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Megdobban a szive, megszomo- 
rodik a lelke, határon innen, hatá
ron túl, minden gömöri embernek, 
az őszinte részvét sajnálkozó érzé
sével telik meg kebele minden ma
gyarnak — aki ismerte őt — e 
gyászkeretes név olvasásakor, a- 
vágy halálhírének hallatára, mert 
Gömörnek sajómenti lankáin sar- 
jadzott nagy férfia, fajának és nem
zetének haláláig hűséges fia, min
den magyar ügynek fáradhatatlan 
dolgosa volt, immár Istenben bol
dogult Lukács Géza, ősrégi vár
megyénk nagynevű egykori főis
pánja.

Nem volt az egyházi, köz- és 
társadalmi életnek cselekvő szer
vezete, működési területe, ahol a 
régi Gömör- és Kishontvármegye 
közigazgatásának v e z e t é s é b e n  
és irányításában élen álló Lukács 
Gézát ott ne találtuk volna. Ezért 
is vált az Élet minden viszonyla
tában az embersorból kiemelkedő 
nagysággá és ezért lett élete mind
annyiunk számára példaadóvá és 
örök tanítássá.

Mert Lukács Géza élete valóban 
példaképül és tanításul szolgálhat 
valamennyiünknek, az Isten- és em- 
berszeretetben egyaránt, de példát 
ad és megtanít arra is, miként kell 
hazánkat, fajunkat és nemzetünket 
szeretnünk.

Örök tanítás Lukács Géza élete 
a törvényes jussunkhoz, igazsá
gunkhoz ragaszkodásra és emberi, 
polgári kötelességeink maradékta
lan teljesítésére, de örök tanítás a 
jóság, nemeslelkü megsegítés, a 
semmiben és senkiben igaztalanul 
különbséget nem tevő emberiesség s 
az ennek humuszából fakadó támo
gató, megbocsátó Szeretet gyakor
lására is.

Példa és örök tanítás a gondos, 
övéit sirig szerető családapaságra, 
az erkölcsös, vallásos családi élet
re és ilyen alapon az idők zivata
rában is sziklaszilárdan megálló 
családban a törzshöz mindenben 
méltó utódok nevelésére.

Kátói jellem és r.agyakarásu fér
fiú volt Lukács Géza s élete igy 
örök tanítás arra is, hogy érintet
len jellemmel s törhetetlen nagy
akarással minden akadály legyőz
hető és szinte csodával határos 
cselekmények végezhetők, bámula
tot keltő eredmények érhetők el. 
Jót, szépet, nemeset alkotó akara

tának annak idején finomművű 
eszköze volt az újságírói toll is, 
mellyel kezében figyelemreméltó si
kereket ért el s a közélet mezején 
nem egy harcot vívott meg győ
zedelmesen.

Őszinteség, szókimondás és fér
fias bátorság is tulajdonságai közé 
tartozott s erre nézve is örök taní
tásul szolgál élete és példaadás 
arra, hogy e tulajdonságok olyan 
erények, amelyekkel csak az igaz, 
teljes és egész emberek rendel
keznek.

És mikor ránk szakadt sötétsé
gével a lelkivajudások, töprengé
sek virradatlannak és vigasztalan
nak tetsző éjszakája, Lukács Géza 
nem rettent meg. Hűséges, nagy 
hi;e, az igazság győzedelmeskedé
sének vallása megerősítette akará
sát, elhatározását és megmaradt 
helyén, amint hogy egész életében 
soha sem hagyta el a posztot, ho
vá állíttatott. Ebben is milyen meg- 
szivlelésre méltó tanitás a Lukács 
Géza élete nekünk, kisebbségi 
sorsban élő magyaroknak.

Lelkipásztorának bucsúzkodó sza
vaiban tett megbizonyitása szerint 
Lukács Géza nem félt a haláltól. 
De lehet-e egy ilyen nemes élet 
mellett bibliai kort ért, igaz, teljes, 
egész embernek ijesztője a Halál ? 
Nem ! És erre nézve is örök pél
da és tanitás élete.

Megérthető hát, hogy ennek az 
életével örök tanításul szolgáló 
nagy Példa-embernek, ennek a köz- 
becsülésben és szeretetben álló fér
fiúnak elmúlása őszinte részvétet 
keltett, ennek az egykor büszke
koronás, terebélyes, sudár tölgynek 
az egyre ritkuló magyar öregerdő
ből kidülése fájdalmat okozott a 
szivekben, könnyet sajtolt a ma
gyar szemekben.

Végtisztességét megtettük, por
részeit eltemettük, de példaadását 
szívügyünkké téve, életének nagy 
tanítását meghallgatva, aszerint 
élünk és halunk, emlékét pedig 
mindhalálunkig kegyelettel megőriz
zük. És akinek emléke él, örökha
lált halhatott-e ?! (----- )

*
Lukács Géza élete a nemmindennapi, 

kiválasztott ember, magasba ivelö pályát 
futó halandó élete volt.

Mint a megyénkben Kövecses köz
ségben birtokos Lukács Lajos táblabiró 
és neje sz.Dancs Erzsébet fia Kövecsesen, 
1856 április 25-én született. Középiskoláit

Rimaszombatban, Iglón, Miskolcon és 
Rozsnyón végezte, majd jogi pályára lé
pett. Jogi tanulmányainak Eperjesen és 
Budapesten történt elvégzése után 1881 
évben ügyvédi oklevelet nyert. Rövid 
ideig ügyvédi gyakorlatot folytatott, majd 
1882-ben Gömör- és Kishont vármegye 
aljegyzőjévé, 1894 ben pedig, néhai Uj- 
házy Lajos elhalálozása után, várme
gyénk főjegyzőjévé választatott meg. 
Munkában fáradhatatlan, érdemekben 
gazdag tizenhatévi főjegyzői működésé
nek értékelése és elismeréséül, — néhai 
Bornemisza László főispánná történt ki
nevezése után — 1910-ben a vármegye 
első tisztviselője, alispánja lett Lukács 
Géza, akinek érdemei a király részéről 
is a legmagasabb elismerésben részesül
tek, régi nemességének megerősítése 
mellett a „kövecsesi" nemesi előnév 
adományozásával, illetve 1915. évben az 
udvaritanácsosi méltósággal történt ki
tüntetéssel. Az 1917-ik évben várme
gyénk főispánjává nevezték ki Lukács 
Gézát s ezzel elérte azt a legmagasabb 
polcot, amit közigazgatási pályán mű
ködő ember elérhet. Nyugalomba vonu
lása után több időt szentelhetvén egy
háza szolgálatára, mint vallásos ember 
s hithű református, egyházi téren élén- 
kebb működést fejtett ki. Ebbéli mun
kásságának és érdemeinek elismeréséül 
és jutalmazásául, mint a gömöri ref. 
egyházmegye akkori gondnokát, 1920- 
ban a szlovenszkói tiszáninneni ref. egy
házkerület főgondnokává, 1923-ban az 
egyetemes ref. konvent és törvényhozó 
zsinat világi elnökévé, majd a kerületi 
főgondnoki tisztségről történt leköszö
nésekor a szlovenszkói tiszáninneni ref. 
egyházkerület örökös tiszteletbeli fő
gondnokává választották meg. Ritka szé- 
lesmedrü közigazgatási munkásságának 
ideje alatt a város érdekében kifejtett 
tevékenysége és érdemeinek elismeré
séül Szabadalmas Rimaszombat rend. 
tan. város közönsége, törvényes képvi
selete utján, még 1906 évben városunk 
díszpolgárává választotta Lukács Gézát, 
annál is inkább, mert, „1899 tői kezdve 
két éven át szerkesztette az id. Rábely 
Miklós kiadásában megjelent Gömör- 
Kishontot, melybe vezércikkeket, tárcá
kat irt s ezáltal nagymértékben közre
működött abban, hogy Rimaszombat vá
ros társadalmi és közgazdasági élete 
egészséges irányban fejlődjék."

Ritka női erényekkel és családanyai 
tulajdonságokkal megáldott neje, néhai 
Marton Lenkével kötött, példásan har
monikus és boldog házasságából négy 
gyermeke származott, akiket a leggon
dosabb nevelésben részesített: Lukács 
Margit férj. Knapp Gusztávné, Lukács 
Béla, Miskolc törvényhatósági joggal 
felruházott város főispánja, Lukács Endre, 
a magyarországi Borsod-Gömör-Kis- 
hont vármegye alispánja, dr. Lukács 
Géza, magyar kir. miniszteri titkár, akik 
1935. évi május 21-én elhalt édesanyjuk 
halálával mélyen sújtott és élettárs nél
kül maradt édesatyjukat gyöngéd és 
meleg, ragaszkodó gyermeki szeretettel 
vették körül.

