vész ezidei dalmáciai tanulmányutján 
készültek s úgyszólván kivétel nélkül 
pasztellek, amelyek hiven tükrözik visz- 
sza a tengerpart lélekformáló benyomá
sait. A dubrovniki és lovcseni képek 
legjobb darabjai a kiállításnak, van 
azonban néhány uj liptói és fátraalji 
képe is a művésznek, amelyeken a mes
terségbeli nagy fejlődés, a kifejezőerő 
határozott megerősödése és a színská
lák egészen uj variációi jutnak érvé
nyesülésre. A kiállítás, amelyet szorgal
masan látogat a közönség, még egy 
héten át marad nyitva.

A Rimaszombati Ref. Leénykör folyó 
október hó 17-én (vasárnap) délután 5 
órai kezdettel a Polgárikör nagytermé
ben vallásos ünnepély keretében ünnepli 
fennállásának 20-ik évfordulóját, melyre 
minden érdeklődőt szeretettel meghív. 
Műsor: 1. Gyülekezeti ének. 81. dicsé
ret 1. verse: „Adjunk hálát mindnyá
jan..." — 2. Imádkozik Bodon Aladár 
s. lelkész. — 3. „Évfordulóra." Vajas 
Klárától. Szavalja: Szabó Margit. — 4. 
„Jubileumi ének" Gáspár Jánostól, énekli 
a ref. vegyeskar, Szűcs György ref. kán- 
tos harmónium kiséretével. — 5. A 
Leánykör 20 éves történetét ismerteti: 
Kiss Mária. — 6. „Kicsiny az erőm." 
Kovács Lajostól. Énekli a ref. vegyes
kar, Szűcs György ref. kántor,harmónium 
kiséretével. — 7. „A legszebb szó" és 
„Akarat",Reményik Sándortól. Szavalja: 
Szabó Sári. — 8. Berekesztőt mond: 
Varga Imre lelkész. — 9. Gyülekezeti 
ének : LXXX1X. zsolt. 1. verse : „Ar Úr
nak irgalmát."

Hubay-emlékünnepély Rimaszom
batban. Az év elején elhunyt világhirü 
magyar zeneszerző Hubay emlékére nagy
szabású ünnepélyt rendez november hó
6-án a rimaszombati magyar közműve
lődési bizottság a volt vármegyeháza 
nagytermében, Hubay Jenő egyetlen Szlo- 
venszkón lakó tanítványának, Farkas 
Mártha hegedümüvésznőnek és a Rima- 
szombati Magyar Dalegylet férfikarának 
közreműködésével. Az emlékünnepélyen 
Lackner László rimaszombati zenetanár 
fog előadást tartani Hubay mesterről. 
Farkas Mártha Hubay-szerzeményeket 
interpretál és a Magyar Dalegylet férfi
kara pedig Hubay kurucdalaiból fog 
néhányat bemutatni. A közművelődési bi
zottság Hubay emlékestje iránt város
szerte nagy érdeklődés nyilvánul meg.

A Rimaszombati Magyar Dalegylet 
hangversenye. A Rimaszombati Magyar 
Dalegylet folyó október hó 30 án a Pol
gárikör színháztermében, a „Járási Ma
gyar Közművelődési Testület" védnök
sége alatt reprezentációs hangversenyt 
rendez, a következő műsorral: 1. Lányi 
Ernő: „Dalszentháromság", előadja a 
dalegylet férfikara. — 2. a) L. v. Bee
thoven adagio op. 13. b) Benjámin Go- 
dard-Berceuse gordonka-zongora kettős, 
előadják FlegI Ernő és Szokolay Dóra. 
— 3. Koudela Géza : „Babylonnak vizei 
mellett", előadja a dalegylet férfikara.— 
4. Loósz József hegedűművész: a) Wie- 
niawski „Scherzo - Tarantella" 16. mű, 
b) Schubert: „Ave Maria", c) Hubay 
jenö: „Csárdajelenet-Helyre Kati...." — 
Szünet. — 5. a) Anton Dvorák: An
dante a Dumky-trióból", op. 90. b) El- 
gar. „Salut d Amour" előadják: Flegl 
Érnő gordonka, Kudlák Pál hegedű, 
Szokolay Dóra zongora. — 6. Lányi-Ka- 
csóh-Farkas: „Magyar egyveleg" a) Sü- 
rüsötét éjszakában... b) Csillog-ragyog 
szépen... c) Késő ősz van... d) Réten- 
réten... e) Csivirgónak-csavargónak... 
előadja a dalegylet férfikara. — 7. Loósz 
József hegedűművész : a) Sarasata : „Zi- 
geunerweisen", b) Brahms: „Szerelmi 
keringő", c) Hubay Jenő: „Csárdajele
net*, Hullámzó Balaton tetején. — Jegy
elővételi jegyzések és jegyváltás Cse- 
fo László dohánytőzsdéjében a város
háza épületében, hol a tervbe vett tár
sasvacsorára is jelentkezni lehet.

A „Blaha Lujza" műkedvelő társa
ság — mint azt már röviden előbb je
lentettük — november 6, 7 és 8-án mu

tatkozik be a közönségnek, amikor is 
műkedvelőink prózai gárdája Fodor 
László „Érettségi" című 3 felvonásos 
vigjátékában fog Ízelítőt adni az uj mű
kedvelő társaság képességeiből. — Az 
egyes szerepekben városunk legjobb 
műkedvelői lépnek fel, a próbák Jelű
nek Miklós rendező vezetése alatt se
rényen folynak s igy minden jel arra 
mutat, hogy az „Érettségi" három elő
adása az őszi szezon egyik legértéke
sebb társadalmi eseménye lesz.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR! Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a LITERA- 
TURA könyv- és paplrkereskedésben.

