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A béke útja.
Az angol sajtó a béke útját 

egyengeti. Nap-nap mellett hatal
mas cikksorozat jelenik meg a leg
elterjedtebb angol újságban, a „Dai
ly Mail“-ban és vita indult meg 
mellette és ellene az európai sajtó
ban, hogyan lehetne a békét tartó
san és biztosan helyreállítani, főleg 
Középeurópában, a trianoni béke- 
szerződéssel szétdarabolt magyar
lakta területeken?

A „Daily Mail", ez a két millió 
példányban megjelenő angol újság, 
annak a hires Northcliff sajtótröszt
nek legnagyobb szócsöve, a mely 
a világháború alatt a központi ha
talmak ellen irt és cikkeivel elérte, 
hogy Amerika belement a világ
háborúba az antant oldalán.

Ennek a nagy sajtóvállalatnak a 
vezére most Northcliff lord unoka
öccse: Rothermere lord, aki a kö
zelmúltban Középeurópában tanul- 
mányutakat végzett és tanulmány
útjai eredményét adja közre a „Dai
ly Mail" hirlapi cikkeiben.

Ezekben a cikkekben Rothermere 
lord arra a megállapodásra jutott, 
hogy Magyarországgal nagyon igaz
ságtalanul bántak a békeszerződé
sek s a trianoni szerződést meg 
kell javitani, máskülönben ez a 
szerződés állandó háborús vesze
delmet rejt magában.

A trianoni békeszerződés, mond
ja Rothermere lord, Magyarorszá
got úgy szétdarabolta, hogy a ma
gyar nemzetből 3 és fél milliót el
szakított idegen országokba, minden 
fontosabb ok nélkül, csak a győz
tesek diktátuma szerint. Sem sztra- 
tégiai, sem más okok nem indo
kolhatják azt meg, hogy egy nem
zet összefüggő tömegeit elszakít
sák az anyatesttől és milliónyi 
embert juttassanak idegen uralom 
alá. Ez nem vezethet jóra, ez örö
kös visszavonások magvát hinti el 
és mig előbb csak a Balkán volt 
ilyen folytonos háborús tűzfészek, 
most a trianoni szerződés a Balkánt 
kiterjesztette Középeurópa területére 
és igazságtalan intézkedéseivel 
gyutóanyagot halmozott itt fel a 
Dunavölgyében.

Ezt tehát Rothermere lord meg 
akarja változtatni s cikkeiben azt 
indítványozza, hogy az illető ma
gyar területeken amerikai ellenőr
zés mellett népszavazás döntse el, 
hogy hova tartozzanak ezek a ma
gyarlakta területek, illetve Csehszlo
vákia határkiigazitásokkal, a ma
gyarlakta területeknek az anyaor
szághoz való visszajuttatásával igye
kezzék Magyarország barátságát 
megnyerni és biztosítani.

Ilyen módon, ha az égbekiáltó 
igazságlalanság megszűnik, kikü
szöbölik a háborús okokat, meg
szüntetik az állandó tűzfészket. így

aztán úgy Románia, Jugoszlávia és 
Csehszlovákia, mint Magyarország 
az állandó békés fejlődés, megértés 
útjára léphetnének s Középeurópa 
újra virágzó állapotba juthatna.

Amit most Rothemere lord széles 
körben hirdet, ugyanazt hirdette 
egy-két évvel ezelőtt Newton lord 
az angol felsőházban és akkortájt 
egy angol tudós L. W. Lyde a 
londoni egyetem földrajz tanára is 
hasonlókép vélekedett. Azt irta, 
hogy Magyarországgal nagy igaz
ságtalanság történt. Elszakítottak a 
népéből néhány milliót, elveszítette 
régi ércbányáit, el a tengerhez ve
zető útját, elveszítette szántóföld
jeinek 43%-át, legelőinek 56%-át, 
elmetszették ütőerét a trianoni béke- 
szerződés rendelkezéseivel.

Ezek a hangok most a „Daily 
Mail" czikkeiben fokozott erővei 
újulnak fel s a művelt világ milliói
nak hirdetik, hogy a trianoni béke
diktátum tarthatatlan, mielőtt revi
deálandó s hogy Európa a saját 
érdekében tesz, ha a kiáltó igaz
ságtalanságokat megjavítva, kikü
szöböli a háborús okokat s meg
nyitja a békés fejlődést nemcsak

Lapunkban részletesen ismertettük már 
azt az akciót, melyet az államfordulat 
óta szervezetlen szlovenszkói orvostár
sadalom, érdekeinek megvédése végett, 
orvosi egyesület létesitése s illetve ilyen 
egyesületbe tömörülése iránt megindí
tott.

Az 1923. évben Trencséntepliczen tar
tott kongresszuson megalakult „Orvosok 
szövetsége Szlovenszkón" egyesület alap
szabályait a kormány azon indokból, 
hogy a köztársaság területén a cseh
szlovák orvosok egyesülete már létesült, 
jóváhagyásban nem részesítette, de fel
hívta a jóváhagyást kérelmező egyesület 
vezetőségét, hogy lépjen be á csehszlo
vák orvosok központi egyesületébe 
(Ustredné Jednota cs. lekárov).

Ilyen körülmények között az orvosok
nak nem lehetett egyebet tenniök, mint 
a beolvadás kérdésében az U. J.-val 
tárgyalásba bocsájtkozni. A tárgyalások 
sikerre vezettek s a szlovenszkói és ru- 
szinszkói orvosok a Pöstyénfürdőn ez 
évi április 9-én tartott kongresszuson 
az U. J.-ba történő belépést elhatározva, 
megalakitották a XXXIV-ik orvosi-zsu- 
pát, úgy azonban, hogy ennek bizonyos 
tekintetben egyúttal autonómiát is biz
tosítottak s kimondották, hogy a meg
alakult orvosi zsupában fiókegyesülete
ket létesítenek.

Miután a rima- és sajóvöigyi orvosok 
a Rimaszombatban, illetve Pelsüczön f. 
évi május 22-én e tárgyban tartott gyű
léseken egyhangú megállapodásra jutot
tak s fiókegyesületük megalakítását el
határozták, az alakuló közgyűlés előké
szítésére bizottságot küldöttek ki. Az 
előkészitő bizottság Rimaszombatban f. 
évi május 26-án tartott ülésén akként 
határozott, hogy a rima- és sajóvöigyi 
orvosok egy fiókegyesületbe tömörülnek 
s az alakuló közgyűlést Csizfürdőbe, 
ez évi junius hó 26-ára kitűzve, annak

az uj államokban, de az egész 
nagybeteg Európában.

Ez és csakis ez lesz majd a béke 
igazi útja. o

A szlovák fasclsták nagygyűlésén,
melyet junius 25 és 26-án Turócszent- 
mártonban tartottak meg s a melyen 
megjelent Gajda extábornok is, résztvett 
az eredetileg Tiszolcról származó Dax- 
ner Milán, a fascista direktórium szlo
venszkói tagja, aki Hurbán, Vajánszky, 
Halasa és Kuzmányi sírjánál emlékbe
szédet mondott a temetőben, majd a 
nagygyűlésen mondott hosszabb beszé
dében ismertette a fascistamozgalom 
célkitűzéseit és leszögezte a fascisták- 
nak azt az álláspontját, hogy a közigaz
gatási reform keretein belül Szlovenszkó 
éppúgy, mint a többi országrész teljes 
autonómiát kapjon, melynek ügyeit ki
zárólag a szlovákok intézzék, továbbá 
kijelentette, hogy a fascisták nem ismer
nek csehszlovák népet, a cseh- és szlo
vák nép egy törzsnek két hajtása. Gajda 
is beszélt s a többek között azt jelentette 
ki, hogy a cseh- és szlovák két testvér
nép, akiknek saját otthonukba kell dol
gozniuk. A nagygyűlésen csak kevés 
szó esett az aktuális politikai kérdé
sekről.

előkészítési munkálatait elvégezték, azt 
részletesen megbeszélték.

Ily előzmények után jöttek össze az 
orvosok a vasárnapi alakuló közgyűlés
re Csizfürdőbe, melynek igazgatósága a 
legnagyobb előzékenységgel bocsájtotta 
a közgyűlés megtartására rendelkezésre 
helyiségeit s hívta meg szeretettel szí
vesen látott vendégéül a szervezkedő 
orvosokat.