Hosszabb idő óta betegeskedett, mig 
junius 26-án magával ragadta a kímé
letlen halál. Elmúlásának híre ország
szerte őszinte részvétet váltott ki. Vá
rosunkban a ref. templomon, városhá
zán és magyar társadalmi egyesületek 
székházain fekete lobogót lengetett a 
meleg nyári fuvalom.

Temetése.
Lukács Gézát, a gömöri magyar tár

sadalom nagy halottját kedden délután 
a gyász és részvét impozáns megnyil
vánulása mellett temették el Rimaszom
batban. Két napon át úgyszólván sza
kadatlanul érkeztek a részvéttáviratok és 
levelek a rimaszombati gyászházban 
összegyűlt Lukács-fiuk címére, a külön
féle egyházi, városi, társadalmi és kul
turális egyesületek, a volt tiszttársak, 
jóbarátok és tisztelők egymásnak adták 
a kilincset, hogy a gyászbaborult család 
tagjai előtt kifejezzék mélységes részvé
tüket. Az utolsó gömöri főispán kopor
sójánál utolsó tisztelgésre megjelenni, 
minden vérbeli gömöri magyar köteles
ségének tekintette.

A koszorúk és virágcsokrok tömegé
vel elárasztott díszes érckoporsót ked
den délben kisérték át a család tagjai 
a gyászház parkjából ahol Varga Imre ri
maszombati ref. lelkész mondott rövid, 
azonban minden szavával szivekbevé- 
sődő búcsúztatót, a nagy halott kihűlt 
teteme fölött.

A temetési gyászszertartás pontban 
három órakor vette kezdetét. Magda 
Sándor, a szlovenszkói tiszáninneni ref. 
egyházkerület püspöke, akit a gyász- 
szertartás ellátására hivatalból felkértek, 
betegsége miatt távolmaradni kény
szerült s igy helyette Bertók Bála, a kár
pátaljai ref. egyházkerület ősz püspöke 
végezte el a konvent megbízásából a 
gyászszertartást, a zsúfolásig megtelt 
templomban, ahol a gyászoló család tag
jain s a több megyére terjedő hatalmas 
rokonság részéről megjelenteken kivül 
képviseltette magát a magyarországi 
Borsod-Gömör törvényhatósága és tisz
tikara is, hatalmas kék-sárga és vörös
sárga szalagos babérkoszorút helyezve a 
volt testvérvármegye főispánjának rava
talára. Képviselve voltak ezenfelül a ri
maszombati járási, városi és kerületi 
hatóságok, hivatalok, testületek, egyházi, 
társadalmi és kulturális intézmények, a 
tiszáninneni, kárpátaljai és dunáninneni 
ref. egyházkerületek és az egyetemes 
konvent, amelynek részéről dr. Szilassy 
Béla jelent meg, a losonci ref. teológiát 
Söröss Béla igazgató, a gömöri ref. egy
házmegyét dr. Zehery István gondnok 
és Lenkey Lajos runyai lelkész, helyet
tes esperes képviselték.

A gyászbeszédek sorát Bertók Béla 
püspök nyitotta meg, aki apostoli ihlet
tel szólott a gyászoló gyülekezethez s 
Lukács Gézát az egyetemes ref. egyház 
és konvent nevében búcsúztatta el.

A gömöri ref. egyházmegye és a tiszán
inneni ref. egyházkerület nevében dr. 
Zehery István gondnok mondott gyász
beszédet, Varga Imre rimaszombati lel
kész pedig a nagy halott rimaszombati 
anyaegyházának megbízásából búcsúzott 
a puritán református magyar jellemet 
példátmutaíóan megtestesítő, előkelő volt 
egyháztagtól.

A gyászertartás megkezdésekor és be
fejeztével a református énekkar gyász
dalokat adott elő, Szűcs György karnagy 
vezényletével, majd Lukács Géza volt 
vármegyei tisztviselői : Szontagh Zoltán, 
Hevessy László, dr. Dapsy Béla volt fő- 
szolgabirák, Lengyel Iván volt árvaszéki 
h. elnök, Batta Sámuel nyug. jegyző ésdr. 
Szakáll István volt tb. vármegyei aljegyző 
a templom előtt várakozó gyászhintóra 
vitték ki a nagy halott érckoporsóját.

Közel ötóra volt, amikor a gyászme-



G ö m ö r 1938. julius hó 3.

A  m i m a g ya r é le tfo rm á n k a t
kifogásolják, gáncsolják, sújtva bírálják Sr igyekeznek a nevetségesség 
megvilágításába helyezni már évek óta. És most, a pártpolitikai har
cok idején különösen kedvelt szólama a magyar életformával ellen
tétben álló nemzetközi életformák szónokainak, hogy a magyar élet
forma elavult, ósdi, antiliberális, antiszociális s más hasonló mondá
soktól zeng most a hordó visszhangja. Kétségbeesett beszédek ezek! 
Csak az mondhat ilyeneket, aki nem érez közösséget szívből a ma
gyarsággal, legfeljebb színből magyar. De azt a forró közösséget, 
amely a magyart az ezeréves történelem minden lapjához fűzi, amely 
áthat mindenkit, aki a „magyar" nevet nem frázisnak érzi, hanem 
mélységes jelentőségű történelmi kapocsnak, azt a forró közösséget, 
amely egyúttal az életformát is jelenti, nem lehet demagóg szóbubo
rékokkal s nemzetközi szóvirágokkal átfesteni. A mi magyar életfor
mánk a magunk számára bevált életforma. Lehet, hogy sokaknak nem 
tetszik, — elvégre nem kényszeríthető arra senki, hogy számára ide
gen életformákról elragadtatással nyilatkozzék, lehet, hogy sokak ké
nyelmetlenül érzik magukat benne, lehet, hogy sokaknak idegen, 
különös, bizarr: de a m i életform ánk ez, m agyar életform a, 
igy alakult a történelem viharos századain keresztül, mi' vállaltuk, vál
laljuk s valljuk most is ezt a formát, ezt a sokat megócsárolt, kifogá
solt magyar életformát, valljuk s mellette állunk most is, örökig, mert 
mást úgy se tehetnénk. Vissza tehát a kezekkel, aki a magyar élet
formát illetéktelenül bírálja, ócsárolja, s sunyi módon mást, nem ne
künk megfelelőt ajánl. Vissza a kezekkel, ha nem baráti kéz az, 
vissza, akármerről nyúlik is felénk, — tiszteletben tartjuk s megbe
csüljük a mások életformáját, de ezt a mienket, amely jóban, roszban, 
örömben s bánatban, esőben és napsütésben a mienk, ezt nem hagy
hatjuk el, mert ha elhagynánk, magunk is vele pusztulnánk. A nemzet 
alkotói s a nemzet életformája örökre egyek. Nincsen az a plakát, 
nincsen az a hamis jelszó, amely ezt az életformát tudva, tudatlan, 
megváltoztatná, mert akkor már úgysem magyar a magyar.

net, élén a ref. énekkarral és a lelké
szekkel, elindult a templomból a temető 
felé. Az egész útvonalon minden üzlet 
redőnye zárva volt a gyász jeléül s az 
úttestek szélén százakra menő közönség 
állt sorfalat, hogy némán és megille- 
tődve adja meg az utolsó tiszteletet 
Gömörvármegye utolsó főispánjának, a 
város érdemdús díszpolgárának kihűlt 
tetemei előtt. A koporsó előtt a férfiak több 
száz főnyi gyászoló oszlopa haladt négyes 
sorokban, a gyászhintó mögött pedig a 
gyászbaborult család tagjai haladtak, majd 
a gyászmenet hölgytagjai beláthatatlan so
rokban. A temetőben a tiszáninneni ref. 
egyházkerület és a gömöri egyházmegye 
nevében Lenkey Lajos runyai lelkész, 
helyettes esperes vett búcsút az egyház 
és magyarság nagy halottjától, a volt 
vármegyei tisztikar részéről Hevessy 
László volt főszolgabiró s a rimaszom
bati őspolgárság nevében pedig Perecz 
Samu nyug. városi tanácsos mondott 
szivbemarkolóan megható búcsúbeszé
det, amelynek elhangzásával Lukács 
Géza koporsóját csendesen lebocsájtot- 
ták három évvel ezelőtt elhunyt hitvese 
kihűlt porai mellé.