A rimaszombati járási kereskedelmi 
grémium választmányi ülése. A rima- 
szombati járási kereskedelmi grémium 
Dickmann Dezső elnök elnöklésével f. 
hó 7-én, a tagok élénk érdeklődése 
mellett választmányi ülést tartott. — A 
választmányi ülésen a járási iparható
ságot Németh Lajos iparhatósági refe
rens képviselte, akit az elnök meleg 
szavakkal üdvözölt és felkérte, hogy 
hivatalos hatáskörében támogassa a já
rás kereskedő társadalmának minden 
jogos érdekeit. — A napirend előtt az 
elnök kegyeletes szavakkal emlékezett 
meg Masaryk államalapító elnök el
hunytéról és a választmány egy perces 
néma felállással áldozott az elhunyt el
nök emlékének. — A napirend első 
pontjaként az elnök az elnöki jelentés 
kapcsán beszámolt a grémium negyed
évi működéséről, majd meghallgatta Tóth 
Ernő pénztárnok jelentését a testület 
anyagi helyzetéről, melyet egyhangúlag 
tudomásul vett. — Az elnök javaslatot 
tett a választmánynak, hogy a grémium 
alapítványt létesítsen Masaryk állam
alapító elnök emlékére, mely alapítvány 
kamataiból évenként az államalapító el
halálozásának napján kiváló előmenetelt 
tanúsító kereskedő tanulók jutalmaztas
sanak. A választmány egyhangú lelke
sedéssel tette magáévá ezen javaslatot 
azzal, hogy az alapítvány kezdő össze
ge K5. 1000'— lesz, mely évenként Ki. 
5000'— ig lesz nagyobbitva. — A vá
lasztmány állást foglalt az utazó ügynö
kök, házaló kereskedők, az iparral nem, 
rendelkező piaci árusok a legális keres
kedelmet egyre jobban veszélyeztető 
működése ellen, úgyszintén foglalkozott 
a vásári rendészetnek a helyi kereske
delem érdekében álló reformjával, mely 
ügyekben a legintenzivebb és legradi
kálisabb intézkedések megtételét hatá
rozta el. — Az adminisztrációs ügyek 
és a beérkezett hivatalos ügyiratok le- 
tárgyalása után a választmányi ülés vé
get ért.

A könyvbarátok társaságának köz
leménye: Felhívjuk a könyvbarátok fi
gyelmét, hogy az ősz beálltával újból 
megindult a legújabb irodalmi termékek 
bevásárlása. Az uj könyvekről a jövő
ben e helyen adunk értesítést. — É hét 
folyamán a következő könyvek érkez
tek be :

Fehérváry : Magyarok a nyelvhatáron.
Molnár Ákos : A hitehagyott.
Révay József: A költő és a császár.
Török Rezső: Vadevezősök.
Dos Passos: Három katona.
Burroughs: Tarzan az ismeretlen or

szágban.
Graves : A ritka bélyeg.
Kennedy : Veled vagy nélküled.
Pearl S. Buck : Az édes anyaföld.
Sinclair Lewis : Sam Dodsworth Euró

pában.
A Polgárikör ludaskásás vacsorája

nagy érdeklődés mellett folyt le a múlt 
szombaton. A hangulatos este közönsé
ge az éjfélutáni órákig maradt együtt.

November 14-én lesznek a községi 
választások. A döntés megtörtént. A 
községi választásokat november 14-re 
írják ki. Ezen a napon a gömörmegyei 
községek közül a következőkben lesz
nek választások : Alsóbalog, Kraszna- 
horkaváralja, Susány és Kruzsnó, Gö- 
mörhorka. Rimaszombatban csak 1939- 
ben lesznek községi választások.

Elitéit orvvadász. Smied János och- 
tinai lakost a Maldeghen-uradalom egyik 
kerülője orvvadászaton érte a múlt he
tekben. A kerülő láttára Smied futásnak 
eredt, úgy hogy az uradalom alkalma
zottja nem tudta őt elfogni, azonban 
felismerte és feljelentést tett ellene, 
amelynek során most a rimaszombati 
kerületi bíróság, lopás kísérletének mi
nősítve az orvvadászkodást, két havi 
börtönre és 100 korona pénzbírságra 
Ítélte.
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MASARYK TÉR 8
iparosköri közlemények. 1. Az iparos- 

kör vezetősége leghálásabb köszönetéi 
fejezi ki mindazoknak, akik az iparos
kör III. szüreti mulatságának erkölcsi és 
anyagi sikerét bármilyen formában is 
előmozdítani szívesek voltak. Kérjük, 
hogy ezt a ragaszkodást és jóindulatu
kat részünkre a jövőben is megtartani 
szíveskedjenek. — 2. Közöljük kedves 
tagjaink és pártolóinkkal, hogy a szo
kásos vasárnapi táncestélyeinket mind
addig, amig Dobránszky János táncta- 
nitó ezidei tánciskoláját — amit jelen
leg nagytermünkben tart — be nem fe
jezi, megrendezni nem tudjuk. A tánc
iskola befejezése után azonban minden 
asárnap táncestélyeinket megtartjuk. 