Meleg nyári vasárnap délután. A fürdő 
utain, gyönyörű parkjaiban méhrajként 
zsonganak; az emberek, charlestont, majd 
busán zengő magyar nótákat játszik a 
cigánybanda. A muzsika hangjába 1—1 
autótülkölés keveredik. Gyülekeznek a 
gépkocsik, lovasfogatok : jönnek a ven
dégek, Gömör minden részéből megér
keznek az orvosok, a gyógyszerészek, 
többen feleségeikkel, hozzátartozóikkal. 
Színesedik, még inkább elevenedik a 
fürdőtelep képe. Le- és fel hullámzik az 
ünneplőbe öltözött emberek sokasága, 
majd csoportokba verődve, a fürdő meg
tekintésére indul az itt még nem, vagy 
régebben járt vendégsereg. Mindenütt 
a legnagyobb rend, példás tisztaság. 
Csínnal gondozott utak, kivül-belül kar
bantartott épületek, szanatórium, fürdő
szobák és egyéb helyiségek, a legmesz- 
szebbmenő igényeket is kielégítő ké
nyelmes berendezéssel, felszereléssel. 12 
nyaraló 200 szobával, kurszalon, ten isz 
pálya s számos egyéb szórakozási esz
köz és alkalom. Gondos kertészkezek 
alkotta pompás virággruppok, ózon, vi
rágillatban fürdő sétányok, életfluidumot 
permetező, lehelő fenyves parkok, a 
világhírű, csodatevő gyógyforrások, mind
mind a beteg emberiség drága kincse, a 
szórakozást, üdülést keresők áldása.

A közgyűlés.
Nagyobb embercsoport tart a fürdő

vendéglő téli étterme felé, hol az'orvo

sok a fiókszövetség alakuló közgyűlé
sére gyülekeznek.

Egymást követve jönnek : Dr. Pazár 
László, Dr. Seidner Ernő (Csizfürdő), 
Dr. Zehery István, Dr. Eszényi Gyula, 
Dr. Fuchs Izsó, Dr. Klein Sámuel, Dr. 
Kosiner Dezső, Dr. Kosinerné-Krausz Elza 
dr, Dr. Lányi Tivadar, Dr. Reinitz Vilmos 
(Rimaszombat), Dr. Limberger Albert 
(Nagyrőcze), Dr. Blitz Barna, Dr. Weisz 
Géza (Jolsva), Dr. Altstock Artúr, Dr. 
Ungár László (Dobsina), Dr. Balassa 
Imre, Dr. Gescheit József, Dr. Karsai 
Dezső, Dr. Tausz József (Pelsüc), Dr. 
Friedmann Ernő, Dr. Karsai Jenő, Dr. 
Steinberger Ede, Dr. Haas Lajos (Rozs
nyó), Dr. Goldblatt Géza, Dr. Gaál Gusz
táv, Dr. Friedmann Sándor, Dr. Szabó 
Andor (Tornaija), Dr. Révész Artúr, Dr. 
Kass Aurél (Csetnek), Dr. Singer Árpád 
(Feled), Dr. Schvarcz Gyula (Ratkó).

Délután fél 6 órakor Dr. Goldblatt 
Géza tornaijai orvos a korelnöki széket 
elfoglalva, szives szavakkal üdvözli a 
megjelenteket s örömét fejezve ki a 
kartásak körében megnyilvánult s a szép 
számban történt megjelenéssel is kife
jezésre juttatott érdeklődés felett, az 
alakuló közgyűlést megnyitja s a jegy
zőkönyv vezetésére Dr. Klein Sámuelt, 
mint körjegyzőt felkérve, mindenekelőtt 
bejelenti, hogy a megalakítandó fiókszö
vetségnek csak azon orvosok lehetnek 
tagjai, akik_a XXXIV-ik orvosi _j«ypáha. 
beléptek.

Dr. Zehery István, ki a szervezkedés 
minden mozzanatában részt vett,' rész
letesen ismerteti az előzményeket, a 
Pőstyén-fürdői kongresszust, annak ha
tározatait, az Ustredné Jednota cs. leká
rov ez ügybeni állásfoglalását, a rima- 
szombati és pelsüczi gyűlések eredmé
nyeit, az előkészitő bizottság munkála
tait s bejelenti, hogy a fiókszövetség 
alakiíásának szándékát és tervét az U. J. 
vezetősége örömmel vette tudomásul.

A közgyűlés egyhangúlag elhatározta, 
hogy az „Ustredné Jednota ös. lekárov 
XXXIV-ik orvosi zsupa rima- és sajó- 
völgyi orvosainak fiókegyesületé“-t meg
alakítja, mit a korelnök enunciálván, a 
fiókegyesületet megalakuitnak jelentette 
ki s felkérte Dr. Gaál Gusztávot, hogy 
a fiókszövetségnek erre vonatkozó meg
bízatásához képest általa megszerkesz
tett és egybeállitott ügyrendét ismertetni 
szíveskedjék.

Dr. G a á l  Gusztáv a fiókszövetség 
nagy gonddal s a legkisebb részle
tekre kiterjedő figyelemmel, igazi szak
tudással kidolgozott ügyrendjét, — előre 
bocsájtva, hogy a fegyelmi ügyek elin
tézése az orvosi zsupa hatáskörébe tar
tozik, — felolvasta s azt a közgyűlés 
Dr. Zehery István, Dr. Kosiner Dezső, 
Dr. Eszényi Gyula és Dr. Goldblatt 
Géza hozzászólásai után, a közgyűlés ha
táskörének d) pontjára vonatkozó mó
dosítással, pontonkint egyhangúlag elfo
gadta s az ügyrendet záradékolta.

Az uj fiókegyesület elnökévé, Dr. Gaál 
Gusztáv inditványára a titkos szavazástól 
eltekintve, ugyancsak az ő javaslatára, 
egyhangú lelkesedéssel, az orvosi szer
vezkedés nagy munkájában teljes agili
tással s nagy tudással fáradhatatlanul 
tevékenykedő Dr. Zehery István rima- 
szombati főorvost, a régi egyesületnek 
volt elnökét választotta meg a közgyűlés.

Az uj elnök zugó éljenzés közepette 
az elnöki széket elfoglalva, mindenek
előtt hálás köszönetét mond Dr. Gold
blatt Géza korelnöknek ebbeli tisztsé
géből folyó munkálkodásáért, fáradtsá
gáért s a tisztikar és 10 tagú választmány 
megválasztására hívja fel a közgyűlést.

Az ügyrend szerint 3 évre egyhangú
lag megválasztattak: alelnökökké: dr

Orvosok szervezkedése.
Az Ustredné Jednota és. lekárov X&XIV-ik orvosi zsupa rima- sajóvöigyi 
orvosai fiókegyesűletének alakuló közgyűlése Csizfűrdőn 1927, junius 26-án.
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Gaál Gusztáv, dr Vadas Vilmos, titká
rokká: dr Reinitz Vilmos, dr Karsai 
Jenő, pénztárossá: dr Friedmann Sán
dor, választmányi tagokul: dr Goldblatt 
Géza, dr Limberger Albert, 'dr Weisz 
Géza, dr Steinberger Ede, dr Haas Lajos, 
dr Heincz Hugó, dr Eszényi Gyula, 
dr Fuchs Izsó, dr Klein Sámuel és dr 
Heinrich Béla.

Dr Zehery István elnök meleg szavak
kal üdvözli a megválasztott tisztikart és 
a választmány tagjait s működésükhöz 
sok sikert kíván.

Majd bejelenti az elnök, hogy a kar
társak közül dr Freisinger Vilmos, dr 
Heincz Hugó, dr Vadas Vilmos, dr Ge- 
duly Árpád és dr Demeter Géza a köz- 
gyülésrőli elmaradásuk miatt magukat 
kimentették és miután a jegyzőkönyv 
hitelesítésére dr Karsai Jenőt és dr 
Eszényi Gyulát felkérte, dr. Zehery Ist
ván elnök általános figyelem mellett meg
tartotta székfoglaló beszédét, melyben 
a többek között ezeket mondja:

„Fiókszövetségünk első fokban kép
viseli itt az egész republikára kiterjedő 
nagy orvosi organizmust. Itt kellene kez
deményezni minden, az orvosok rendi 
érdekeit érintő egyetemes mozgalmakat, 
hogy az ügyek mintegy előkészítve jus
sanak a zsupához s onnan a központi 
delegátushoz. De fiókunknak el kell 
intézni egyes személyes- és kisebb vitás 
kérdéseket, sőt olyan ügyeket is, melyek 
ridegen kezelve a felsőbbfoku erkölcsi 
fegyelmező fórumhoz, avagy a megalko
tandó kamara fegyelmi hatóságához ke
rülnének.

De legfőbb feladata lenne fiókszövet
ségünknek, hogy itt szükebb területen 
védelmezője legyen az igazságtalan tá
madást szenvedő kartársaknak, oltalma- 
zója az orvosi tekintélynek, az orvosi 
állás ethikai és anyagi értékeinek.