A gyászoló család a következő jelen
tést bocsájtotta k i :
Kövecsesi Lukács Margit, férjével Knapp 
Gusztávval, Kövecsesi vitéz Lukács Bé
la, nejével szül. Kellemesi Melczer Fe- 
dorával, Kövecsesi Lukács Endre, nejé
vel szül. Kézdivásárhelyi Nagy Judittal, 
Kövecsesi dr. Lukács Géza, nejével szül. 
Liptószentiváni Szent-Ivány Sárival, mint 
gyermekei, Sándor, István és Ilona mint 
unokái, az alólirott rokonság nevében 
is szomorodott szívvel, de Isten akara
tában megnyugodva jelentik, hogy a 
szerető atya, nagyatya, após, sógor, nagy
bácsi és rokon :

K övecsesi Lukács Géza
oki. ügyvéd, Gömör- és Kishontvárme- 
gye volt alispánja és nyug. főispánja, 
m. kir. udvari tanácsos, a gömöri ref. 
egyházmegye volt gondnoka, a szlo- 
venszkói tiszáninneni ref. egyházkerület 
volt főgondnoka, az egyetemes ref. kon- 
vent és törvényhozó zsinat volt világi 
elnöke, a szlovenszkói tiszáninneni ref. 
egyházkerület örökös tiszteletbeli főgond
noka, Rimaszombat r. t. város díszpol
gára, stb. halhatatlan lelkét Teremtőjé
nek visszaadva, munkás életének 83-ik 
évében junius hő 26-án reggel 7 órakor 
örök nyugalomra tért. — A megboldo
gult porhüvelyét junius hó 28-án, ked
den délután 3 órakor a rimaszombati 
református egyház templomából fogjuk 
a rimaszombati temetőben levő családi 
sirkertben örök nyugalomra az anya
földnek visszaadni. — Áldás poraira! — 
Rimaszombat, 1938. junius hó 26-án. — 
Néhai özv. Kövecsesi Dancs Gyuláné 
leánya. — Néhai Kövecsesi Lukács Béla 
családja. — Néhai özv. Nagy-Mészáros

Kálmánné családja.— Martonházai Mar
ton János és családja. — Özv. Marton
házai Marton Istvánné. — Özv. Zábori 
dr. Löcherer Tamásné és családja.— 
Néhai Losonczi Szakai! Vincze családja.

Levél a szerkesztőhöz.
Igen tisztelt Szerkesztő Url 

Napok óta az állami és országos ut 
mentén, a Városkerttől a Masaryk-térig, 
a tér déli és keleti oldalán, a Gömöri- 
utcán a Tompa-térig és innen a vasút
állomás felé, valamint a Jánosi-utcán 
végig a gyalogjáró szegélyköveit helyen
ként felszedik és ebbe az utak határá
nak megjelölésére határköveket állíta
nak be, amelyek a járda szegélykövei
ből 3—4 ujjnyira, a Masaryk-tér szegé
lyén 10 cmnyire is kiáilanak és igy a 
járókelőknek nagyon jó megbotló köviil 
fognak szolgálni. Ilyent még egy város
ban sem láttam a város belsejében, igy 
a köveket a városon kívül szokás elhe
lyezni, a városban pedig a kövezet alá, 
mivel ha szükség van reájuk, a felmé
rés és feljegyzés szerint itt is meg le
het találni.

Minek csináltat a város a Masaryk- 
téren aszfalt járdát, ha majd annak sze
gélyén úgy fogunk botorkálni, mint a 
falu utcáin kiálló hegyes kövek között?! 
Megfelel-e ez a város jellegének, az 
akadálytalan, veszélymentes közlekedés
nek, ha éppen legfőbb utainkon folyton 
a lábunk alá kell néznünk, hogy fel ne 
botoljunk, a lábunkat és kezünket ne 
törjük, vagy a járdáról egy rohanó autó 
elé ne kerüljünk ? !

Hiszem, hogy a városunk közlekedése 
érdekéből fontos ügyben az illetékes 
tényezők azonnal intézkedni és ezt a 
felmérési torzszülöttet életben nem 
hagyva, annak megfelelő elhelyezéséről 
gondoskodni fognak.

Kiváló tisztelettel:
Egy tapasztalt szakember.

S a jó g ö m ö r ö n  r e n d e z i m e g  a  
s z lo v á k ia i  m a g y a r  e v a n g é l i 
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táborozását.
A Szlovákiai Magyar Evangélikus Szö

vetség ifjuságmozgalmi bizottsága ez

évben is megrendezi a már hagyomá
nyossá vált nyári táborozását a fiú- és 
leányifjuság számára. Ez az évenkénti 
táborozás a magyar evangélikus élet 
kialakulására igen nagy jelentőséggel 
bir, mert túlnő a konferencia keretein 
és a résztvevők nagy száma, az Evan
gélikus nap manifesztációja és a tanács
kozások fontossága folytán irányt mu
tat a jövő évi munka kialakulására.

Ez évben két körülmény teszi a nyári 
táborozás idejét kiemelkedő magyar 
evangélikus eseménnyé : julius 3-án lesz 
Bugány Miklós, a gályarabságot szen
vedett sajógömöri, majd kiszabadulása 
után gömörpanyiti evangélikus lelkész 
emléktáblájának ünnepélyes leleplezése 
az Evangélikus Nap keretében a gömör
panyiti evangélikus templomban és ju
lius 5-én tartják meg a Szlovákiai Ma
gyar Evangélikus Ifjúsági Szövetség ala
kuló Közgyűlését, amikor is az egész 
magyar evangélikus ifjúsági munka egy
séges vezetés alá kerül. Ehhez járul 
még, hogy julius 6-án Rimaszombatban 
elsőizben rendezik meg a magyar evan
gélikus főiskolás napot gazdag, értékes 
munkaprogrammal.

A táborozás részletes programja a kö
vetkező :

Julius 2-án. Érkezés Sajógömörre. El
szállásolás a két evang. iskolában, is
merkedés, megbeszélések. Este templo
mi áhitat, tartja Mayer Béla lelkész 
Máté 6:33 alapján. Utána megnyitó tá
bortűz.

Julius 3-án. Evangélikus nap. Reggeli 
áhitat Sajógömörön az ifjúság számára 
Máté 8:23—29. -alapján. 10 órakor ün
nepi istenitisztelet. Utána Bugány Mik
lós vértanú emléktáblájának leleplezése. 
Vallásos délután Sajógömörön. — Este 
tábortűz.

Julius 4-én. Reggeli áhitat Luk. 10:25 
—28. 38—42. alapján. Utána leányok 
konferenciája. Megnyitó. Leánykori ve
zetők beszámolója. Hozzászólások. Dél
után kirándulás Beretkére. Fiuk egész 
napos kirándulása. Este közös tábortűz.

Julius 5 én. Reggeli áhitat Máté 9:35 
—38. alapján. 9 órakor a Szlovenszkói 
Magyar Evangélikus Ifjúsági Szövetség 
alakuló közgyűlése. — Délután leány- 
és fiukonferencia. — A leánykonferen
cia programja: 1. Fizély Lenke : Ho
gyan kereshetem Isten országát? 2. Mar
git diakonista testvér : Hogyan találtam 
meg Isten országát? 3. Mire kötelez 
Isten országának polgársága?

A fiukonferencia programja : 1. Smid 
István Lehel : Mi a vallásszociológia ?
2. Bogya Géza : Mit tehet az egyház a 
ma társadalmában? 3. Móhr Gedeon : 
Mi benne az ifjúság feladata? Hozzá
szólások.

Julius 6-án. Főiskolás nap Rimaszom
batban. Reggeli áhitat Rimaszombatban. 
9 órakor I. Kor. 6:19—30. alapján. A 
főiskolás napi előadások: 1. Gömöry

Régi rimaszombati emlékek.
Társas élet a Rima partján. Kavaro
dás a kaszinóban. A törvényszéki el
nök és birái. Az akáclombos város.

Irta : Kálniczky Géza.
II.

Az újévi tisztelgést követően, a hű 
bírák közvetítése utján, újból fölvettem 
a már egyszer sikertelen érintkezést az 
elnökkel és a kaszinóból történt távo
zásunktól számított egy év múlva rá
léptünk a kibékülés útjára.

Az összes törvényszéki birák és Ko- 
vách Géza megjelentünk az elnök szo
bájában és a pártütők nevében rövid 
beszédet intéztem Kubinyi Aladárhoz. 
Kijelentettem, hogy a kaszinó elhagyá
sával elnökünk nagyrabecsült személyét 
megsérteni nem akartuk. Arra kérjük, 
feledje el a történteket, hogy igy közöt
tünk a régi jó viszony helyreálljon.

Kubinyi Aladár elfogadta a nyilatko
zatot, mégis kevéssé bízott a jövőben. 
Felhozta, hogy nagynénje Várgedén va
laha, elhasadt fazekát megdrótoztatta; 
de az soha sem volt olyan, mint az
előtt.

A nem szerencsés hasonlatra, Pong- 
rácz Dezső válaszolni kivánt, mire a 
további bonyodalmat elkerülendő, mo
solyogva közbeszóltam, hogy a mi ese
tünk sajnos volta dacára, nem valami 
nagyjelentőségű. Igyekezettel jóvá lehet 
azt tenni. Erre Cseh István mérgesen 
összehúzta a szemöldökét, Kubinyi pe

dig váltig erősítette, hogy ilyen eset 
nem fordult elő a rimaszombati kaszinó 
történetében.

Valahogy csak elsimult a dolog és 
helyreállt a béke a törvényszéki elnök 
és birái között.