Addig is a tánckedvelők a tánciskola 
vasárnap esti össztáncóráin résztvehet- 
nek. — 3. Jelentjük, hogy folyó hó 23-án 
este fél 9 órai kezdettel családi estélyt 
rendezünk, ahol teát szolgálunk fel son
kával. Az estélyen táncolni is lehet.' — 
4 Végül jelentjük, hogy minden szom
baton és vasárnap este Ízletes meleg 
ételeket szolgálhatunk föl vacsorára az 
ezt igénylőknek.

Zsebiámpaelem mint nyomravezető.
Kriska János tiszolczi munkás lakásán 
ismeretlen tettesek betörést követtek el 
a múlt hó elején és onnan különféle 
férfi és női ruhanemüeket, cipőket, va
lamint egyéb felszerelési tárgyakat lop
tak el. A betörők igen óvatosan végez
ték munkájukat, feledékenységből azon
ban egy villanyzseblámpát hagytak hátra 
a lakásban. A zseblámpában vadonat 
uj elem volt s ez nyomravezette a csend
őröket, akik percek alatt kinyomozták, 
hogy melyik kereskedésből való az és 
ki vásárolta. így csípték meg másnap

hajnalban Popper János többszörösen 
büntetett előéletű erdőközi munkást, 
akit a gyors csendőrmunka annyira 
frappirozott, hogy mindent bevallott és 
utolsó darabig visszaszolgáltatta a lo
pott holmikat, csak azt tagadta, mintha 
tettestársai lettek volna.— A rimaszom
bati kerületi bíróság most Ítélte el két 
évi börtönre a teljes beismerésben levő 
betörőt.

Halálra forrázott kisgyermek. Sand- 
rovics János rimafürészi gazdálkodó 3 
éves kisfiacskája karikázás közben be
lezuhant a tűzhely közelében letett tiz- 
literes forróvizes fazékba s a szeren
csétlen gyermek harmadfokú égési sé
rüléseibe másnapra a rimaszombati 
kórházban kiszenvedett. A halálos sze
rencsétlenség a gyermekre ügyelő anya 
és nagyanya szemeláttára történt s 
ezért az ügyészség mindkettőjük ellen 
gondatlanság cimén megindította az el
járást.

Járási kereskedelmi grémium köz
leménye. Járási kereskedelmi grémium 
elnöksége értesíti összes érdekelt tag
jait, hogy a podbrezovai állami bányák 
és öntöde közelében és hatáskörében 
uj állami sóbánya indult meg, mely 
M. R. Stefanik generális nevét viseli. A 
grémium elnöksége felhívja mindazon 
érdekelt tagokat, akik ezen uj sóbányá
val összeköttetésbe óhajtanak lépni, hogy 
ez ügyben forduljanak a grémiumunkhoz.

Halálos szerencsétlenség légycsipés 
következtében. Reinitz Zsigmond rima- 
szombati lakos vadpusztai gazdaságá
ban alkalmazott Varga István 50 éves 
kocsist a múlt vasárnap az egyik ló 
olyan szerencsétlenül rúgta meg, hogy 
hasfal és bélrepedést szenvedett s a

SZfTRVHS-SZHPPHN pompás, nagy megtakadtas.
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Gyermekgyilkos anya. A rimaszom
bati esküdtbiróság kedden Ítélkezett 
Mázik-Ujpál Zsuzsanna kövecsesi lakos 
gyermekölési bűnügyében. Vádlott a 
múlt év februárjában Kövecsesen, az 
ottani vasúti állomás közelében 11 hó
napos törvénytelen kisfiát zsebkendő
jének a csecsemő szájába történt gyö- 
möszölésével megfojtotta s annak hullá
ját az országút szélén hagyta, ahol kó
bor ebek a holttestet felfalták. A tettét 
beismerő vádlottat a bíróság szándékos 
emberölés büntette miatt három évi 
fegyházra Ítélte. — A vádlott megnyu
godott az Ítéletben, inig az államügyész 
náromnapi meggondolási időt kért.

Sicskázással fejeződött be a szik
lai búcsú. A Vepor-alji Szikla község
ben Kisasszony-napi búcsúval értek vé
get a vallásos tárgyú műkedvelői elő
adások, amelyeken Kliment András^ fe- 
:< etebalogi munkás is részt vett és a 

adiciónak megfelelően felöntött a ga
ratra. A részeg munkás jókedvében 
bicskával hadonászott az eléggé népes 
gyülekezet kellős közepén s hadonászás 
közben bicskájával Pancik Antal és 
Svantner János feketebalogi munkástár
ait oldalbaszurta, úgy hogy a két se

besültet súlyos sérüléseikkel a zólyom- 
brézói gyári kórházba kellett azonnal 
beszállítani. — A bicskázó ellen súlyos 
testi sértés miatt eljárás indult.