Ehhez azonban szükség van annak 
felismerésére, hogy csak egységben van 
az erő. Félre kell tenni a kicsinyes tor
zsalkodásokat, igyekezni kell egymást 
támogatni, védelmezni. Az egyesületi élet 
kifejlesztése nemcsak a rendi érdekekre 
lesz kedvező befolyással, de közelebb 
hozza egymáshoz a kartársakat, meg
tanuljuk egymást megismerni, megbe
csülni. Küszöböljük ki az életküzdelmei- 
oen tarsolyunkba eltett fegyverek közül 
a gyűlölet és ellenszenv érzéseit s a 
kollegiális egymás megbecsülés, össze
tartás, egymásnak gyámolitása, segítsége 
s a rendi ügyek iránt való érdeklődés 
iegyenek a vezérlő eszmék."

Végezetül megköszöni az elnök vá
lasztással személye iránt megnyilvánuló 
bizalmat s ezért a megválasztott tiszti
kar és választmány nevében is köszö
netét mondva, kéri, hogy továbbra is 
bizalomban, szeretetben és támogatás
ban részesítsék úgy öt, mint tiszttársait.

Dr Gaál Gusztáv indítványára, az ügy
buzgalmat, szeretetet és kollégiális ér
zéseket visszatükröző, nagy hatást keltő 
beszédet egész terjedelmében jegyző
könyvbe foglalni rendelték.

A fiókegyesületi tagsági dijat ez évre 
20 koronában megállapítva, Dr. Gaál 
Gusztáv felolvassa az általa készített 
orvosi rendtartást, melyet Dr. Goldblatt 
Géza és Lányi Tivadar hozzászólása 
után kiegészitve, Dr. Gaál Gusztáv in
dítványára elhatározták, hogy azt a 
XXXIV-ik orvosi zsupa választmányához 
az az által kidolgozandó orvosi rend
tartás megszerkesztésénél leendő figye
lembe vétel végett felterjesztik. Az ügy
rend és rendtartás elkészítésével végzett 
nagybecsű munkáért Dr. Gaál Gusztáv
nak köszönetét szavaztak.

A közgyűlés a régi diszelnököket: Dr. 
Hensch Gézát és Dr. Pósch Dezsőt az 
uj fiókegyesület diszelnökeivé is meg
választotta és Dr. Lichtschein Adolfot, 
Dr. Zehery István indítványára, ugyan
csak örökös diszelnökké egyhangú lel
kesedéssel megválasztva, elhatározta a 
közgyűlés, hogy Dr. Lichtschein Adolffal, 
a gömöri orvosok Rimaszombatban 60 
évvel ezelőtt ifjan letelepült nesztorával, 
az igazi orvos példányképével szemben 
az orvosi kar a tisztelet és közbecsülés 
adóját, a társadalom bevonásával, ünne
pélyes módon fogja leróni.

Elhatározta a közgyűlés azt is, hogy 
a régi orvosszövetség két érdemekben 
gazdag elnökének : néhai Löcherer Ta
más és Meskó Miklós orvosdoktorok

nak felejthetetlen emlékét jegyzőköny
vileg örökítik meg.

Több kisebb ügy, igy a gyógyszeré
szek rendelése, a szabad orvosválasztás 
jogának megvédése kérdésében hozott 
határozathozatal után az elnök zárósza
vaival véget ért a közgyűlés, melyen 
mint vendégek megjelentek: Dr. Schru- 
tek Rudolf ezredorvos, a csizi katonai 
gyógyház parancsnoka, Dr. Misera József 
olmützi ezredorvos, továbbá Dr. Szakáll 
István csizi fürdőtulajdonos és a rende
zésnél is segédkező Dnd, Veress László 
szigorló orvos.

A gyógyszerészek közül a közgyűlés 
alkalmából Csizfürdőbe jöttek : Geduly 
Géza, Szántó Emil rimaszombati, He- 
vessy László, Fodor Aladár rozsnyói, 
Rosenberg Jakab dobsinai, Seress Dezső 
rimaszécsi gyógyszerészek s közöttük 
Bugel György pozsonyi katonai gyógy
szerész is.

A közvacsora.
A közgyűlés befejezése után esti */* 8 

órakor, a fürdő vendéglő hatalmas nyári 
pavilonjában, közvacsora vette kezdetét, 
melyen összesen több mint százan vet
tek részt s toasztokat mondottak: Dr. 
Szakai! István fürdőtulajdonos, az elnö
köt, tisztikart és a jelenlevőket éltetve, 
Dr. Zehery István, ki a kartársakat, 
hozzátartozóikat s a vendégeket üdvö
zölve, poharát az orvosi kar munkájá
nak eredményére ürítette és Dr. Lim
berger Albert nagyrőcei orvos, köszönt
ve Dr. Zehery István elnököt és nejét.

A felszolgált, kitünően elkészített éte
lek a fürdő konyháját dicsérik, a gyors 
és pontos kiszolgálás, Ízléses szerviro- 
zás a konyhavezetőség érdeméül tudható 
be, mig a nagyobb tömeget vonzó ösz- 
szejövetelnél tapasztalt példás rendért s 
az egész gyűlés zökkenés nélküli lebo
nyolításáért Dr. Szakai! István fürdő
tulajdonost, Dr. Pazár László fürdői fő
orvost s Erdeődy Nándor fürdőigazgatót 
illeti elismerés.

Vacsora végeztével ifja, öregje táncra 
perdült s a parázs mulatság pompás 
hangulatban pirkadatig tartott.

Kolbay Ildikó debreczeni búcsúja.
A debreczeni lapok hasábszámra fog

lalkoznak Debreczenből távozása alkal
mából Kolbay Ildikóval, aki az ottani 
Csokonai-Szinház közönségétől a mult- 
héten, pénteken este búcsúzott el a „Cir
kuszhercegnő" főszerepében és a jövő 
szezonban már nem lép fel a diadalok 
sorozatát jelentő debreczeni színpadon.

Debreczen művészetszerető publikuma 
forró ünneplést rendezett a bucsufellé- 
pés alkalmával Kolbay Ildikónak, a Cso
konai-Szinház dédelgetett és körülrajon
gott primadonnájának. A pénteki este 
sokáig emlékezetes marad Debreczen- 
ben és bizonyos, hogy a művésznő sem 
egykönnyen felejti majd a debreczeni 
bucsuesten megnyilvánult lelkes ová
ciókat.

Kolbay Ildikó már néhány évvel eze
lőtt egy filharmonikus koncerten hódí
totta meg a debreczenieket, amikor mint 
a kolozsvári Nemzeti Színház Budapestre 
csak nagynehezen elengedett primadon
nája megvesztegetően szép stílusban és 
imponáló tudással énekelte a debreceni 
hangversenypublikum előtt Rosina na
gyon híres és nagyon nehéz koloratu- 
ráját. Kolbay Ildikó a Csokonai-Szinház 
színpadán is az maradt, ami a koncert
pódiumon volt: kiváló énekesnő, akit 
énekművészete az első sorokba emelt. 
Nem minden magyar színháznak van 
olyan primadonnája, akinek a magyar 
kir. zeneművészeti főiskola adott művé
szi oklevelet és a debreczeni Csokonai- 
Szinház egy éven át abban a szerencsés 
helyzetben volt, hogy operettjeit opera
énekesnő énekelte. Kolbay Ildikó a maga 
művészetével fémjelezni tudta az ope
retteket és jelentőséget és súlyt adott a 
könnyebb fajsúlyú muzsikának. Hangja, 
ez a ragyogóan gördülékeny, finom szop
rán, pompásan hajolt minden ária és 
minden kis dal alá, játékos könnyedség
gel szökkent a magasba és magával so
dorta a hallgatóságot átütő erejével. — 
Kolbay Ildikó nagyszerűen kezelte ezt 
a kitűnő instrumentumot, hiszen az egy 
Kosáry Emmyn kívül senki sincs ma a 
magyar primadonnák közt, aki annyira 
birtokában volna az énekelnitudás mű

vészetének, mint éppen ő. Kiteljesedett 
énekkultura az övé ; mindenkor előkelő 
ízléssel mintázta a dallamokat, hiszen 
Kolbay Ildikónak egyik legnagyobb erős
sége a stílus tökéletes megérzése és az 
ő brilliáns technikai felkészültsége ké
pessé tette minden bravúrra, anélkül, 
hogy csak a virtuozitással kápráztatott 
és vesztett volna elmélyült bensőségé- 
ből. Neddája a Bajazzókban és páratlan 
fej hangjai és ragyogóan finom pianója 
a Vig Özvegy Vilja-dalában, vagy Szép 
Heléna nagy szerelmi-duettje, mindenkor 
megmaradnak a debreczeni közönség 
emlékezetében.