A kaszinóba visszaléptünk. Ott velem 
szemben elismeréssel voltak a kibékü
lés érdekében kifejtett fáradozásomért. 
Pongrácz Dezsőre nézve a helyzet nem 
volt ily kedvező. Sokan nem tudták 
neki megbocsátani a történteket és a 
társadalmi rend megbontóját látták ben
ne. Pongrácz Dezsőnek nemsokára Bu
dapestre kellett utaznia, hogy résztve- 
gyen a szentmiklósi és óvári Pongráczok 
családi összejövetelén. Haza jövet a fé
nyes múltú, derék család tagjai közül 
emlegette Artúr bácsit, a híres urlovast, 
ki mint huszárőrnagy I. Ferencz József 
szárnysegéde volt; még inkább dicsérte 
a kedves Jenő bácsit, a koronaügyészt. 
Pár hónap múlva meglepetéssel olvas
tuk a hivatalos lapban, hogy Dezsőt 
áthelyezték a pozsonyi törvényszékhez.

A kellemetlen eset reá nézve igy sze
rencsésen végződött. A rimaszombati 
mondás szerint: „felfelé bukott", mert 
a kis vidéki városból olyan nagy vá
rosba jutott, mely kulturértékre nézve 
mindjárt Budapest után következett.

A törvényszéki elnök és a megtért 
birák közt a jó viszony ezután folyton 
erősbödött; de nem tartott soká. Kubi
nyi Aladár betegeskedni kezdett. Hosz- 
szu szabadságot vett igénybe, honnan 
nem tért vissza a törvényszékhez. 1910. 
szeptember 22-én, 64 éves korában

meghalt. A Gömöri Újságban terjedel
mes cikkben emlékeztem meg róla és 
méltattam maradandó érdemeit. A múlt
ra visszagondolva, idéztem Petőfi Sán
dornak a Czakó Zsigmond halálára irt 
emlékezetes sorait:

„Könnyez a részvét, — óh, még a 
Gyülölség is, ha itt volna,
Ejtene egy drága gyöngyöt,
Egy könnyűt e koporsóra."

Sokan felvetik a kérdést: mi volt az 
elbeszélt eseményekben résztvett birák 
további sorsa?

Kolbay Sándort, Kubinyi Aladár he
lyébe, a rimaszombati törvényszék el
nökévé nevezték ki. Ezt az állást 1917- 
ben történt haláláig viselte. Utána Cseh 
István vette át a törvényszék vezetését 
és az uj államalakuláskor is elnök ma
radt. Közel egy évtized múlva, mikor 
nyugdíjazták, egy ideig ügyvédi gyakor
latot folytatott és 1929 ben költözött ei 
az élők sorából. Dr. Musotter Miklós, 
mint a brünni legfelsőbb bíróságnak, 
Pongrácz Dezső, mint a pozsonyi felső
bíróságnak tanácsosai vonultak nyuga
lomba.

Szászi Kovách Gézának — ki a ri
maszombati törvényszék bírája lett — 
tragikus sors jutott osztályrészül. 1928- 
ban kartársának Smál Gyulának teme
tésén szivszélhüdés vetett véget életének.

Szentléleki Mészáros Istvánt S.-A.-Uj- 
helybe helyezték át. Ott járásbirósági 
elnöknek nevezték ki és rábízták a köz
ponti járásbíróság vezetését. Vagy tiz

éve, mikor arra jártam, egyik ismerő
söm megjegyezte róla :

— Nyugalomba mehetett, hiszen már 
méltóságos u r !

Ebből kitűnik, hogy kúriai bírói pen
ziót élvez előbbi bírósági székhelyén.

Fodor Zoltánt táblabirói rangban csak 
a múlt évben nyugalmazták Budapesten.

Nekem, a köztársaság felsőbíróságai 
legöregebb tanácsosának, 1934 ben tör
vény szerint muszáj volt nyugalomba 
lépni. Folyton terveztem, hogy Kassáról 
felkeresem még egyszer Gömör Kishont 
ama vidékeit, melyekhez a boldog visz- 
szaemlékezés annyi drága köteléke fűz.

Az agg-korhoz szegődött beteges ál
lapot meggátolja már az ilyen nagy ki
rándulást. A Gömör utján csak írásban 
tartom fenn az összeköttetést Rima
szombattal, melynek külső képe, amint 
hallom, nagyot változott. Fejlődését uj 
utcasorok mutatják. Szebb lett a tör
vényszék előtti kis park, hol valaha 
Kubinyi Aladár elnök ur sétálgatott. A 
főtéren, a római katolikus templom kö
rül kivágták a régi hatalmas akácfákat 
és másként rendezték a négyszögletű 
piacot.

Az én képzeletemben azért Rima
szombat mindig csak a régi maradt. 
Mint mikor Fráter Lóránt huszárkapi
tány a csizi fürdőről be-benézett a ked
ves Bátyiba és Oláh Gyula zenéje mel
lett a Három Rózsán eldalolta:

Tele van a város akácfavirággal, 
Akácfa virágnak édes illatával.



(938. julius hó 3. G ö m S r 3

jános: A vallás és a mai társadalom.
0 jv\ohr Gedeon : A vallás és a kultuia.
1  Délután: 3. Kowarik Sándor: A val
lás és a nemzet. 4. Balázsy László fő
iskolás : A vallás, kultúra és nemzeti 
érzés a főiskolás ifjúság életében. 5. 
Baráth Károly : A mai fiatal intelligens 
nemzedék bekapcsolódása az egyház 
életébe.

iulius 7-én és 8-án. Kirándulás a Ri- 
ma és a Garam felső völgyébe. Erdei 
áhítat mindkét nap reggelén.

iulius 9 én. A tábor befejezése. Elő
készület az Úrvacsorához. — Előadás 
Vargha Sándor: Az élet kenyere. Befe
jező istentisztelet Urvacsoraosztással, 
Luk. 22:29—32. alapján. Utána tábor
bontás.

Á l árt
i választ

Az EP. rimaszombati választmánya 
szerdán este tartotta rendes illését. Na
pirend előtt a választmány egységes 
mellé-állással teljes bizalmáról biztosí
totta Dr. Eszenyi Gyula városbirót, akit 
Dr.  Bartos másodbiró részéről e lap ha
sábjain is ismertetett méltatlan támadás 
ért.— A napirend előtti javaslat elhang
zása s ennek egyhangú elfogadása után 
egymást követően több tekintélyes és 
Rimaszombat magyarságának minden 
társadalmi rétegét képviselő választmá 
nyi tag szólalt fel s kivétel nélkül « 
legélesebben utasították vissza Dr. Bar- 
tosnak a magyarságot sértő viselkedését.

A választmány Rimaszombat magyar 
közvéleményének parancsoló hatása alatt 
kénytelen volt teljes részletességgel fog
lalkozni a magas tenorú kerületi bíró
sági tanácselnök politikai működésével. 
Ennek során ismételten leszögezték a 
felszólalók, hogy :

Dr. Bartos, aki a rimaszombati ma
gyarság szavazataival ülhetett csak be 
a város helyettes-birói székébe, minden 
etikát sértő módon támadta meg a ma
gyarság exponensét, Dr. Eszenyi Gyula 
városbirót. — A városi tanácsban meg 
nem engedhető viselkedéssel Dr. Bartos 
elfelejteni látszott azt, hogy a magyar
ság előlegezett, — most már mondhat
juk — de meg nem érdemelt bizalmá
val jutott hozzá a nem megvetendő 
havi 500 koronás mellékjövedelemhez. 
Mivel pedig a város terheinek viselésé
hez nem járul hozzá, egyenesen teher
tételként könyvelhető el az ő rimaszom
bati tartózkodása. Ezt pedig nem illő 
így megköszönni.

A magyar polgárságot képviselő EP 
várospolitikai programmjához hiven, min
denkor kikapcsolta a politikát a város 
parlamentjében. Sokszor éppen emiatt 
került összeütközésbe a nyilvánvaló párt
érdekkel a várospolitikai vonalvezetés. 
De a párt mandatáriusai ennek dacára 
kitartottak politikamentes várospolitiká
juknál. A kisebbségben lévő szlovákság 
kívánságait pártunk mindenkor példát- 
adó s minden sovinizmustól mentes elő
zékenységgel honorálta, — nem politi
zált. Ezért háborodott fel a város ma
gyarsága s ezért utasítja vissza egyem- 
oerként a politizáló s szertelenségeiben 
határt nem ismerő Dr. Bartos viselke
dését. A város magyarsága nem szemé
lyes megbántást lát csak Dr. Eszenyi 
megtámadásában, hanem a városbiró 
személyén keresztül a havi 500'— Ké-t 
adóban ténylegesen befizető magyarság 
megsértését is. Dr. Eszenyi mögött a vá
ros összmagyarsága áll s ez a magyar
ság nem fogja megengedni soha, hogy 
bárki, még ha azt Dr. Bartosnak hívják 
is, igy és ilyen tenorban forduljon a 
város őslakói ellen.

