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A pályaválasztás
kérdésének megoldása mindinkább 
előtérbe tolakszik. Augusztusban 
járunk, az érettségi vizsgák má
mora eltűnt, az érettségizett diákok 
arcáról elmúlt az első boldogság 
nevetése. Közeledik a szeptember, 
az ősz, az uj utak, uj gondok és 
küzdelmek ideje. Milyen remé
nyekkel, vágyakkal, célkitűzések
kel kél küzdelmes útjára a szlo- 
venszkói magyar ifjúság? Mit vár
hat az élettől az idegennyelvü fő
iskolára kényszerült kisebbségi, 
legnagyobbrészt szegénysorsu di
ákság ?

A súlyos kérdésre a feleletet 
megadják a csehszlovákiai magyar 
egyetemi ifjúság eddig elért ered
ményei. Nagy megnyugvással álla
píthatjuk meg, hogy a magyar ta
nulóifjúság az összes csehszlová
kiai egyetemeken, az idegen tan
nyelv eilenére, fényesen állja meg 
helyet. Csoéráiatob ’ uz a leikierő, 
szorgalom és tehetség, amely a 
magyar egyetemi ifjúságot rettene
tes nyelvi és anyagi nehézségeken 
keresztül a csehszlovákiai diákság 
első soraiba emelte.

A kialakulás nem ment könnyen. 
Az államalakulás után az érettsé
gizett tanuló ifjúság Budapest felé 
fordult, a nyelv nem ismerése el
riasztotta őket az itteni egyete
mektől. A diploma nosztrifikálásá- 
nak nehézségei azonban csakha
mar megváltoztatták a helyzetet. 
Ma már Prága és Brünn utcái 
hangosak a magyar beszédtől. A 
magyar diákok hire az egyeteme
ken igen jó s ez nem is csoda, 
mert közülük igen sokan teszik le 
vizsgájukat kitüntetéssel.

Más kérdés azonban a pályavá
lasztás. Tény az, hogy az intellek
tuális pályákon érezhető túlzsúfolt
ság elsősorban a magyar egyetemi 
ifjúság elhelyezkedését veszélyez
teti. Hiszen a gyakorlatban, na
gyon jól tudjuk, magyar embert 
nem alkalmaznak állami hivatalban 
akkor sem, ha tökéletesen bírja az 
államnyelvet. A magyar tanár el
helyezkedési lehetősége igen közel 
van a nulla ponthoz, a magyar 
mérnök pedig aligha jut állami épí
tésekhez. Legmegfelelőbbek tehát 
az egészen szabad pályák, mint az 
orvosi és ügyvédi hivatás. Talán 
ennek tudható be, hogy az utóbbi 
években a magyar diákok túlnyo
mó része jogra iratkozott be, de 
igen sokan vannak közülök az 
orvosi fakultáson is. Fölötte örven 
detes, hogy a kereskedelmi pálya 
iránt is nagy érdeklődést mutatnak 
a magyar diákok.

Egyedül az ipar áll elhagyatot
tan és elhanyagolva, erre a pályá

ra nem szívesen mennek az érett
ségi tortúrákon átesett diákok. Pe
dig nagyon kívánatos volna, ha 
ezen a pályán is képviselve lenne 
a jövő magyar generáció, amely 
intellektuális téren a roppant nyelvi 
hátrány ellenére is olyan nagysze
rűen lépést tud tartani az ország 
szerencsésebb diákjaival, akik sa
ját anyanyelvükön tanulhatják az 
egyetemi tudományok súlyos kö
teteit.

A magyar tanulóifjúság egy ré
sze pedig amúgy is hovatovább 
kénytelen lesz az olcsóbb ipaii 
pályára menni. Az egyetemi tanu
lás rendkívül költséges s mindin
kább csak a kiváltságosaknak jut 
osztályrészük Bár a szegény ma

gyar diákok helyzetén igen sokat 
javítanak a különböző szociális 
intézmények, igy különösen az ol
csó diákmenzák, segélyalapok, 
diákklub stb., mégis a magyar 
egyetemi diákság jórésze igen nagy 
nélkülözések között él. Helyénvaló 
volna különböző diákalapitvá- 
nyok és szociális intézmények egy
ségesítése és kiépítése, mert pél
dául, a menzák csak társadalmi 
utón való fenntartása ma már ne
hézségekbe ütközik. Csak igy volna 
elérhető, hogy azok a szegény
sorsu diákok, akikben tehetség és 
szorgalom van, ne csak rettenetes, 
egészségromboió, emberfeletti mun
ka árán szerezhessék meg diplo
máikat.