Debreczen soha nem fogja elfelejteni 
primadonnáját, Kolbay Ildikót, aki mél
tóképpen illeszkedett bele a Csokonai- 
Szinház nagy primadonnáinak abba az 
előkelő sorozatába, amelynek élén Blaha 
Lujza vezet. A művésznő még mindez- 
ideig nem döntött, hogy az egyéves 
debreceni szerződés lejártával a szegedi, 
vagy budapesti meghívás között válasz- 
szón. A szegedi Nemzeti Színház min
den követ megmozgatott, hogy Kolbay 
Ildikót leszerződtesse, viszont Budapest
ről is igen kedvező szerződéssel csalo
gatják.

A napokban Rimaszombatban lakó 
édesanyjához érkezik vakációra a deb- 
reczeniek dédelgetett primadonnája s itt 
a szülői háznál fog a döntés megtör
ténni, hogy Kolbay Ildikó melyik szín
ház szerződését fogja elfogadni a jövő 
szezonban.

Beiratások a helybeli áil. polgári 
iskolában az 1927/28. tanévre a szün
idő három utolsó napján, azaz folyó évi 
augusztus hó 29, 30, 31-én lesznek, az 
intézet rajztermében, mindig d. e. 9 órá
tól 1 óráig.

A polgári iskola első osztályába csak 
azon tanulók vehetők fel, akik iskolai 
bizonyítvánnyal igazolni tudják, hogy 
az elemi iskola öt osztályát sikeresen 
elvégezték.

Az első osztályba beiratkozó, valamint 
a felsőbb osztályokba más-más isko
lából belépni óhajtó tanulók a beiratás
nál szüleik vagy azok helyettese kísé
retében tartoznak megjelenni, mely al
kalommal felmutatják :

1. anyakönyvi kivonatot (keresztlevél).
2. utolsó iskolai bizonyítványt.
3. személylapot (anyakönyvi lapot) az 

elemi iskola igazgatójától.
4. ujraoltási bizonyítványt.
A felvételi vizsgák engedélyezése iránti 

kérvényeket az iskolai igazgatósághoz 
f. évi augusztus 20-ig kell benyújtani.

A tanítás ingyenes. Beiratásidij 10 K. 
Biztositásidij az egész iskolai évre 2 K.

A magáníanulásért folyamodók f. évi 
szeptember 1-ig adják be kérvényeiket.

Júliusban.
(Nyári dal)

Kakukfíives rétek selymén 
rendekbe dőlt már a széna, 
Gereblyélő nótds lányok 
dala föl-föl hallszik néha. 
Elmereng a lelkem rajta,
Bús, szomorú lett a hangja 
A nótának:
A kanyargó Rima mentén 
sötét bdnatfelhők szállnak.

Búza kazlak domborulnak 
öreg mezők tarlóhdtdn,
Fülemüle nem dalolgat 
ősi szérüs kertünk táján.
Üres lett a régi fészek,
Csenddé halkult a víg ének 
Kisfalunkban:
Kedvünk tüze nótaldngra 
Ugyan vájjon mikor lobban?

Árgus.

Orvosi hír. Dr. Reinitz Vilmos fogor
vos f. hó 4-én 4 hétre elutazik.

Orvosi hir. Dr. Klein Sámuel helybeli 
orvos julius 4-én 4 hétre elutazik.

Gyógyszerészmesteri vizsgák. Cson
tos Béla és Turek Mariska a prágai 
német- és Schönstein Irén a prágai cseh 
egyetem orvosi fakultásán a gyógysze
részmesteri vizsgát kitűnő sikerrel le
tették.

Eljegyzés. Fényes Sándor bankigaz
gató és neje privigyei Priviczky Emma 
Ili leányát (Rimaszombat) eljegyezte 
tiszanagyrévi Vajda Pál apátii földbir
tokos és neje született szendrői Török 
Hermin Zoltán fia (Apáti-puszta.)

Lelkészi vizsga. Havasi Dezső teoló
gus a lelkészi képesítő vizsgát a soproni 
ev. teológián kitüntetéssel letette.

Hivatalos órák a városnál. A h. 
városbirótól vesszük az értesítést, hogy 
a városnál a hivatalos órák hétközna
ponként délelőtt 7—1 óráig tartatnak, 
mig  ̂ délután 2—5 óráig a tisztviselők 
felváltva felügyeleti szolgálatot teljesí
tenek. Telek A. Sándor h. vdrosbiró dél
előtt 10—12 óráig áll a közönség rendel
kezésére.

Katonai emlékünnepély. A helybeli 
katonai helyőrség a zborovi csata 10-ik 
évfordulója alkalmából emlékünnepélyt 
rendezett. Ezen ünnepélyt julius 1-én 
este 9 órakor lampionos menettel ve
zették be, julius 2-án délelőtt 9 órakor 
a piactéren helyőrségi díszszemle és este
7—8 óráig ugyanott a losonczi katonai 
zenekar közreműködésével séíahangver- 
seny volt.

Végrehajtó választás. Rozsnyó város 
végrehajtójává Stromp Károly várgedei 
beosztott jegyző választatott meg.

Százéves jubileum. A rozsnyói Keres
kedelmi Társulat folyó hó 3-án díszköz
gyűlés keretében ünnepli fennállásának 
100 éves jubileumát, melyen városunk
ból is többen megjelennek s a helybeli 
Kereskedelmi Testület küldöttségileg 
képviselteti magát.

ötéves találkozó. A rimaszombati 
állami polgári leányiskola negyedik osz
tályát az 1921/22-ik tanévben végzett 
56 növendék közül Andrássy Sára, Bá
lint Banczik Mária, Borzy Erzsébet, Csé- 
man Mária, Csordás Etelka, Flesch Olga, 
Fülöp Gizi, Galló Irén, Haász Olga, 
Havasy Mária, Hokky Klára, Jávorszky 
Lenke, Kandra Éva, Káposztás Erzsébet, 
Kengyel Klári, Leeső Ilona, Lengyel Ju
liska, Lichtner Erzsébet, Lőwy Valéria, 
Lusztig Erzsébet, Márkus Sári, Mészá
ros Erzsébet, Neumann Olga, Schönstein 
Sári, Széplaky Erzsébet, Tokár Anna, 
Tomory Erzsébet, Tóth Ilona, Varga 
Ilona és Wirtschafter Jolán találkozóra 
jöttek össze f. hó 1-én városunban. Az 
ötéves találkozó első aktusa a temető
ben folyt le, hol az időközben elhunyt 
szeretett társnőjük Ambrózy Ilona sírját 
felkeresve, azt virágokkal diszitették föl, 
majd a városkerti vendéglő nyári helyi
ségében uzsonnáztak, amelyen meghívá
sukra megjelentek közöttük Wessely 
Lajos igazgató nejével és Varga Etelka 
osztályfőnök, volt kedves oktatóik, akik
nek társaságában az iskolai élet sok 
szép epizódjának felelevenítése, a ked
ves emlékek felújítása, visszaidézése 
mellett a legbensőségteljesebb hangu
latban estig maradtak együtt, hogy újabb 
megállapodásukhoz képest öt év múlva 
ismét találkozzanak.

A rimaszombati önkéntes tfizoltó- 
egyesüiet megalakulása. Múlt vasárnap 
délelőtt tartotta meg a rimaszombati 
önkéntes tüzoltóegylet alakuló ülését a 
városháza nagytermében Telek A. Sán
dor elnöklésével. A szervezőbizottság 
részéről kidolgozott alapszabálytervezet 
elfogadása után a vezetőséget alakítot
ták meg. Elnökké dr. Kovács László 
ügyvédet, alelnökké Vozáry Samut, fő- 
parancsnokká Plentzner Frigyes városi 
erdőmérnököt és ügyvezető parancsnok
ká pedig Mándi Antal tornatanárt vá
lasztották meg. A tisztikar többi tagjait 
és a választmányt a múlt számunkban 
hozott és — a mint annak idején közöl
tük — nem a forma szerint kiküldött 
jelölő bizottság, de a junius 18-án e 
tárgyban ülésezett szervezőbizottság ál
tal összeállított s lapunk junius 26-iki 
számában teljes egészében már le is 
közölt jelölő liszta szerint választották 
meg. Az elnöki széket elfoglaló dr. Kovács 
László a maga, tiszttársai és a választ
mány nevében a bizalmat megköszönve, 
kérte a város közönségét, hogy a meg
alakult tűzoltó egyesületet s annak ve
zetőségét emberbaráti munkájában támo
gassa. Majd a közgyűlés végeztével a 
választmány jelen volt tagjai beszélték 
meg a legsürgősebb teendőket. — A 
tüzoltóegylet a legrövidebb időn belül 
megkezdi tényleges működését.