De mindezektől eltekintve, az ilyen 
politikai exponáltság sehogyan sem 
egyeztethető össze Dr. Bartos hivatali ál
lásával s ezért üdvös lenne, ha illetékes 
helyen ezirányban intézkedés történne, 
melynek megtételét amúgy is követelni 
fogja a város magyarsága.

Nem élünk olyan időket, hogy a Bar- 
tos-féle politikai akarnokok ilyen visel
kedését kénytelenek lennénk eltűrni, még 
akkor sem, ha azok mögött az úgyne
vezett népfront áll.

A felszólalások után Dr. Eszenyi meg
köszönve a személye iránt megnyilvá
nuló osztatlan bizalmat, kijelentette, 
hogy ezzel megerősödve, tántorithatatla- 
nul áll továbbra is azon a helyen, aho 
vá őt a közbizalom emelte. F. S.

J ú liu s i k e s e r g é s .
— Makáma —

Pfuj, micsoda meleg! Micsoda rém hőség!
— H ej! ilyenkor írni biz’ nem gyönyörűség.
— De még hacsak hőség bántaná az embert, 
nem is szólnék róla — elvégre azért nyár, 
hogy hát meleg legyen s velünk egyetemben 
izzadjon a fóka.

Más fülleszt most engem, képzeljék csak, 
kérem — nem tudom hol-hol nem olvastam 
e héten — hogy dr. Buchanan palimpszesz- 
tust talált — s azon a biblia ősi szövege állt
— de micsoda szöveg, ujjé milyen furcsa — 
ugyan ki írhatta azt palimpszesztusra ?

Utolsóitélet, keresztelés, pokol nincs a bib 
liába’ — s bárhogy is keresték, bármint is 
kutattak, sajnos mind hiába — nem lelték 
annak sem semmi nyomót benne — hogy az 
asszonyoknak a kereszténységnek nagy ese
ményeiben egy kis része lenne.

Nohát ilyet, kérem, úgy izzadás nélkül ki
bírhat az ember i? — Mondják,hallva e hirt, 
arcukon a hőség verejtéket nem ver? — Ilyen 
furcsa dolgot ugyan vaj’ ki hallott ? Csodá
latos, nemde? — Utolsóitélet, keresztelés, po
kol az ősbibliában, hogy nem lenne benne!

Jó ,hát nincsen benne! Elhiszem.Miért ne? 
Hittem én már mást Is — de azt már nem 
hiszem s bocsásson meg ezért dr. Buchanan 
is — hogy akkor, mikor a földön nő nélkül 
még a legparányibb pletykácska sem készül
— pont épp a biblia nagy eseményei történ
hettek vón meg egy-két asszony nélkül.

s j ítr g u s
Postaszolgálat julius hó 5. és 6-án 

mint ünnepnap. Pénzfelvételi osztálynál 
a szolgálat 8—11-ig, levél és csomag
feladásnál pedig 8—12-ig és távirda, 
telefonnál 7—21 óráig tart. A telefon 
előfizetők részére a telefon-szolgálat ál 
landó, tehát éjjel is.

Egyházmegyei hírek. A rozsnyói egy 
házmegye főpásztora irodájával a nyári 
hónapokra somodi birtokára költözött. 
A hivatalos levelek oda cimzendők. — 
Csáji János rozsnyói káplánt, kit előző
leg Losoncra helyeztek át, az áthelye
zés visszavonásával murányhosszuréti 
adminisztrátornak nevezték ki. — Az 
ujmiséseket a következő helyekre ne
vezték ki : Zolczer István Rozsnyó, 
Bállá János Krasznahorkaváralja, Csa- 
neczky Mihály Torna, Bodor Ernő Ko- 
rompa, Abelovszky József Osgyán.

Esküvő. Wirtschafler Gizi Rimaszom
bat és Péter Ferencz Putnok julius hó 
5-én d. u. 2 órakor tartják esküvőjüket 
Rimaszombat Jánosi-utca 6. szám alatti 
lakásukon, melyre ezúton hívják meg 
jóbarátaikat és ismerőseiket. (M. k. é. h.)

Uj orvosdoktor. Hokky Lászlót junius 
28-án avatták a prágai német egyete
men az orvostudományok doktorává.

Tanügyi kinevezés. Bűzlik Alfonz 
tanfelügyelő-helyettest, polg. isk. igazga
tót az iskolaügyi minisztérium pozso
nyi referátusához nevezték ki.

Első szentmise. A feledi plébániai 
templom rég nem látott ünnepség szín
helye volt múlt vasárnap, mikor is az 
Ur szőlőjének egy uj munkása, Bodor 
Ernő István felszentelt ujmisés, első 
szentmiséjét mutatta be fényes papi se
gédlettel. A manudoktori tisztet Róth 
János helybeli plébános végezte. A ro
konsággal és hívekkel zsúfolásig meg
telt templomot mély áhitat töltötte be, 
melyet a két ünnepi szónok; Dr. Bodor 
Sándor püspöki titkár magyar és Szkle- 
nárik Antal rimaszombati káplán szlo
vák nyelvű prédikációja még jobban 
emelt.

Búcsú. Julius hó 4 én megtartandó 
esküvőm következtében Rimaszombat
ból végleg elköltözöm. Az idő rövidsé
ge miatt nem tudok kedves ismerőseim
től külön-külön búcsút venni, amiért is 
ezúton fejezem ki hálás köszönetemet 
a bucsuestémet megrendező rimaszom
bati magyar közművelődési egyesület
nek, valamint a rimaszombati izraelita 
nőegyletnek, a Blaha Lujza műkedvelő 
társaságnak, a Mirjam leányegyletnek, 
a Polgárikörnek és mindazoknak, akik 
ezen estén velem szemben a megértő 
szeretetnek oly értékes tanujelét adták. 
Ragaszkodó hálával fogok mindig visz- 
szagondolni Rimaszombatra és ittlakó 
pártfogóimra, ismerőseimre és barátaim
ra, akik szeretetükbe fogadtak és ezál
tal engem örök és kedves emlékezéssel 
a rimaparti városhoz bilincseltek. Isten 
áldása legyen mindannyiukon !

Feldmann Éva.

Városi közgyűlés. Városunk képvise
lőtestülete csütörtökön délután közgyű
lést tartott, melyről már csak jövő szá
munkban referálhatunk.

Stritzky Lili dipl. zongoratanárnő 
szombaton délután tartotta növendékei
nek évzáró hangversenyét. Jól esett 
hallgatni s látni azt az önálló, biztos 
fellépést minden egyes növendéktől, 
ami azt bizonyítja, hogy nem hiába 
dolgoztak egész éven át kitartó szorga
lommal. Reméljük, nem utoljára játszot
ták kedves, dallamos kis darabjaikat, 
de a szülök örömére el-eljátszák otthon 
s vendégségben is, kamatoztatva, érté
kesítve tudásukat.

Ma, szombaton este fél 9 órai kez
dettel szabadtéri tánchelyavatás lesz a 
Polgárikörben. Ez újabb alkotásában és 
gavalléros gesztusában a Polgárikor két
ségtelenül igazolta azt a törekvését, hogy 
tagjainak kellemes és olcsó szórakozá
sáról akar is, tud is gondoskodni. A 
felavatáson — amely minden körűimé 
nyék között meg lesz tartva — gondos
kodás történik mindenről : olcsó vacso
ráról, zamatos és hamisítatlan italokról, 
nagyszerű muzsikáról, legfőképen pedig 
arról, hogy a Polgárikör nagy család
jának minden egyes tagja nemcsak 
lehető legolcsóbban, de a legjobb han
gulatban töltsön el egy nyári éjszakát.

Feldmann Éva előadóestje. Feld
mann Éva, a kitűnő rimaszombati reci 
tátor szombaton este a közművelődési 
bizottság keretében megrendezett elő
adóestélyen búcsúzott el a rimaszom
bati közönségtől, miután férjhezmenése 
miatt Szakolcára költözik át. Az estélyt 
Holéczyné-Jaczkó Ilona Írónő vezette be 
meleg hangon emlékezve meg Feldmann 
Éva kivételes tehetségéről és önzetlen
ségéről, mellyel mindenkor a legnagyobb 
lelkesedéssel sietett segítségére a rima 
szombati egyesületek rendezőgárdáinak 
Holéczyné a rimaszombati egyesületek 
köszönetének kifejezéseképen gyönyörű 
rózsacsokrot nyújtott át Feldmann Évá
nak, aki ezután műsorának legjobb szá
maiból összeállított és ragyogó művé
szettel előadott versekkel viszonozta a 
termet zsúfolásig megtöltő közönség 
feléjeáradó szeretetét. Szünet előtt B. 
Lukác: Ecce homo, Mécs: A gyermek 
játszani akar, Ady: Sirni, sírni, sirni... 
Kiss József: Tüzek, Petőfi: Minek ne
vezzelek? cimü költeményeit, majd a 
műsor második részében Novomesky : 
Cseléd, József Attila: Kései siratók, be
fejezésül pedig Ady : Szelíd esti imád
ság cimü művét szavalta el, közben 
Marosi Mihállyal együtt a Néma leven
téből játszott egy jelenetet. A műsoron 
Marosi Mihály is szerepelt Gyóni: Csak 
egy éjszakára, Nagy Emma : Egy el nem 
küldött levél és Kosztolányi: Vészfék 
című versével. — A közönség minden 
egyes műsorszámnál forró tapsokkal 
ünnepelte Feldmann Évát és az estély 
végeztével elhalmozta szerencsekivána- 
taival.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, julius 2-3-án az 
orosz filmgyártás világhírű szenzációja. A 

legnehezebb artista mutatványok:
C irk u sz

Kedden, július 5-én kitünően megjátszott 
vígjáték. A legjobb komika a legjobb zene.