Eredménytelen a nyomozás a fe- 
-eíelehotai vadorzőgyilkosság ügyé
ben. Még augusztusban történt, hogy a 
jolsvai állami erdőben egy agyonlőtt 
embert találtak a málnaszedők, akiben 
id. Deák András közismert feketelehotai 
vadorzóra ismertek az agnoszkálók. A 
megindult nyomozás során a csendőrség 
megállapította, hogy a szerencsétlenül 
járt vadorzó rendszeresen Garan János 
feketelehotai vadorzóval kettesben járt 
vadászni s ezért Garant őrizetbe vették 
annál is inkább, mert a szerencsétlen
ség idejére nem volt képes alibit iga
zolni. A gyanúba vett orvvadászt be
szállították a nagyrőcei járásbíróság fog
házába s ellene a legszigorúbb eljárás 
Indult meg, amely most ért véget Garan 
teljes rehabilitásával, akinek időközben 
sikerült tanukkal beigazolnia, hogy a

kérdéses időben Feketelehotán vett 
részt egy mulatságon. Az alibiigazolás 
alapján Garant a bíróság már szabad
lábra is helyezte s most tovább folyik 
a nyomozás a vadorzó gyilkosának kéz- 
rekeritésáre.

Az orosz és londoni 
szőrm evásáron

ez évben szörmeáruban ismét nagy áremel
kedés volt s dacára ennek sikerült nagy 
mennyiségben, feltűnő o l c s ó  á r b a n  szőr
meárut beszerezni. — Készítünk :

Sealskin paletókat . . Ke 1500-től 
Csikó paletókat . . . „ 1600 „
Csikó bundákat . . . „ 2000 „
Perzsa lábbundák

és paletók (siras) „ 1800 „
Pézsma paletót . . .  „ 2000 „
Különböző paletók raktáron 800 „

Elsőrangú fővárosi szabászat és szücsmunka.
SCHM1DL F.

szűcs szőrmeáruháza, Hotel Tátra, Rózsa-u

Zsarolási bünper lett a síkirándu
lás vége. Januárban történt, hogy a 
Tresztyén síelő tiszolci diákokat feltar
tóztatta utjokban egy környékbeli gaz
dálkodó és egyiköktől — revolverrel fe
nyegetőzés közben — elkobozta az 
egyik sítalpat. A diákok hozzátartozói
nak feljelentésére a csendőrség kutatni 
kezdett a tettes után s azt András Már
tó ratkóbisztról lakos személyében si
került is kinyomozni, akinél a korpus 
deliktit meg is találták. A rimaszombati 
kerületi bíróság most foglalkozott a fur
csa sikirándulás ügyével és a vizsgálat 
eredménye alapján András Mártont zsa
rolásért vád alá helyezte.

Hamis iratokkal 12000 korona bank
kölcsönt vett föl. Kovács Patkó Gyula 
dobfenéki gazdálkodó két ismeretlen 
társával együtt nemrégiben 12000 kor. 
jelzálogkölcsön ügyében járt a rima- 
szombati Rolnicka-bankban, ahol a fel
mutatott telekkönyvi iratok és községi 
bizonyítványok alapján szó nélkül fo
lyósították a pénzt. A kölcsön betáblá- 
zásakor kiküldötték a telekkönyvből a 
szokásos értesítést, s akkor kiderült, 
hogy Kovács Patkó Gyula egy rokoná
nak ingatlanaira vették föl a pénzt, an
nak tudta és beleegyezése nélkül. Köz- 
okirathamisitásért hét hónapi börtönre

rimaszombati kórházban, ahová a bal
eset után azonnal beszállították, dacára 
minden orvosi beavatkozásnak, belehalt 
sérüléseibe. Megállapítást nyert, hogy 
a halálos szerencsétlenséget okozó ál
latot a legyek csípték és ezek elleni 
védekezése közben érte a kocsist a ha
lálos rúgás.

Gyújtogatásért háromévi fegyház.
A rimaszombati esküdtbiróság hétfőn 
tárgyajta Lakatos István krasznahorka- 
hosszuréti cigánykovács ügyét, aki a 
vele vadházasságban élt Pólyák Mária 
dernői lakóházát felgyújtotta. Vádlott a 
bűncselekmény elkövetését tagadta, több 
tanú azonban eskü alatt azt vallotta, 
hogy hallották a fenyegetést, mely sze
rint Pólyák Máriát házának felgyujtásá- 
val rémitgette. Az esküdtek igazmon
dása alapján a bíróság a vádlottat 
gyújtogatás büntette miatt 3 évi fegy
házra Ítélte, amit Lakatos megnyugvás
sal vett tudomásul s igy az Ítélet jog
erőssé vált.

Rendőröket bántalmaztak a záróra 
miatt. Kolpaszki András, Oelschlager 
Ernő dobsinai és Kvarka Antal csucso- 
mi munkások múlt év júliusában együtt 
szórakoztak a dobsinai Lehotzky-féle 
vendéglőben. A mulatozást a tulajdonos 
tiltakozása ellenére zárórakor sem hagy
ták abba, úgy hogy Lehotzky kénytelen 
volt rendőrrel eltávolitani vendégeit az 
üzlethelyiségből. A rendőri asszisztenciá
val történő zárórára-csinálás nem ment 
egészen simán, a három cimbora egye
sült erővel tiltakozott a hatósági molesz- 
tálás ellen és tettlegesen inzultálták a 
rend őrét, aki szorongatott helyzetében 
segítséget kért az őrszobáról, a mulato- 
zók azonban a második rendőrrel is tett
legesen szembeszálltak s csak nagy ne
hezen lehetett őket az uccára kituszkol
ni. A három cimbora ellen hatósági kö
zegek elleni erőszak cimén büntető el
járás indult.