Báflió-akknmnlátor töltés, villamos felszerelés és berendezés, csillárok, égők a legjutányos?bb áron 
m r *  a Rimaszombati Városi Villamos Telepen szerezhetők be; Kispást-tár. —  Telefon-szám: 30.
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Halálozások. Lux Mihály, Lux Barna 
Coburg-uradalmi főmérnök édesatyja 
e hó 20-án Dobsinán hosszas szenvedés 
után elhunyt. A köztiszteletnek örven
dett öregurat nagy részvéttel temették el.

Sztehlik Pál nyug. építész 87 éves 
korában Rozsnyón elhunyt. Múlt vasár
nap délután kisérték utolsó útjára.

Szabó Béla, a helybeli áll. reálgimná
zium VHI-ik osztályt végzett tanulója 
junius hó 30-án 21 éves korában meg
halt. Temetése nagy részvét mellett f. 
hó 2-án ment végbe. A korán az enyé
szet honába költözött ifjú ugyanazon a 
napon, mikor érettségi vizsgát tett volna, 
vérhasban megbetegedett, majd kompli
kációk álltak be, amiknek következtében 
rövidesen kiszenvedett. A helybeli diák
ság s a RPOS, melynek egykor tevékeny 
tagja volt, testületileg vett részt a teme
tésen.

A vakáció, a tanuló ifjúság pihenés
re, nemes szórakozásokra szentelt ideje 
junius 28-án az összes helybeli iskolák
ban kezdetét vette. Az iskolaügyi minisz
térium ismert rendelkezése szerint e 
napon kiosztották a bizonyítványokat s 
a 10 hónapi munka fáradalmainak kipi
henésére hazamentek a felsőbb osztályba 
lépésre érdemesített tanulók. Hazamen
tek a szekundások is, de nem pihenni, 
hanem hogy a mulasztottakat pótolják 
s a jövő tanév elején megtartandó pót
vizsgán megfeleljenek ama követelmé
nyeknek, melyek előhaladásukhoz meg
kívántainak, vagy pedig osztályismétlés
sel bűnhődjenek hanyagságukért.

SzQlők figyelmébe! Felhívom a szü
lők figyelmét a Kassán létesült fiuinter- 
nátusra, mely internátusbán a közép- és 
szakiskolás gyermekek nyerhetnek el
helyezést. Az oly szegény szülők, akik 
gyermekeiket szegénységük miatt kép
telenek az internátusba elhelyezni s az 
ezzel járó kiadásokat fedezni, a község 
által kiállított szegénységi bizonyítvány 
beszerzése után, a rimaszombati kér. 
szoc. párttitkárság utján az ingyenes 
elhelyezést kérhetik. — Felhívom tehát 
azon szegény szülőket, akik gyermekei
ket ezen fiuinternátusban a korlátolt 
számú ingyenes helyre elhelyezni óhajt
ják, hogy ebbeli igényeiket a párt hi
vatalos helységében (Rózsa-utca 2.) leg
később julius hó 15-ig bejelenteni el ne 
mulasszák. Zemlényi Gyula párttitkár.

A RIMASZOMBATI BANK, előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár kedvező feltételek mellett 
elfogad betéteket, leszámítol váltókat és teljesít 
minden bankszakmába vágó megbízást.

Halló! ki ott? — Ja, maga az? — 
Igen, igen, ma, vasárnap, nos igen, ju
lius 3-án délután 5 órakor veszi kezde
tét a dalárda mulatsága a Polgári Ol
vasókör kerthelyiségében. — Hogy mi 
lesz? Ujjé ! Sok minden: nóta, 600 esz
tendős banda, czigánymuzsika, tombola, 
női kuglizás satöbbi, satöbbi. Halló! 
Nűná, majd éppen az maradna el, hogy 
gondol ilyet? Menjen be csak Angyal 
Gyula bótjába vagy Csák házfelügyelő
höz és mindjárt jelentkezhet is. Csak 
siessen, mert azután koppan az álla. — 
Mit? Hogy mi az antré? A mennyit akar, 
annyit ad. — Legyen szerencsénk ! — 
Viszonlátásra.

Tanonciskola! évzáró. A helybeli 
magyar és szlovák nyelvű kereskedő- és 
iparostanonciskola vasárnap jól sikerült 
kiállítással és gazdag nivóju iskolai ün
nepéllyel zárta tanévét. A növendékek 
műhelymunkái az elemi fiúiskola két 
tantermében voltak közszemlére kitéve, 
a záróünnepély pedig a polgári leány
iskola tornacsarnokában folyt le délután 
nagy közönség jelenlétében, akik sorá
ban azonban a járási iparhatóságot 
egyáltalán nem, a tanonctartó mesterek 
közül pedig csak egynéhányat láttunk. 
A tanoncok iskolaünnepélyét Váry János, 
a felügyelőbizottság elnöke nyitotta meg, 
a vendégeket azután Éliás József tanuló 
üdvözölte rövid beszéddel. A szavalatok 
sorát Telek A. Sándor: „Becsüld a 
munkát" cimü költeményével Szabó Júlia 
indította meg, amit még tizenhat iskola
társ szavalata és felolvasása követett. 
A programm minden egyes pontja sze

rencsés kézzel volt megválogatva s azok 
nemcsak a közönségre, hanem a tanonc- 
ifjuságra is nagy hatással voltak. Az 
ipartársulat és a besztercebányai ipar
kamara által adományozott 1740 korona 
jutalomdijat osztották ezután szét. A 
növendékek munkakiállitását elbíráló 
jury döntése alapján 26 tanonc első 
osztályú (20 Kő), 24-en második (15 Kő) 
és 20-an harmadik osztályú (10 K5) 
jutalomban részesültek. Az elméleti és 
rajzbeli dicséretes előmenetel 57 növen
déknek hozta meg az anyagi szempont
ból talán kicsiny, de erkölcsi súlyban 
jelentős kitüntetést. A háromféle díjjal 
kitüntetett kiállítók ezenkívül megkap
ják a járási ipartársulat arany-, ezüst-, 
illetve elismerő oklevelét is. A díjkiosz
tás alkalmával Schlosz Lajos igazgató 
tartott rövid beszédet az ifjúsághoz, az 
ünnepély végeztével pedig a várost kép
viselő Telek A. Sándor városbiró inté
zett néhány buzdító szót a tanoncsereg- 
hez, Dickmann Dezső pedig a mély 
gyásza miatt távollévő Valaszkay Rezső 
ipartestületi elnök nevében fejezte ki 
megelégedését a növendékek dicséretes 
elméleti és gyakorlati előmenetele felett 
és köszönetét mondott a tanítótestület
nek az ügyesen megrendezett műhely
munka kiállításért és évzáró ünnepélyért. 
A bizonyítványok kiosztása jelezte ez
után a sikeresen befejezett 1926—27-ik 
tanév végérvényes lezárását.

Mindazoknak, kik forrón szeretett drága 
jó férjem és drága jó apánk elhunyta al
kalmával mély fájdalmunkat részvétükkel 
igyekeztek enyhíteni s azoknak, kik a vég
tisztességen megjelentek, ezúton mon
dunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1927. junius hó.
Özv. Ibos Jánosné és gyermekei.

Mindazon jó barátaink és ismerőseink
nek, kik felejthetetlen drága jó feleségem, 
illetve anya és nagyanya elhunyta alkal
mával mély fájdalmunkat őszinte részvé
tükkel igyekeztek enyhíteni, ezúton mon
dunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1927. junius hó.
Valaszkay Rezső és családja.

Szenzációs előadások a moziban.
A múlt heti előadások a legteljesebb 
siker jegyében folytak le. A midőn ezt 
megállapítjuk s az e heti előadások la
punk más helyén közölt műsorára a 
közönség figyelmét felhívjuk, nem ké
sünk közölni, hogy az Apolló mozgóban 
közelebb szenzációt keltő, nagyszabású 
filmcsodák kerülnek bemutatóra. — A 
moziengedély tulajdonos az elmúlt héten 
nagyszerű filmlekötéseket tett, minek 
folytán julius 7-én „Prága háborús tit
kai", 9—10-én „Pompeji utolsó napjai", 
két részből álló gyönyörű, korhű jelme
zes filmalkotás, 13-án „Prágai diák", 
14-én „Madame Dubarry" XIV. Lajos 
francia király szépséges kegyenczének 
életéből merített nagyszabású, fényes 
pompával kiállított társadalmi színmű, 
16—17-én a két részből álló „Utazás a 
múltba", a filmtechnika csodája, pereg 
le a vásznon. — Előkészületben „Volga 
hajósai", „Éva levele", „A nyomorultak" 
(francia felvétel), és Verne Gyula regé
nye után „A cár futárja" (Sztrogoff Mi
hály utazása Moszkvától Irkurtzig). — A 
megnyilvánult nagy érdeklöáés következ
tében ajánlatos a jegyeket elővételben 
megszerezni.