D iv a t h e r c e g n ő

Szerdán, július 6-án csehül beszélő víg
játék. Bomba siker mindenütt:

Kondelik apa, Vejvara vőlegény
Csütörtökön, július 7-én egy  kimagasló 
japán film, az elnemmuló szerelem, amely 

áldozatot hoz:
A  b á to r  k is  M itz ik e

Dérer Iván dr: „Nemzet és szellem.**
Fordította : Donner Pál. Kiadta : Eugen 
Prager könyvkiadóvállalata Bratislava- 
Pozsony. 300 lap. — Az Eugen Prager 
könyvkiadó-vállalat „Csehszlovák állam
férfiak" cimü 12 kötetes sorozatában 
legújabban Dérer Iván dr. tanulmányai
nak gyűjteményes magyar kiadása jelent 
meg. Ez a mű napjainkban fokozott ér
deklődésre tarthat számot. Mert bárhol 
lapozzuk is fel Dérer Iván könyvét, olyan 
problémákba ütközünk, amelyek a napi 
politika vibráló fénykúpjából kiemelve 
magasabb szempontú, a higgadt és meg
állapodott tudomány eszközeivel mélyre
hatóid, tiszta megvilágítást igényelnek. 
Dérer Iván dr. munkája alkalmas arra, 
hogy a ma aktuális kérdéseiben megfe
lelő és kellően megalapozott útbaigazí
tással szolgáljon olvasóinak. Dérer Iván 
ugyanis a nemzetiségi kérdés egyik leg
jobb ismerője. — A könyv, amely elé 
az illusztris szerző külön előszót irt, 
Donner Pál gördülékeny, magyaros for
dításában jelent meg. Külső kiállítása a 
Prager könyvkiadónak immár a külföl
dön is értékelt grafikai Ízlését dicséri.

Halál rádiószerelés közben. Figuli 
István rimakokovai kereskedő az elmúlt 
napokban rádiókészülékét szerelte oda
haza lakásán. Munkaközben eddig ki 
nem derített körülmények között hozzá
ért a külső magasfeszültségű villanyve
zetékhez, amely egy pillanat alatt halál
ra sújtotta. A tragikus sorsú kereskedő 
családja iránt az egész környéken nagy 
részvét nyilvánult meg.

Anyagtorlódás miatt több közlemé
nyünk jövő számunkra maradt.

Halálozások. Lemberger Izsó főrabbi, 
a rozsnyói zsidóhitközség nagymüvelt- 
ségü, köztiszteletben álló lelkipásztora 
junius hó 28-án Budapesten, ahol gyógy
kezelték, 63 éves korában elhunyt. Földi 
maradványait hazaszállították Rozsnyóra, 
ahol a temetés június hó 30-án ment 
végbe hatalmas részvét mellett, Rozsnyó 
város egész társadalmának, az összes 
felekezetek lelkészeinek, valamint a ri
maszombati, nyírbátori, tiszapolgári, tor
naijai és szepsii főrabbik részvételével.

Dr. Tyroler Simonné sz. Gutlohn Er
zsébet Dr. Tyroler Simon rozsnyói ügy
véd neje junius hó 30-án 57 éves ko
rában elhunyt. Temetése folyó hó 1-éu 
folyt le Rozsnyón, amikor is a koporsó 
felett Singer S. Leó főrabbi mondott 
megható búcsúbeszédet.

Budapesti cserkészrepülőgép Har- 
kácson. Szerdán délután 4 óra 20 perc
kor Harkács község mellett kényszer- 
leszállást végzett a magyar cserkész
egyesület C. 0404 HA jelzésű motornél
küli vitorlázó repülőgépe, melyet Stef 
Tibor budapesti pilóta vezetett. A tor
naijai járásfőnök vezetésével hivatalos 
bizottság szállt ki a helyszínére. A pi
lóta kihallgatásakor azt vallotta, hogy 
eltévedt és nem tudta, hogy csehszlovák 
területre érkezett. Budapestre azonnal 
telefonértesítést küldtek, ahonnan spe
ciális teherautót indítottak a repülőgép 
elszállítására. Sem a gépnek, sem a pi
lótának nem történt semmi baja leszál
láskor. A teherautó megérkezéséig a 
magyar pilótát a tornaijai járásfőnök a 
legnagyobb szeretettel látta uzsonnán 
vendégül.

Az egyesült magyar párt julius hó 
15-én beszünteti a tagfelvételt. A kö
zelmúltban az Egyesült Magyar Párt 
felhívást intézett a magyarsághoz, hogy 
tömörüljön az egységes magyar táborba, 
melynek keretét az Egyesült Magyar 
Párt alkotja. A magyarság megértve a 
kor hivó szavát, hatalmas tömegekben 
tett eleget felhívásunknak. A most lefolyt 
községi választások eredménye minden 
kétséget kizáróan bebizonyította, hogy 
a nemzetükhöz hűséget érző magyarok 
eleget tettek-e a kötelességnek. Az óriá
si tömegű jelentkezések feldolgozása, 
valamint a szervezetek érdeke azt pa
rancsolja, hogy a tagfelvételt a párt egy 
időre szüneteltesse. Ezért az elnökség 
elhatározta és ezennel közhírré teszi, 
hogy a tagfelvételt 1938. julius 15-én 
beszünteti és ezen időpont után, későb
bi uj rendelkezésig, a párt uj tagokat 
fel nem vehet.

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

Pórul járt udvarló. Pavcso József 
25 éves kőhegyi (lukovistyei) munkás 
már régebben rossz szemmel nézte, 
hogy Vaclavik Antal kőhegyi lakos a 
felesége körül forgolódik és távollété
ben látogatásaival molesztálja. Vasárnap 
a Polana nevű hegyen összetalálkozott 
a két rivális és Pavcso felelősségre 
vonta Vaclavikot családi boldogságának 
megzavarása miatt. Szó-szót követett és 
Pavcso a vita hevében bicskát rántott 
és négyszer mellbeszurta Vaclavikot, 
aki véresen összeesett és a helyszínen 
rövidesen elvérzett. — A csendőrök 
Pavcsot letartóztatták és beszállították 
a rimaszombati kerületi bíróság foghá
zába. Az ügyészség intézkedésére hétfőn 
felboncolták az áldozat holttestét.



4 G ö m ö r 1938. julius hó 3.

Hermann Kesten: „Ferdinánd és 
Izabella". „Spanyol századok. Két kö
tet. Kiadta : Eugen Prager könyvkiadó
vállalata,Bratislava Pozsony. — A spanyol 
harctereken ma két korszak vívja csatáját. 
Ezt tárgyalja Kesten hatalmas epikáju re
génye s ezzel mély történelmi hátteret ad 
napjaink eseményeinek. — Mint valami 
Greco-képen, oly szugesztív elevenséggel, 
döbbenetes drámaiságban sorakoznak fel 
előttünk Spanyolország nagy századá
nak grandjai, akik megvetették Spanyol- 
ország nagyságának alapját s akik év
századokra megásták a sírját. Kolumbusz 
izgalmas, uj korszakot jelző alakja mel
lett megjelenik a nagy Inquizítor. Soha 
még oly megrázó képet nem festettek az 
inquizíció borzalmairól, mint Kesten eb
ben a pontos történelmi stúdimok alap
ján készült regényében. Aranyos pompa 
káprázatos csillogása, a kiontott vér bí
bor hömpölygése adja meg csodálatos 
könyvének alapszínét, melyben a király 
férfiháreme, beteges bujaságok, pokoli 
cselszövések, aljas gaztettek váltják egy
mást a hősiesség és a hitvalló mártírság 
megragadó képeivel.

Minden hónapban 4-éig fogják ki
fizetni a nyugdijintézeti járadékokat. 
A múltban igen gyakran előfordult, hogy 
a nyugdijintézeti járadékokat 6-án, sőt
12-én fizették ki, ami számtalan kelle
metlen következménnyel járt. Értesülé
sünk szerint a járadékokat a jövőben 
minden hónapban 4-ig kifizetik.