Büntető eljárás a cséplési bal
esetért. Kvasz Pál varbóci cséplőgép
tulajdonos augusztus közepén Lászkos

ítélték, azonban az Ítélet végrehajtását 
három évi próbaidőre felfüggesztették, 
mert töredelmesen bevallotta tettét és a 
kárt teljesen megtérítette.

Szomszédok harca a pince miatt. 
Id. Jerem Viktor és Doricko Zsuzsanna 
rimakokovai lakosok között régóta tartó 
nézeteltérések voltak a közösen hasz
nált pince tulajdonjoga miatt, mig végül 
is Jerem régi szerződésekkel és telek
könyvi iratokkal beigazolta, hogy a 
pince saját tulajdonát képezi. A szom
szédasszony nem tudott belenyugodni 
ebbe a döntésbe s ez év augusztusában 
egyszerűen behatolt a Jerem-pincébe, 
leverte a lakatot, az ajtót szétzúzta és 
igy próbálkozott vélt birtokába jutni. 
Az önbiráskodó asszony ellen magán
laksértés és idegenvagyon rongálás ci
mén megindult az eljárás.

Sikkasztási bünper bizományi fa
üzletből. Biechner József feledi fakeres
kedő egy breznóbányai fatermelő cég
gel bizománybán vett át nagyobb faté
telt heti elszámolásra, amelynek során 
7000 korona differenciája támadt, ami 
miatt a fatermelő cég sikkasztásért fel
jelentette. A most megtartott főtárgyalá
son azzal védekezett a bizományos, 
hogy a céggel létesített uj szerződése 
alapján joga volt a befolyt vételárból 
levonni a 7000 koronát, ezen állítását 
azonban bizonyítani nem tudta és a bi- 
róság a sikkasztást megállapítva, három 
havi fogházra elitélte. Biechner feleb- 
bezést jelentett be az Ítélet ellen.

Életunt mészárossegéd. Régebb idő 
óta búskomorságban szenvedett Varga 
József várhosszuréti mészárossegéd, ami
ért is hozzátartozói állandóan szemmel 
kisérték. A múlt héten egy ellenőrizet
len pillanatban apja vadászfegyverét 
magához véve, a mezőre ment s ott 
hasba lőtte magát. A mezőőr akadt rá 
holttestére.

Megverte az apját. Gertii János 
rimabrézói munkás a nyár folyamán uj 
lakóházat épített magának az édesapja 
tulajdonát képező telken, az építkezés
ben az idősebb Gertii azonban nem 
segédkezett fiának s ezért az nem volt 
hajlandó befogadni őt a házba. Az épít
kezés körüli nézeteltérések miatt össze

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton, vasárnap és hétfőn, október 
16-17-18-án magyarul beszélő dráma. Óriá

si siker :
Mária nővér

Szörényi Éva, Jávor Pál, Svéd Sándor, Ber- 
ky Lili, Gózon Gyula.

Szerdán, október 20-án kiváló angol tár
sadalmi film :

G yilkos h azu gság

Csütörtökön, október 21-én bécsi drámai 
milliós film :

Az ü v eggo lyó
A. Schoenhals, Sabina Petersen, Hilde 

Stolz, Th. Loos.

Sámuel cserencsényi gazdánál végzett 
bércséplést s a munka gyorsítása cél
jából Lászkos deszkaemelvényt rögtön
zött a gép mellé, azonban a deszka
lapokat elfelejtette odaszögezni s emiatt 
az egyik munkásleány, Szelcsán Paulina 
alatt a deszkaemelvény leszakadt s a 
szerencsétlen leány kulcscsont és borda
törést szenvedett. — Az államügyészség 
Kvasz és Lászkos ellen gondatlanság 
cimén eljárást indított.

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

Harcias szomszéd. Rusznyák András 
ratkói lakos baltával ment át a szom
széd lakásába, mert a szomszéd libái 
eltévedtek az 5 földjére. A bíróság négy 
havi fogházra és 1000 korona pénzbír
ságra Ítélte a harcias szomszédot.

Meggyűlt autó. Rozsnyó piacterén a 
Stiglitz-szálló előtt a múlt csütörtökön 
délelőtt egy vágujhelyi személyautó ki
gyulladt. Az égő autót homok rászórá- 
sával sikerült a teljes elpusztulástól 
megmenteni.

veszett apa és fiú s a verekedés hevé
ben ifjabb Gertii egy vasmozsarat ka
pott föl és azzal sújtott le édesapja ke
zére, úgyhogy annak balkeze csuklónál 
eltörött és húsz napon túli orvosi keze
lésre szorult. Az apa feljelentésére eljá
rás indult a hevesvérű fiú ellen.

Négy hónapra ítélték a rozsnyói 
angyalcsinálót. Pohno Margit rozsnyói 
lakos négyrendbeli angyalcsinálással vá
dolva állott a minap a rimaszombati ke
rületi bíróság Vágássy-tanácsa előtt. A 
bizonyítékok súlya alatt a professzionista 
angyalcsináló beismerte a terhére rótt 
bűncselekmények elkövetését és a bíró
ság ezért négy hónapi fogházra Ítélte. 
Pohnoné belenyugodott az Ítéletbe s igy 
az jogerőre emelkedett.