Hatósági közlemények. Figyelmez
tetnek a lakosok, hogy a saját jól fel
fogott érdekükben csakis oly húst vá
sároljanak meg, amelyen rajta van a 
hatósági husvizsgáló állatorvos bélyeg
zője.

Figyelmeztetnek a gazdálkodók, hogy 
idegen szezónmunkásokat (aratókat stb.) 
csakis azon esetben alkalmazhatnak, ha 
a szlovenszkói teljhatalmú miniszternek 
34/1919. sz. törvényében előirt engedélyét 
megszerezték s ha a szezónmunkásokkal 
a gazdasági munkások szlovenszkói mun
kahivatala által kiadott hivatalos nyom
tatványon rendes szerződést kötnek, 
amely szerződés a besztercebányai gaz
dasági munkások megyei munkahiva
talánál jóváhagyás céljából bemutatandó.

A rimaszombati csehszlovák állami 
reálgimnázium értesítője. A rimaszom
bati reálgimnázium negyedik értesítője 
most jelent meg az 1926—27. tanévről. 
Az értesítő, főleg szűkszavú, statisztika- 
szerű adatokkal hü képét nyújtja az idei 
tanévnek. A csehszlovák tagozat első 
érettségije volt az idei tanév egyik fon
tos eseménye. A statisztikai adatokból 
kiolvasható gyakori tanárváltozás való
színűleg nem a legjobb hatással van a 
tanulók előmenetelére nézve. A magyar 
tannyelvű tagozatra 288, a szlovákra 228 
tanulót vettek fel az idei évben. A ma
gyar osztályok tanulói közül 12 volt a 
külföldi, szlovákok közül egy. A magyar 
osztályokban összesen egy szlovák anya 
nyelvű tanult, a szlovák osztályokban 
tizenhét magyar. A német nyelvet össze
sen 27-en tanulták ! A szlovák tagozaton 
10 tanár tanított, a magyaron 17. Az 
értesítő röviden elmondja az év törté
netét, foglalkozik az ifjúság egészségi 
állapotával, az iskolai ünnepélyekkel, 
látogatásokkal, önképzőköreivel, a ma
gyar osztályok cserkészetével, a test
neveléssel, kulturális neveléssel, tanul
mányi kirándulásokkal. Az ösztöndíjak 
száma mindkét tagozaton feltűnően kevés.

ítéletidő Rozsnyón. Junius 27-én 
(hétfőn) este óriási vihar vonult át Rozs
nyón és vidékén, mely hatalmas fákat 
tövestől döntött ki s a megeredt jégeső 
teljesen elpusztította a lábon álló ter
mést, sőt némely helyen annyira tönkre 
tett mindent, hogy a lakosság az Ínség 
félelmétől kétségbeesve néz a tél nyo
mora, szenvedése elé.

Fénykipíszitl cikkek ló in a k  az eredeti
árakból 10 százalék árengedményt ad a város

szaküzlete a Rudolf-féle Tatra Drogéria
és illatszertár Rimaszombat.

Fürdő-sapkák és papucsok raktáron.
Őszre megjelenik a pesti „Napkelet" 

kétkötetes kézilexikonja. A Magyar 
Irodalmi Társaság kiadásában az ősz 
folyamán jelenik meg a pesti „Napkelet" 
kézilexikonja. A gombamódra születő 
lexikonok sorából magasan kiemelkedik 
a „Napkelet" kézilexikonjs, mely meg
bízhatóság tekintetében minden eddig 
megjelent magyar lexikont felülmúl, el
fogulatlanságát és objektivitását pedig 
az előkelő muukatársak személyi garan
ciája is biztosítja. A lexikon 30.000 cím
két dolgoz föl és pedig olyan lelkiisme
retes válogatásban, hogy azok éppen 
nyelvünk ismeretlenebb vagy komplikál
tabb neveit és fogalmait ölelik fel s a 
mindennapi életben előforduló minden 
szóra és fogalomra magyarázatot, illetve 
adatot talál az olvasó. A szerkesztő-gár
dában Lukanich Imre, gróf Teleki Pál, 
Ritoók Zsigmond, Cholnoky Jenő, Har- 
sányi Kálmán, Papp Viktor neveivel ta
lálkozunk, s ott látjuk Dr. Szabó-Patay 
József nemzeti múzeumi őr, a természet- 
tudományi társulat titkárának nevét is. 
A nagy érdeklődésre számottartó lexikon 
ára 35 pengő lesz, előfizetve azonban 
25 pengőért szerezhető meg.

Talált tárgyak. A helybeli rendőrbiz
tosság közli, hogy a következő talált 
tárgyak u. m.: házinyúl, csomag kulcs, 
1 kulcs, lópokrócz, női kendő, férfi gum- 
mikabát, gyermek bőrkalap, női retikül, 
három csirke, 1 liba, női reitikül, női 
világoskék selyemruha, csomag himző- 
selyem, malac, egy arany gyűrű töredé
kei, ezüst kávéskanál, 1 férfi kalap, fe
kete posztógallér, 1 kulcs, a rendőrségnél 
őriztetnek, hol azokat az igazolt tulajdo
nosok elismervény ellenében átvehetik.

A szepsii emberevő cigányok bűn
ügyében hónapok óta folyamatban lévő 
vizsgálat során kiderült, hogy az elve
temült cigányok 1921-ben a megyénk
ben Demő és Barka községekben is 
követtek el gyilkosságot, miért is a múlt 
héten Horvát János egyik tettest a kassai 
törvényszék vizsgáló bírája az ez irány- 
báni helyszíni nyomozás megejtése vé
gett detektivekkel nevezett községekbe 
szállíttatta, def|a rablógyilkos cigány azt 
a helyet, hol ő|és társai az eddig isme
retlen áldozatot megölték, kifosztották és

holttestét elásták, nem tudta megmutatni. 
Ennek dacára a vizsgálatot tovább foly
tatják.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, Julius 2-án és 3-án nagy
szerű film! Világszenzáció! Elragadtató alkotás!

BASTARD
Főszereplők Mária Jacobiny és Erlch Kaiser Tltz, 

világiamért művészek.
Kedden, julius hó 5-én közkívánatra 1 Gyönyörű 

történelmi alkotás

Sába királynője
Főszereplő Bethy Blithe, ismert szépség.

Szerdán, julius 6-án két testvér végzetes szerelmi 
kalandja

Szenvedélyek
Főszereplők Lilian Harvey és Ottó Gebűr.

Csütörtökön, julius hó 7-én gyönyörű elragadtató 
slágerfilm

Prága háborús titkai
Főszereplők, a híres művészek.

A Roykó-féle világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt kapható!

A házépitőszövetkezet munkája. A
bürokratikus útvesztőben lassan jut előre 
a házépitő szövetkezet. A legutolsó igaz
gatósági ülésen julius 10-re tűzték az 
építészek által elkészítendő részletes 
költségvetések benyújtását. Az amorti
zációs kölcsön biztosítása tekintetében 
a tárgyalások már elő vannak készítve 
az országos nyugdíjintézettel, remélhető 
tehát, hogy a nyári vakáció első hónap
jában — júliusban — ez a két legfon
tosabb kérdés a megoldás stádiumába 
érkezik. Sajnos, az építészek eddig ala
posan keresztül húzták a szövetkezeti 
igazgatóság kalkulációit, és az építési 
akció érezhető tempóvesztesége jórészt 
az ő terhűkre Írandó.

19** Minden jó háziasszony
a fehérneműjét otthon varrja s hozzá a híres 
Schroll-féle siffon, vászon, batiszt, damaszt, 
paplanlepedő- és ágylepedővásznát 

a KOVÁCS-ÁRUHÁZBAN 
Rím. Sobota, Masaryk-iér 5. szám, vásárolja.

Szőnyegek, paplanok.
Vidékre mintákat küldök.' Előnyös árak!