Filmszínház. Folyó hó 2. és 3-án be
mutatásra kerül a „Cirkusz" c. orosz 
gyártmányú film. Mária kénytelen kis 
babájával New-Yorkba menekülni, mert 
viszonya volt egy négerrel s Moszkvába 
kerül, hol sikerei vannak egy nagy cir
kuszban, mint artistának. Rosszakarói 
állandóan keserítik s elakarják tőle 
csalni Martinovot, aki csodálattal és 
szeretettel csüng Marionon s midőn 
egyik üldözője, Kneischne végleg lehe
tetlenné akarja tenni, épp az ellenkező
jét éri el.

Folyó hó 5-én „Divathercegnő" (Osz- 
trigás Lilly) c. németnyelvű filmvigjáték 
kerül színre. Lilly Dupont táncosnő kü
lönös módon nyer alkalmazást egy osz
triga nagyüzletben s az ügyvezető bi
zonyos célból elhíreszteli, hogy Lilly 
tulajdonképen az üzlettulajdonos lánya. 
Lilly meggyőződni kívánván a dolog 
mibenlétéről, a tulajdonoshoz utazik, 
akivel a vonaton megismerkedik anél
kül, hogy tudná kivel van dolga s ez 
megnyitja sorsának további útjait. Fő
szereplők : Guszti Wölf, H. Thimig, T. 
Lingen.

Folyó hó 6-án a „Kondelik papa és 
Vejvara vőlegény" c. csehnyelvii film
játék kerül lepergésre, mely a kisvárosi 
polgári életet a kilencvenes évekből 
rajzolja elénk sok humorral. Főszerep
lők Th. Pistesz és A. Nedosinská.

Folyó hó 7-én a nyári szünet előtti 
utolsó előadásként „A derék Mitsuko" 
cimü japán film kerül vetítésre, mely 
Setsuko Harao japán filmművésznőt és 
Kosugit az európai műveltségű japán 
embert állítja az első sorba. Gyönyörű 
természeti felvételek, működő tűzhányók 
teszik értékessé e filmet.

A filmszínház nyári szünete julius 
hó 8-tól 31-ig fog tartani.

Feljelentőből vádlott. Grlák Etel lu- 
benyiki cigányasszony a napokban meg
jelent a lubenyiki csendőrparancsnok
ságon és feljelentést tett Szamkó Sza
bina lubenyiki asszony ellen, akit azzal 
vádolt meg, hogy 10 korona készpénz 
és három darab élelmezési utalvány el
lenében tiltott műtétet végzett rajta. 
Számkénét a feljelentés alapján őrizet
be vették és magzatelhajtás cimén el
járást indítottak ellene. A vizsgálóbíró 
által foganatosított kihallgatások során 
teljesen megdőlt a magzatelhajtás vádja 
s a kelepcébe került feljelentő végül is 
bevallotta, hogy a feljelentésnek semmi 
alapja nincs s azt bosszúból tette meg 
azért, mert Szamkóné bátyjai a feljelen
tés előtti napon tettlegesen inzultálták. 
Hatóság félrevezetése cimén a nagy- 
rőcei bíróság nyomban letartóztatta 
Grlák Etelt és a meggyanúsított Szam- 
koné ellen az eljárást beszüntette.

Elitéit vadorzók. Stehlo András és 
Tesár György rédovai, valamint Rogecz 
Mihály felsősajói hivatásos vadorzók 
májusban egy szarvast és egy őzet te
rítettek le a telgárti kincstári erdőben 
s a húst Dobsinán borjúhúsként hozták

forgalomba. — A furcsa husárusokat a 
csendőrök letartóztatták és erdei lopás, 
valamint tiltott fegyverhasználat cimén 
mindhármuk ellen eljárást indítottak. A 
három vadőrző fölött most ítélkezett a 
rimaszombati kerületi bíróság büntető 
tanácsa és Stehlot héthónapi, társait pe
dig öt—öt hónapi fogházra Ítélte. Mind
hárman megnyugodtak az Ítéletben.

A rimaszombati iparoskor köz
gyűlése.

A helybeli iparoskör folyó hó 26-án, 
vasárnap délután 3 órakor Králik János 
elnöklete alatt s a tagok élénk érdek
lődése mellett tartotta meg ötödik évi 
rendes közgyűlését.

A tárgysorozatban fontos ügyek sze
repeltek, melyeket Szőllősy István titkár 
adott elő.

Králik János elnöki megnyitója s a 
jegyzökönyvhitelesitők kiküldése után, 
Szőllősy titkár felolvasta a több oldalra 
terjedő elnöki és titkári jelentést, mely
ből közöljük a következőket: Az 1937. 
év, hasonlóan az előző évekhez, az al
kotás, a szervezés, a nehézmunka éve 
volt. Minden törekvésük és igyekezetük 
egyirányú volt: az egyesületet naggyá 
tenni és ennek nyomán az iparostekin
télyt minden irányban növelni. Ma már 
nyugodt lelkiismerettel és büszkén álla
píthatjuk meg — mondja a jelentés, — 
hogy az iparoskör megszerzője annak a 
tekintély elismerésnek, amiben ma az 
iparososztály lépten-nyomon részesül. S 
bár az iparososztály tekintélyes, nagy 
többsége az iparoskör körül csoporto
sul, mégis sajnálattal kell látnunk, — 
idézzük a jelentésből — hogy kicsinyes- 
kedők még ma is akadnak, akik talán 
csak azért szegődtek ellenségeink tábo
rába, mert másütt jobban érzik magu
kat, mint a saját fészkükben és azt hi
szik, hogy ezért talán el nem Ítélik 
őket.(?) Ma az iparoskörnek 446 tagja van 
s minden biztosíték meg van arra, hogy 
a tagok száma rövidesen 500-ra fog 
emelkedni.

Kulturális téren is teljesítette az egye
sület magyar kötelességét. Az egyesület 
hatalmas adminisztrációval dolgozik s 
az iparoskör irodája egy tökéletesen 
felszerelt egyesületi iroda, ami sok fá
radtságos munka árán jutott idáig.

Az egyesület vigalmi bizottsága is 
teljesítette kötelességét és alaposan ki
vette részét a munkából. Sikerült a 
fiatalságot a kör falai közé tömöríteni, 
mert akié a fiatalság, azé a jövő! Az 
1937. év folyamán munkába lépett a 
kör egy uj intézménye: az iparosköri 
tanácsadó iroda is, amely nagy érdek
lődés mellett már az elmúlt évben is 
sikerrel és eredménnyel működött.

A nagy tapssal fogadott elnöki jelen
tés felolvasása után Szőllősy titkár be
terjesztette az iparoskör 1937. évi zár
számadásait, melyből öremmel állapí
totta meg a közgyűlés, hogy az iparos
kör pályája föifelé ivei, amely annak 
tulajdonítható, hogy a vezetőség féltő 
gonddal ügyel és vigyáz arra, hogy eb
ben a kisemberek fészkében magát 
mindenki jól érezze s emellett a kör 
anyagilag is megerősödjék. A felolvasott 
zárszámadásokból kitűnt, hogy a rima- 
szombati iparoskor 1937. évi bevétele 
Kő 164,078-95 volt, az 1936. évi 153.000 
Kő bevétellel szemben, a kiadás pedig 
1937-ben Ke. 159.49635 volt, igy a múlt 
évi készpénzmaradvány Ke. 4602 60 ösz- 
szeget tett ki. Ezenkívül van még az 
egyesületnek 31.01005 Kő. tiszta va
gyona is. Úgy a zárszámadásokat, vala
mint az 1938. évi költségelőirányzatot a 
közgyűlés jóváhagyta és a szokásos 
felmentvényt megadta.

Tudomásul vették, hogy az iparoskör 
mozgószinház iránti kérvényét az orszá
gos hivatal elutasította azzal, hogy a 
rimaszombati második mozira szóló 
koncessziót már a Sokol-egyesületnek 
Ígérte oda.

Szőllősy István titkár ezután bejelen
tette, hogy a Szentpétery József iparos- 
cserkészraj megalakult és annak fenn
tartásához a közgyűlés évi 600 korona 
segélyt szavazott meg s egyben elhatá
rozták, hogy minden iparostanoncot 
igyekezni fognak a cserkészcsapatba 
beiratni. — Az iparoscserkészotthon 
felépítéséhez a közgyűlés 2000 koroná
val járult hozzá és elhatározta, hogy 
mindaddig, mig a kilátásba helyezett

segélyek be nem folynak, építkezési 
kölcsönt folyósít az iparoscserkészotthon 
részére.

Matus László udvarnok szolgálati 
szerződésének ügyét a közgyűlés telj
hatalmú megbízatással elintézés végett 
a választmánynak adta ki.