Filmszínház. Folyó hó 15. 17. 18-án 
„Az utolsó modell“ (Mária nővér) cimü 
szinmagyar film kerül bemutatásra. Ki- 
bédy a templomban megismerkedik Be- 
rényi Máriával, ki áhítattal hallgatja 
Kibédy énekét, ki egyébként híres festő 
is s felhasználja az alkalmat, hogy Má
riát modellnak használhassa egy meg
rendelt oltárképhez. Mária lényegtelen 
körülmények miatt szakit Kibédyvel s 
férjhez megy, de végzetes félreértés 
folytán magára marad s ápolónői fog
lalkozást vállal egy kolostorban, ahol 
drámai fordulat után visszanyeri lelki 
nyugalmát. Főszereplők : Szörényi Éva, 
Svéd Sándor, Jávor Pál, Szerda Júlia, 
Berky Lili, Gózon Gyula.

Folyó hó 20-án „Gyilkos szerelem" c. 
angol filmszinmű kerül Iepergésre. Két 
leány szerelmes lesz egy medikusba. A 
két lány alig hagyta el az egyetemet s 
jó barátságban élt egymással, mig utjuk- 
ba nem került közös ideáljuk. A prob
léma megfejthetetlennek tűnik fel és 
súlyos küzdelmet hiv ki.

Folyó hó 21-én „Mircsa, a csavargó® 
c. német szövegű s Gaál Béla által ren
dezett filmjáték kerül szinre, melyben 
Szőke Szakáll, Wallburg Ottó, Bállá 
Lici stb. játszák a főszerepeket. A film 
megkapó képekben tárja elénk Mircsa 
csavargó s környezetének életét. — 
Brodszky Miklós fülbemászó zenéje kü
lönösen emeli a film sikerét.
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Országos vásár Rimaszombatban.
A rimaszombati országos vásár folyó 
október hó 20-án lesz megtartva, melyre 
mindenféle hasznos állat is felhajtható.

SZ ÍN H Á Z .
Örömös szívvel kell már elöljáróban 

kijelentenünk : nem csalódtunk. Rima
szombat magyarsága, mint minden al
kalommal, úgy ebben a négyhetes szini- 
szezonban is, ősi erényeihez híven tel
jesítette kötelességét s a színházlátoga
tásnak arra a magaslatára emelkedett, 
amelynél többet, nagyobbat ettől a 8000 
lélekszámú, de a magyarság ügyeiben 
mindig elöljáró kisvárostól, a jelenlegi 
viszonyok mellett nem is lehet kívánni. 
A szezon előadásai tulnyomórészben telt, 
sőt zsúfolt házak előtt folytak le. A 
színházlátogatás valóságos versennyé fej
lődött. Az emberek lelkét a kultúra sze- 
retetének lázas forrósága cselekedetre 
hevitette s esténként a város minden 
tájáról valóságos népvándorlás indult a 
szinház felé, hol a színpadon felgyulladt 
művészet füzénél kipirosodtak az arcok 
s a lelkesedés parazsa izzott a szivek
ben s tapsviharokban tombolt, tört kife
jezésre az érzés. Könny és kacaj, a keb
lek mélyén ez a legszebb iélekmuzsika 
zendült, mely lehet záporként zuhogó, 
hangos, csapongón víg, harsogó, de soha 
sem diszharmonikus.

Nem csalódtunk. A színészek hozzájuk 
fűzött minden reményünket valóra vál
tották. A társulat jóösszeállitásu. Több 
művészi tehetség, kiforrott színészi ta
lentum, értékes erő foglal helyet benne. 
Amit Ígértek, be is váltották. Az egész 
sziniszezon úgyszólván a legjobb újdon
ságok, a nevesebb slágerdarabok soro
zataiból állott s előadásaikat a napról- 
napra próbáló vidéki színész komoly 
munkája jellemezte. Maradéktalan töké
letességről — nagyon természetesen — 
nem lehet beszélni. A tapasztalt hiányok 
és kifogásolni valók a vidéki színészet 
megszokott kísérői, a szűk keretek kö
zött szükségeszközökkel valóság-kifeje
zésre kényszerült vándorszínészet vele
járói.

Vasárnap este elhangzik az utolsó taps, 
utolsót ránt a kortinahuzó is a kopott 
zsinóron, a rivalda lámpái kialszanak, a 
csillárok fénylő szemei végsőt pislanta- 
nak : a „Tátra* színháztermére ráborul 
a csend s az éjszaka sötét fátyola.

Elül a zsivaj, neszteienséggé finomo
dik a zaj. Kiürül a nézőtér, a karzat ke
délyes publikuma lassan kivonul kakas
ülős ketrecéből, és zörgős, rázós, moto
ros társzekereken megy, megy a festett 
világ sok ezüstös, aranyos, tarka-barka 
cifrasága, gőzparipán elvágtat a kedves 
művészhad Rozsnyóra — hol f. hó 19-én 
kezdi meg a „Néma lovag“-gal négyhe
tes szezonját a társulat — uj otthonba, 
más fészekbe sziveket melegetni, lelkek 
borúját derengetni.

Szeretetünk kiséri útjukon őket s meg
köszönve nekik borús életünknek szépsé
gekkel, művészetükkel való megvidámi- 
tását, a sok kellemes estét, nemes szó
rakozást, jókívánságaink kifejezésével 
mondunk nekik Istenhozzádot. ml. 