Rövid rendőrségi hirek. Czuninka 
János tiszolczi lakos autójáról ismeret
len egyének Jolsván 1000 Kő értékű 
szerszámot elloptak. A múlt számunk
ban közölt sertés lopás tettesét, Tóth 
István guszonai lakost letartóztatták. 
Egy eddig ismeretlen motorbiciklis Sze
nes Mór Dapsy-pusztai lakos lovát el
gázolta s Feled mellett a 92. számú 
motorkerékpártulajdonosa ugyancsak egy 
lovat elütött. Betlérben egy gonosz anya 
újszülött csecsemőjét megfojtotta. Letar
tóztatták. Lazok Lajos szalóczi és Nagy 
Gyula alsóbalogi lakosokat, a tornaijai 
szállodatolvajokat elfogták. Egy fiatal
korú cigánylegény bűnös merényletet 
kísérelt meg egy 8 éves rozsnyói leányka 
ellen. A csendőrség letartóztatta. Tren- 
csényi Ferencz rozsnyói kereskedői al
kalmazott kerékpárját ismeretlen tettes 
ellopta. Húrt János betléri lakost, ismert 
szélhámost, ki csak nemrégen szabadult 
ki a rimaszombati fogházból, többszöri 
csalás miatt Csetneken őrült hajsza 
után letartóztatták s a törvényszéki fog
házba bekísérték. Kocsis János szomol- 
noki kocsist gazázda viselkedéséért a 
rozsnyói rendőrség hűvösre tette. Sza- 
bucha László helybeli moziengedélyes 
fiatalkorú alkalmazottja V. Gy. és ennek 
mindig a moziban őgyelgő barátja D. B., 
Szabucha távollétében, f. évi junius hó 
28-ra virradó éjszaka, a mozi irodai 
helyiségébe az ajtó felfeszitése után be
hatoltak s az Íróasztal fiókját feltörve, 
az abban talált 450 K. aprópénzt, mint
egy 2000 kor. értékű arany- és ezüst 
ékszert, browningot és iratokat ellopták 
s megszöktek. Körözésük elrendeltetett. 
Az innét Rozsnyóra ment vurstli kör
hintájánál a múlt vasárnap két zseb
metszés történt. A zsebek kifosztásának 
műveletét nálunk Bátyiban nagyszerűen 
elvégezte maga a vurstli.

Schmidthauer reggeli előtt 
fél pohárral

langyosan hasz
nálva.

m egtisztítja  a  szervezetet a belekben képződő rothadásos anyagoktól, é lén k íti a m irigyek  működését, 
fe lfr iss ít i a vérkeringést, m egelőzi az érelm eszesedés és az öregség i elváltozások kifejlődését.

Kapható kis és nagy üvegben. Szétküldés! hely: Igmándi keserűviz forrésvállalat Komárom. Árjegyzék ismételadóknak kívánatra bérmentve.

keserűviz
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Szerencsétlenség a Rákossy-szesz

gyárban. Az elmúlt héten súlyos sze
rencsétlenség történt a Rákossy-féle li
kőr és szeszgyárban. Szaniszló László, 
a Rákossy gyár alkalmazottja a pároló 
kazánba végzett valami javítást, amikor 
a gépész, aki nem tudott arról, hogy a 
szerencsétlen ember a kazánba van, 
bekapcsolta a motort. A fejlődő gázok 
egy szempillantás alatt elkábitották a 
munkást és eszméletét vesztve terült 
el a kazánban. Társai rövidesen kisza
badították kellemetlen helyzetéből és 
sikerült őt mesterséges légzéssel életre 
is kelteni. A rendőrség szigorú vizsgá
latot indított.

A vadorzók áldozata. Kedden este 
félnyolckor átlőtt fejjel, holtan találták 
a Telgárt község melletti zuberi-réten 
Balázs József, 36 éves Coburg-uradalmi 
erdőőrt. — A breznóbányai csendőrség 
azonnal kiszállt a helyszínére és kétsé
get kizáró módon megállapította, hogy 
gyilkosság történt. A véres tett elköve
tésével a vadorzókat gyanúsították az 
első pillanattól kezdve, mert a köztisz
teletnek örvendő, szolgálatát pontosan 
és szigorúan ellátó erdőőrnek csak a 
lesipuskások között lehettek ellenségei. 
Súlyos gyanuok alapján a csendőrség 
le is tartóztatott egy munkásembert 
Dulong Mihály személyében, aki azon
ban váltig tagad. Az ügyészség széles
körű vizsgálatot indított a véres esemény 
részleteinek felderítésére. A szerencsét
len erdőőr 5 kis gyermeke és özvegye 
iránt általános a részvét.

Poloskairtás dynamit-patronnal. 
Özv. Handlovics Mihályné rozsnyói la
kos jónéhány nappal előbb favágás köz
ben az egyik fatuskóbán egy sértetlen 
dynamit-patront pillantott meg s a ke
zében lévő hasogató fejszét csak éppen 
az utolsó másodpercben tudta vissza
kapni a gyutacsról. Feljelentés folytán 
a rozsnyói rendőrség széleskörű nyomo
zást indított s bár Handlovicsné bánya
munkás szomszédja ellen súlyos gya- 
nuokok merültek fel, kellő bizonyítékok 
hiányában a bányász ellen nem lehetett 
eljárni. Tegnap egy kéményseprő járt 
a bányász lakóházának padlásán s ott 
egy érintetlen dynamit-patronra lépett. 
A kéményseprő jelentette az esetet a 
rendőrségen s Fafrák János bányamun
kást elő is állították. Kihallgatáskor azt 
vallotta, hogy a dynamit-patront poloska
irtásra szokta használni s egyéb tervei 
nem is voltak vele soha. Megindították 
ellene a vizsgálatot.

Irodalom.
KÖNYVEK.

Tichy Kálmán: A négy évszak. Színek.
Mosolyok. Könnyek.

Egymásbafutó változatos színskálák. 
Nem rikoltó, feltűnni akaró nagy szín
foltok. Lágy, elmosódó, hosszuvonalu kis 
pasztellek. Tavaszvárások, örömvágyak, 
melyeken örökké ott borong az őszi 
hervadás. Vajúdó magakeresése egy 
művészléleknek, aki nem tud ököllel 
utat törni az életdzsungelben. Virágokat 
keres a porban, keserű neveléseket do
bál szét az életkertben, hogy elhall
gattassa vele a saját lelke finom mu
zsikáját. Más ut kellene, poros, szürke, 
sivár, amelyen el lehetne jutni valamerre, 
hamis célokhoz, hazug csillogáshoz. Hiá
ba ! Az ütésre emelt kéz simogatóvá 
lágyul s az átok halk imává szelídül a 
lelke tisztítótüzében és gyöngyök csil
lognak át a szikrák prizmáján.

Finom selymekbe burkolt súlyos élet
igazságok: a mesék. Jó elkalandozni té
pett szárnyakkal rég nem látott mese
országba. És olyan jó hinni. Hinni hívőn, 
magabizón a feltárt szépségekben. El
feküdni az illatos virágmezőben, elfe
ledni, hogy van élet, van valóság, amely 
fáj, éget, kínoz. Tichy jó kormányos. 
Olyan biztos kézzel visz, föl, föl felhők 
hátán, időn — téren át, _sugárözön- 
ben álomvilágokba. A szépségek elborí
tanak, a jóság simogat — és két kiván
csi kis angyal a földre nézni kényszerít. 
Megfürdet az ég áldott kékjében és 
mélységekbe visz. Van benne valami 
önkinzó szarkazmus, mindent meglátó, 
megértő keserűség. De szép, igaz, ne
mes. Egy kettős lélek örök vitázása a 
nagy problémán, hiábavaló útkeresések 
s a megnyugvó meghajlás a legnagyobb 
hatalom, a sors előtt. És könnyek, las
san pergő vágyakkal teli könnyek vala
miért, aminek lennie kellene s ami egy

re messzebb fut az idő rohanó kerekén. 
Ezek a megnyilatkozásai a legőszintéb
bek. „A parttalan hajó", lélekbe markoló 
mély, tiszta líra. A próza fekete sorai
ban hullámzó, zúgó sorstenger s rajta 
messzi távlatokban felmagasló élőember 
silhouettek.

A stílusa egyéni, kiforrott szépen csen
gő muzsika.

A könyv külső kiállításán ott csillog 
a művész lelke.

A Voggenreiter-Verlag kiadásában je
lent meg. Ára 20 korona.

A rimaszombati olvasóközönségnek 
külön köszönet jár nemes áldozatkész
ségéért.

*

Bán Lauschmann Ottó: „Tergeniew had
nagy éjszakája.“

Nem regény, hosszabb lélekzetü no
vella, a melyben mégis a háború bor
zalmainak rémregényei sorakoznak fel 
sötéten, ijesztő feketén.

Az öldöklő gépek tömkelegéből em
berek sugároznak fel, lelkes, nemes, 
érző, szerető emberek. Nemcsak az em
berek sötét órái, amikor valószínűtlen
nek tűnik fel a történet, amit Ieir, de 
miért ne lehetne hinni abban, hogy van
nak emberek, akik előtt levett kalappal 
kell megállni s vannak érzések, eszmék, 
amikben hinni kell s a melyekért lel
kesedni gyönyörűség? Nem halhatott ki 
minden nemes érzés az emberből s 
minden idealizmust nem rombolhatott 
szét még a korszellem. A zivatar tisztit 
is, nemcsak szemetet sodor halomra.