Az iparoskör nagyarányú fejlődése 
következtében szükségessé vált alapsza 
bálymódositást keresztülvezették.

Ezután Králik János elnök a tisztikar 
mandátumának lejártára való tekintettel 
bejelentette a vezetőség lemondását s a 
közgyűlés id. Káposztás József korelnök 
elnöklése mellett egyhangúlag a követ
kező uj vezetőséget választotta meg 3 
évre : Králik János elnök, Gabonás Ist
ván ügyvezető elnök, Nagy Miklós, Te
lek Gyula, Runyay László és Remenyik 
István alelnökök, Szőllősy István főtit
kár, Vadady Zoltán titkár. Kovács Lajos 
főjegyző, Járossy András jegyző, Pecsök 
Lajos pénztárnok, Szurek Mihály és 
Friedmann Márton ellenőrök, Halasy 
Gyula gondnok, Vondra József és Szép- 
laky Pál háznagyok, Kosztra István 
borgazda, Melczer Viktor, Hank Andor 
és Toldy István számvizsgálók, Tanhau- 
ser Rezső, Józsa László, Durda Dezső 
és Bódi Béla játékfelügyelők, Utassi Jó
zsef és Halász Sándor kuglifelügyelők. 
Ezután választottak 50 választmányi-, 
65 vigalmi bizottsági, 18 kulturbizottsá- 
gi, 12 propagandabizottsági, 4 borbizott
sági tagokat. Örökös disztagokul meg
választattak : id. Káposztás József, Zsuf- 
fa Kálmán, Siku Mihály és Vondra Já
nos. — Ezután Remenyik István volt 
főtitkárnak, aki három éven át buzgón 
működött a kör érdekében, valamint 
Vondra János, Siku Mihály volt alelnö- 
köknek, továbbá Szőllősy István titkár
nak fáradságos, de eredményes munká
jáért, elnök indítványára, jegyzőkönyvi 
köszönetét szavaztak.

Az indítványok során Kovács József 
a betegen fekvő Valaszkay Rezső ipar
társulati elnök üdvözletét tolmácsolta 
megbízás folytán, annak a kijelentésé
vel, hogy Valaszkay Rezső ipartársulati 
elnök az iparoskört minden tekintetben 
támogatni fogja.

Több kisebb ügy elintézése után a 
közgyűlés este fél 8 órakor véget ért (hg)

S P O R T .
A Cs. A. F. — M. L. Sz. Középkerületé
nek XIX. sz. hivatalos közleményei.

A Direktórium f. év junius hó 27-én 
megtartott ülésének határozatai:

A Rim. Törekvés SE-nek a f. év ju
nius hó 5-ére kisorsolt R. Törekvés SE 
— Losonci AFC Ib. II. oszt. bajnoki mér
kőzés le nem játszására fölhozott indo
kait a Direktórium nem veszi tudomá
sul s mint l e g v é g s ő  terminust a mér
kőzés lejátszására folyó évi julius hó 
17-ét állapítja meg. A mérkőzés színhe
lye Rimaszombat.

Bocko József, Tornaijai SC játékost a 
TMSC—TSC I. oszt. bajnoki mérkőzésen 
elkövetett fegyelmi vétségéért a Direk
tórium a CsAF fegyelmi szabályzatának 
D. 19. §-a 2. pontja értelmében játék
jogától négy hétre felfüggesztette. Fel
függesztése tart: 1938. junius hó 27-től, 
1938. julius hó 25 ig.

Átigazolási rész:
A Központ julius hó 1-vel törölte 

Repka Lajos: Pelsöci SC—Rozsnyói SC: 
miután az átigazolás után bejelentett 
KS 200. követelést RSC hat havi vára
kozási idő után sem fizette meg. Iga
zolványt !

Hegedűs József: Kassai SC—Füleki 
TC kiadva VI. 15-vel, miután a kiada- 
datás még a hatálytalanítás napján be
érkezett. így az átigazolás jogerős. Rend
ben átvezetve.

Újólagosán figyelmeztetjük egyesüle
teinket, hogy uj igazolásokat csakis ab
ban az esetben továbbítunk, hogyha ig. 
illetékeket mellékelnek. Uj igazolások
nál terhelést nem lehet kérni. Saját ér
dekükben kérjük tehát tagegyesületeinket, 
hogy minden uj igazoláshoz a megfelelő 
ig. illetéket (lehet postabélyegben is) 
feltétlenül mellékeljék, mert ellenkező 
esetben az igazolásokat elintézetlenül 
visszaküldjük.

Rimaszombat, 1938. junius hó 30.
Bokor Dezső s. k. Brimner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
Törekvés—Városi Művek diviziós se

lejtező mérkőzés Pozsonyban.
Vasárnap újból hatalmas erőpróba 

előtt áll a Törekvés csapata : az első 
diviziós selejtező mérkőzés Pozsonyba 
szólítja, hogy ott újból beigazolja, hogy 
a csapatban rejlő képességek és tulaj
donságok alapján érdemes kezekbe ju
tott a CsAF—MLSz reprezentálása a ne
héz selejtező mérkőzéseken s az az ag
gódó szeretet, mellyel városunk sport
társadalma a Törekvés küzdelmeit kiséri, 
nem érdemtelen.

Nehéz a Törekvés helyzete, mert hi
szen most sokkal nagyobb tétre megy 
a mérkőzés, mint az első pozsonyi sze
repléskor. De ha a csapat minden egyes 
tagja tudatában lesz a feladat nagysá
gának és a már több ízben tanúsított 
lelkesedéssel fogja megküzdeni a nehéz 
csatát a talán már megszokottá vált po
zsonyi környezetben, akkor nem kell 
féltenünk a Törekvést és a csapat hír
nevét újabb értékes siker fogja öregbíteni.

Törekvés-Utekácsi RSK 1:1 (1:0). 
Biró : Lehocky.

Heves iramú, durva mérkőzés, Lehoc
ky biró gyengén, igen sok hibával ve
zette a játékot. Fellépése nem volt al
kalmas arra, hogy a fellángoló szenve
délyeket lecsillapítsa s igy elsősorban 
őt terheli a felelősség azért, hogy a já
ték sokszor a sportszerűség szempontjá
ból meg nem engedett térre került, ami
nek eredménye lett Árvay és egy ute- 
kácsi játékos sérülése.

A játék folyamán a Törekvés — an
nak dacára, hogy Horatius, Pohocky, 
Szlovencsák és Ríz helyén tartalékokkal 
vette fel a küzdelmet — meglepően jól 
mozgott, igen tetszetős játékot mutatott 
s a győzelmet is megérdemelte volna. 
Legjobbjai voltak : Lőkös, Szabó, Árvay, 
Paskulják, továbbá Gajarsky és Áron 
kapusok, (akik 1 — 1 félidőben játszottak. 
A vendégcsapatból kivált Kojnok kapus, 
Marék középfedezet, a jobbszélső.

A Törekvés gólját Árvay lőtte, az ute- 
kácsi csapat 11-esből érte el a gólt.

Füleki TC Tamásfalván. A Füleki 
TC komplett diviziós csapatával kedden, 
julius hó 5-én Tamásfalván játszik a 
TMSC csapata ellen Nyugati Magyar 
Kupa országos elődöntő mérkőzés kere
tében. Kezdete délután 5 órakor.'

Felelős szerkesztő: R á b e ly  K á ro ly .

N Y Í L T  T É R .* )

Értesítés.
Értesítem az érdekelteket, hogy férjem, 

Molnár András adósságaiért semmiféle 
kötelezettséget nem vállalok. 

Rimaszombat, 1938. január 28.
Molnár Andrásáé.

*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

Eladd sa ro k -k e rt
a korcsolya-pálya baloldali részén. Cim: 

Stefanik-ucca 23.

K é ts z o b á s , ö s s z k o m f o r t o s  la k á s

azonnal kiadó
Dr. Dickmann ügyvédnél Rim. Sobota.

É R T E SÍT É S.
Tisztelettel tudatom az épitész, épít

tető és asztalos mester urakkal, hogy az
üveges munka árát leszállítottam:

I. rendű gépüveg tokméret □  m. Ke 21-
II. rendű ü v e g ...................□  m. K5 19-

A l a firnisz-gittemért 2 évi jótállást
vállalok.

H EIM LIC H  ZSIGMOND
üveg-, porcelíán-bereskedő és modern 
képkeretező. Rim. Sobota, Masaryk-tér.

Nagy választék vitágmárkás rádiókban. 
Kedvező fizetési feltételek. — Villamos 
cikkek és háztartási készülékek nagy 
választékban. — A JENA-i DURAX tűz
álló üvegedények kizárólágos lerakata.
— Kozmetikai és fényképészeti cikkek.
— Sokszorosító gépek. — Kedvező al

kalmi vételek, olcsó árak,
V ám ossy  G. és T ársánál
kapható. Masaryk-tér 2. sz.

Rimaszombat, 1938. Nyomatott R áb ely  K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