*
A múlt héten pénteken és szombaton, 

október 8 és 9-én Kovács Kató prima
donna felléptével „Nincs szebb, mint a 
szerelem* operett ment. Vasárnap dél
után a „Csárdás“-t ismételték meg. Va
sárnap este „Szibill* operettet játszották, 
Kovács Katóval a címszerepben. Hétfőn 
nem tartottak előadást. Kedden a „Jöj
jön elsején* vígjáték került színre. Szer
dán és csütörtökön „Marika hadnagya* 
operettben vett búcsút a minden fellé
pése alkalmával meleg ünneplésben ré
szesült Kovács Kató primadonna a kö
zönségtől. Pénteken nálunk szünetet tar
tottak. Szombaton és Vasárnap, f. hó 
15 és 16-án este „Urilány szobát keres* 
zenés vígjáték-slágernak lesz az itteni 
premierje bucsuelőadásként. Vasárnap 
délutánra „Nincs szebb mint a szerelem* 
operettet tűzték műsorra.

A színtársulat búcsúja Rimaszombattól.
Egy hónapos szezont szombaton, va

sárnap este befejezem Rimaszombatban. 
Hétfőn reggel uj útra kelek, hogy to
vább haladjak a magyar kisebbségi szí
nészet vándorutján : uj harcra, uj város
ba, uj közönség elé. Mikor eltávozom

Gömörország fővárosából, engedtessék 
meg nekem, hogy hálatelt szivvel és 
őszinte szeretettel mondjak köszönetét 
Rimaszombat és vidéke közönségének 
ezért a lelkes és szinte példanélküli 
szinpártolásáért, amivel társulatomat tá
mogatták. Ez a szeretet és lelkesedés 
lesz utravalóm a további küzdelemben, 
ez ad erőt, hogy vállalni tudjam azokat 
a nehéz terheket, amit a kisebbségi szí
nészet rám ró. Ennek a kötelezettségem
nek mindenkor becsülettel megfelelni 
első törekvésem és Rimaszombat közön
ségének lelkesedése megsokszorozza 
bennem ezt a szándékot! Köszönöm 
mindenkinek, hogy ilyen szeretettel fo
gadott bennünket és kérem, hogy a jö
vőben, ha utunk visszahoz ide, fogadja
nak mindenkor olyan szívesen, mint ami
lyen igaz örömmel mi jövünk önök kö
zé. Szeretetüket mi azzal fogjuk meghá
lálni hogy igyekezni fogunk mindenkor 
a legjobbat és legnagyobbat nyújtani! 
A viszontlátásra !

Hálás tisztelettel:
Sereghy Andor igazgató.

S P O R T .
A CsAF-MLSz Középkerületének XXVI, 

számú hivatalos közleményei.
A folyó hó 11-én megtartott direktó

riumi gyűlés határozatai:
Az 1937. október hő 3 ra Fülekre ki

sorsolt Füleki TC 11—Tamásfalvai MSC 
I. oszt. bajnoki mérkőzésen a FTC 11. 
csapata nem jelent meg. Tekintettel arra, 
hogy ezen szabálysértést a FTC már 
másodszor követte el, a Direktórium a 
FTC-t 300'— (háromszáz) K5 pénzbír
sággal sújtja, mely összeget a Füleki 
TC — felfüggesztés terhe mellett — 8 
napon belül köteles a Kerület pénztá
rába befizetni. A mérkőzést 2 pont és 
3:0 arányban a Tamásfalvai MSC javára 
igazolja a Direktórium.

Ifj. Gyuris József: Füleki TC játékos
3 havi büntetéssel lett sújtva. Büntetése 
tart: 1937. X. 11.—1938. I. 11-ig.

Dobó László : L. Vasas SC játékos 4 
heti feltétlen büntetéssel sújtva. Bünte
tése tart: 1937. X. 11-től 1937. XI. 8-ig.

Fridrich Ferenc : L. Vasas SC játékos
4 havi büntetéssel sújtva. Büntetése tart: 
1937. X. 11-től 1937. XII. 6-ig.

Lupták Ferenc : L. Vasas SC játékos 
8 heti büntetéssel sújtva. Büntetése tart: 
1937. X. 11-től, 1938. II. 11-ig.

Veljacsek Károly : Apátfalusi SC játé
kos 3 havi büntetéssel sújtva. Büntetése 
ta r t : 1937. X. 11-től, 1938. I. 11-ig.

Kerületünk a napokban megküldötte 
— adós egyesületeink részére — a Köz
pont felszólító levelét azzal, hogy fize
tési kötelezettségeiknek haladéktalanul 
tegyenek eleget. Hivatalos közleménye
ink kapcsán újólag fölhívjuk egyesüle
teink figyelmét arra a körülményre, hogy
ha a junius óta már másodszor küldött 
fölszólitás ezúttal is eredménytelen ma
rad, úgy a Központ kénytelen lesz még 
e hónapban a nemfizető egyesületeket 
felfüggeszteni. A felfüggesztés természe
tesen nemcsak az egyesület játékjogá
nak szünetelését, hanem egyéb joga (pl. 
kerületi közgyűléseken hozzászólás, sza
vazás, stb.) gyakorlásának fölfüggeszté- 
sét is jelenti. Az adós egyesületeinknek 
ajánljuk, hogy tartozásaikat — amennyi
ben nagyobb összegről van szó — havi 
részletekben törlesszék.

Átigazolási rész:
Ismételten fölhívjuk a Tornaijai SC-t, 

hogy Spanyol Andor igazolványát — ki
nek a Losonci AFC-hoz való átlépése 
még október hó 1-én lejárt — rendbír
ság terhe mellett 3 napon belül küldje 
be Kerületünkhöz.