Alkudozom a kis füzet fölött s elné
zem a címlapról rámsötétlő kucsmás 
orosz katonát és hinni akarom róla amit 
Lauschmann mond. Kellemesen duru
zsoló drága kis történet. Valahogy úgy 
érzem, hogy az Írónak a hangja olyan 
lebilincselő, varázslatos, tömör csengésű 
amikor beszél, mint amilyen olvasva — 
a stílusa. Mindenesetre hálás vagyok 
neki azért a drága, szép félóráért, amit 
szerzett s a gondolatokért, melyeket 
adott. A képei élnek. Sötét, esőt csur
gató, félelmetes éjszakák ... hosszú, fá
radt, szürke katonasorok s a sötétből 
hitet hajnaloz az élő emberi jóság.

A kis füzet minden könyvkereske
désben megkapható 4 koronáért és a 
szerzőnél : Lauschmann Ottó Kassa, 
Bethlen-utca 1. sz. y.

S P O R  T.
Turisztika.

A Kárpátegyesület rimavölgyi osztálya 
a múlt héten a változó időjárás miatt 
nem rendezett kirándulást, de elhatároz
ták, hogy julius hó 2-án, szombaton a 
Pogányvárra rándulnak ki úgy, hogy 
Sőreget és Ajnácskőt is megtekintik. — 
Ugyancsak akció indult meg a kurinci 
öreg erdőrészlet egy részének megmen
tése érdekében s ezt a részletet is a 
közeljövőben kiránduláson ki fogják je
lölni. — Szóba került a „Gömör“ múlt 
számában közölt felszólítás is a szinyeci 
átjelzések ügyében. Erre nézve a helybeli 
ügyvivő elnökség sajnálattal kénytelen 
kijelenteni, hogy már évek óta szeretne 
utjelzést létesíteni, azonban az utjelzés 
a mi vidékünkön leküzdhetlen akadá
lyokba ütközik, mert itt, mint a határ
hoz közel eső területeken a hatóság nem 
engedi meg az utjelzést. Így annak kivi
telével várnunk kel! kedvezőbb viszo
nyokra.

Football.
A Kassai A. C.-nak Cyril-Method 

napi vendégszereplése iránt óriási ér
deklődés nyilvánul meg, ami nem is 
csodálatos, mivel eddig nem volt alkal
munk megismerkedni a kassai football- 
iskolával s tekintve, hogy ezen iskolá
nak éppen a leghivatottabb reprezentán
sa, a kassai, illetve a keletszlovenszkói 
többszörös bajnokcsapat látogat el hoz
zánk, az érdeklődés indokolt is. A KAC 
garantáltan legjobb együttesével érkezik 
s legjobb összeállításában veszi fel vele 
a küzdelmet a RPOS is, amelyben régi 
kipróbált erők fognak szerepelni. Váro
sunk sportkedvelő közönsége remélhető
leg honorálni fogja a RPOS-nak nagy 
anyagi áldozattal járó vállalkozását s 
rekord számban való megjelenésével 
fogja lehetővé tenni hasonló nívós sport- 
események megvalósulását.

Dobsinai Sportklub—Dobsinai Keres- 
kedelmisták 4:1 (4:0). Lejátszva a múlt 
vasárnap. Biró Fejér Endre, ki a mér
kőzést közmegelégedésre vezette le.

RME—Füleki T. C. 2:0  (1 :0). Biró: 
Altmann. A RME-nek lelkes játékkal 
sikerült a tartalékokkal felálló FTC fe
lett győzelmet aratnia. A RME-ből ki
váltak Gáka, aki gyengén kezdett, de 
azután fokozatosan feljavult, úgy, hogy 
e mérkőzés vége felé áttörhetetlen gát
ként szerepelt, továbbá Habanek, aki 
talán élete legjobb játékát produkálta. 
Kornerből elért gólja mesteri volt. Sie- 
bertnek több szép védése volt. A fede
zet-sorban feltűnt a tartalék Márkusz 
eredményes játéka. A FTC csapatának 
egyes pontjait, mint a két hátvéd, a 
közép- és bal fedezet, továbbá a közép
csatár posztjait kitűnő játékosok töltik 
be, annál gyengébbek voltak a többiek. 
A RME első gólját Vidomusz érte el, a 
második öngól volt, ugyanis Habanek 
szép kornerét a FTC kapusa saját ka
pujába továbbította.

Tennisz.
LAFC-—RPOS klubközi tenniszverseny. 

A lassanként hagyományossá válóLAFC- 
RPOS klubközi tenniszverseny ezévben 
városunkban, a RPOS tenniszpályáin 
kerül lejátszásra és pedig julius hó 3-án,

VENDÉGLŐ ÉS SZÁLLODA
Rimaszombat, Tompa Mihály-uíca 18. szám  

Teljesen megújított vendéglőmben olcsó és 
Ízletes m agyaros ételek, jó valódi magyar 
borok, elsőrangú sör, tiszta, féregm entes 
hálószobák minden időben kaphatók.

Társasebédek és vacsorák készítését lehető 
jutányos árakon vállalom.

KOMLÓSY ISTVÁN
nyug. tisztviselő, vendéglő- és szállodatulajdonos.

azaz vasárnap délután 2 órai kezdettel. 
A LAFC legjobb tenniszezői, soraikban 
Herzog Margittal, érkeznek. A verseny 
győztese az a klub lesz, amely a 4 férfi 
egyes, 2 férfi páros, 2 női egyes és 2 
vegyes páros versenyszámból több pon
tot szerez meg. A RPOS színeit képvi
selő játékosok versenyrutinja és jelen
legi jó formája garanciát nyújt arra, 
hogy a győzelem pálmája ezidén a RPOS- 
nak jut. A versenyre a következő hely
árak érvényesek : belsőhely 8, külsőhely 
5 korona.

Birkózás.
A RME—S. K. Slávia Losoncz klub

közi birkozóverseny Péter-Pál napján 
tartatott meg. A légsulyban összesen 4, 
a könnyüsulyban pedig 5 versenyző 
indult. Az eredmény a következő: lég
sulyban : 1. Nitsch (RME), pontozás 
alapján, 2. Csigás (Slávia), 3. Éliás (RME), 
könnyüsulyban : 1. Péter (RME), 2. Len
gyel (Slávia), 3. Csöpe Slávia).

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
Rábely K áro ly  laptulajdonos.

Zongoraoktatást
(zeneelmélet és zenetörténet) ad 
szeptembertől, akadémiai képzett
séggel biró zenetanárnő. Előjegyzést 
eszközöl szívességből ifj. Rábely 

Miklós könyvkereskedése 
Rimaszombatban. 3-3

T eljes e llá tásra  ^ f P | |
diák

a gimnázium közelében jutányosán elfo- 
gadtatik. Cim : a kiadóban.

K oháry-utca 18. szám a la tt  
különbejáratu

bútorozott utczai szoba
előszobával kiadó.

Zománcedény porcellán- és üvegáru 
bámulatos olcsó áron 
kapható Róth László

nál Rimaszombat,
Masaryk-tér 26. szám.

Alkalmi és nászajándékok. — Teljes konyhafelszerelések 
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig. Zsirbödönök, 

vizvedrek, ruhafőző fazekak nagy raktára.

Kiszolgáló leány
vendéglőbe, magyar és szlovák nyelv 
tudással felvétetik.

Rimaszombat, Tompa-utca 18. szám.
K O M L Ó S Y

vendéglő és szállodatulajdonos.

Eladó ház.
A Szijjártó-uíca 38. számú emeletes

ház szabadkézből eladó.
Bővebb felvilágosítással szolgál a tu

lajdonos ugyanott. 1—3

Ujságpapiros,
csomagolásra alkalmas, kilónként jutá
nyos áron RÁBELY KÁROLY könyv
nyomdájában kapható. (Masaryk-tér 9.)

HEIMUGH ZSIGMOND
üveg-, porcellán és zománc- 
_ _  edény-kereskedő

RIMAVSKÁ-SOBOTA FŐTÉR.
Vállalok mindenféle épület- és portál

üvegezést — speciál i s  g itte lé sse l — 
melyért három évi jótállást vállalok.

Nagy és állandó raktárt tartok tükör
üveg, porczellán- és zománcz-árukból.

Modern képkeretezés, fővárosi mód
szer szerint, mélyen leszállított árak 
mellett.

HEIMLICH ZSIGMOND 5-x
üveg-, porczellán- és zománczedény-kereskedő 

Rím. Sobota, Főtér 9. sz.
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A Hlozek-féle 
autó-taxi és autóbusz

minden időben a legolcsóbban 
áll a közönség rendelkezésére.

Társas kirándulások a dobsinai 
jégbarlangba, a Tátrába és a 

többi kiránduló helyekre.

7 —x Ugyanitt
AUTÓ-GARAGE.
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Rimaszombat, 1927. Nyomatott !«íiá.bely K aro ly  könyvnyomdájában.