Simon Gyula : Rim. Törekvés SE já
tékos a Komáromi FC részére kiadva.

Hegedűs József: Kassai SC—Losonci 
AFC átl. bejelentése érvénytelenítve: 
nincs kitöltve 6 havi tagság 1

A katonai vendégszereplési engedély 
megadásánál és hatálytalanításánál szük
séges a játékos sajátkezű kérvénye,anél
kül azokat Kerületünk nem továbbítja a 
Központhoz, hanem fölszerelés végett 
visszaküldjük az egyesületnek!!!

Rimaszombat, 1937. október 14.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T B  A L L .
Törekvés—Tornaijai SC 5:3 (2:2).—

Biró : Lakatos.
Értékes győzelmet aratott a Törekvés 

Tornaiján. — Izgalmas küzdelem után, 
melynek folyamán a TSC kétszer is ve
zetett, végül is felülkerekedett a Törek
vés nagyobb rutinja, amely meghozta 
számára a győzelmet. A Törekvés leg
jobbja Szabó középfedezet volt, aki ál
landóan javuló formát mutat. Rajta kí
vül Ríz, Fuchs, Kocsis, Sápy mutattak 
elfogadható teljesítményt. A gólokat Sá
py (3), Fuchs, Cintula rúgták.

LAFC 11—Tamásfalvai MSC 1:0 (0.0).
— Biró : Kovács.

A LAFC tartalékcsapata váratlan győ
zelme Tamásfalván. A TMSC lendüle
tesebb csatársora révén fölényben volt, 
azonban a balszerencse s a vendégcsa
pat kitűnő védelme megfosztották a gól
szerzés lehetőségétől. A LAFC a győzel
met jelentő gólt az uj szerzemény, Ré- 
deky révén érte el.

Törekvés—TMSC „derby* mérkőzésre 
kerül sor vasárnap a tamásfalvai pályán. 
A mérkőzés kimenetelét nehéz előre 
megjósolni, mindenesetre izgalmas, for
dulatos küzdelmet várunk, durvaságtól 
és kilengésektől mentes lefolyással. Re
mélhetőleg nagy közönség lesz kiváncsi 
az érdekes sporteseményre.

Felelős szerkesztő: R á b e ly  K á r o ly .

Eladó ház.
Rimaszombatban a Szijjártó u. 76. b. c. 
házszám és 379. ö. i. szám alatti föld
szintes lakóház jutányos feltételek mel

lett eladó.
Értekezni lehet:
Rimaszombat, Széchy-u. 35. sz. alatt.

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 

ELADÓ.
Értekezni lehet T eleszn iczkynél.

E LADÓ
G o r t v á n  (Feledtől 2 
km .-re) 42 m. h. szántó  
és  rét birtok lakóház
zal é s  ga zd a sá g i épü
letekkel.

Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.

6 hold elsőrendű kert
B ogárházán bérbe K IA D Ó .

Értekezni lehet:
özv. Szvejkovszky Istvánné
Rimaszombat, Jánosi-u. 46. sz.

Eladó modern ház
5 szobás, m elléképület 
2 szobával és  garagé-  
val és  m ellékhely isé- 
A A gekkel. A A 

Értekezni lehet

Dr. Bernáth ügyvédnél.

Értesítés! * W !
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy vállalok függönyök, 
ágytakarók, dívány és díszágypárnák, 
asztal- és kocsitakarók készítését! 

Szives pártfogást kérve tisztelettel:
özv. Mackó Jánosné

Rimaszombat, Menhely-u. 15.

Jóminüségii t is z ta  szőlő-bor
kapható V rl  literes zárt üvegekben

literen k én t 7 koronáért
BOZÓKY GYÖRGYNÉL

Pokorágyi-u. 1. 
(Üveg darabonként 1 korona.)

M A N D EL E.
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-utca 16. sz. az emeleten.
Dolgozik a L IE Ö E B N Y  F O N D
és magánbetegsegélyzők tagjai
nak is.

igjai- I

- J
Elköltözés miatt

Losonci-ucca 31. sz. alatt 
3 szobás, kertes, magányos 
ház eladó.

Értesíteni a n. é. közönsé- 
i get, hogy Szijjáríó ucca 

74. szám alatt

kárpitos műhelyt
nyitottam, ahol készítek díványokat, sez- 
lonokat, matracokat stb. — Ugyancsak 
vállalom a javításokat e szakmában, min
dent a legszolidabb árakban.

Kérem a közönség n. b. pártfogását, 
maradok teljes tisztelettel :

GÓCZA JÁNOS.

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

legolcsóbban kapható

a  B O K O R -d ro g é r iá b a n

ÜZLET-ÁTHELYEZÉS.
Értesítem a tisztelt vásár
lóközönséget, hogy üzlete
met október 20-tól a volt 

B O K O R -D R O G É B IA  h elyé
re (T átra-szálló  épület) 

helyezem át. — Kérem a nagybecsű 
vásárlóközönség szives pártfogását, 

Tisztelettel:
M Ü L L E R  E M I L .

Fényképészeti és
kozmetikai cikkek

a legolcsóbban

V Á M O S S Y  G. és Tsa-nál
kapható. Masaryk-tér 2. sz.

Keveset használt Wessely-féle bécsi

hangverseny-zongora
rendkívül jutányos áron e l a d ó .

Cím e lap kiadóhivatalában.

A Rimaszombati Baak állagkimutatása 1937. szeptember 30-án.
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