Londoni és párisi sikerek után szülővárosában rendez 
ötnapos káliitást Tóth Sándor rimaszombati festőművész.
Az uj utakat kereső fiatal magyar 

festőgeneráció egyik legizmosabb és leg
többet ígérő reprezentánsa, a rimaszom
bati származású Tóth Sándor, akinek 
párisi kiállításáról csak nemrégen szá
molt be a „Gömöi “, négy évi német 
országi, angliai és párisi tartózkodás 
után hazaérkezett Rimaszombatba. A 
fiatal művész, aki komoly studiomokban 
eltöltött négy év után szülővárosa falai 
közé tért vissza rövid pihenésre, nagy 
kollekciót hozott magával legfrissebb 
munkáiból és azokat a szerdán megnyiló 
ötnapos kiállításon mutatja be a müértő 
közönségnek. A nagy érdeklődéssel várt 
Tóth-kiállitás színhelye a rimaszombati 
járási Ipartársulat uj székházának dísz
terme lesz, ahol a kiállításra kerülő 
képek vasárnap estig 3 korona belépő
díj mellett d. e. 11 — 1 és 2—5 órák kö
zött lesznek megtekinthetők.

Tóth Sándor szerdán megnyiló rima- 
szombati tárlata immár a második ta
lálkozása a művésznek a hazai közön
séggel, előző kiállítását négy éve ugyan
csak Rimaszombatban a Polgári Körben 
rendezte meg közvetlenül külföldi ta
nulmányáénak megkezdése előtt, amikor 
is túlnyomórészt grafikai munkákat ál
lított ki. A négy év előtti kiállítás anya
gán még a tanárképző és a Rudnay-is- 
kola letagadhatatlan hatásai ütköztek 
elő, most kiállításra kerülő munkái 
azonban már egy különálló, originális |

tehetségnek megnyilatkozásai, aki fölé
nyesen túltette magát az uniformisokon 
és egyéniségét minden külső behatástól 
függetlenül alakította ki A négy évet 
elválasztó két határkő közé a fejlődés, 
kibontakozás és művészi egyéniséggé 
alakulásnak peiiódusa esik, azé a perió
dusé amelyik a legnagyobb jelentőségű 
egy művész életében. Énnek a változa
tosan gazdag periódusnak el nem adott 
képeit fogja látni öt napon át a rima- 
szombati kiállítás közönsége, jórészt 
olajfestményeket, grafikai munkákat és a 
művész néhány év előtti rimaszombati 
skicceinek egy gyűjteményét, melyek az 
ősi rimaparii városka régi jellegzetes 
uccácskáit ábrázolják s melyeknek ma 
már mütörténeti becsük van.

A kiállítás egyenesen szenzációt van 
hivatva kelteni Rimaszombatban, ahová 
még a művészi forradalom szellői alig 
jutottak el s ahol a közönségnek csak 
kis töredéke szokott még hozzá az uj 
utakat kereső művészek alkotásainak 
élvezéséhez. Vasárnap délután Tóth 
Sándor, aki Blattner Gézával együtt út
törő munkát végzett Párisban a modern 
bábszínház udvarképessé lendítése ér
dekeben, a kiállítás közönsége, főkép
pen pedig a gyermekek részére pro
paganda-bábszínház előadást fog tar
tani.

A nagy érdeklődéssel várt kiállítás 
ismertetésére még visszatérünk.

B E T É T J E IT  helyezze el
A  T A T R A  B A N K N Á L !
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S z lo v e n sz k ó  le g n a g y o b b  p é n z in té z e te

Központ: Tűrő. Sv. Martin. — Keresk. igazgatóság: Bratislava.
FIÓKOK és kirendeltségek: RIMAVSKÁ SOBOTA, Banská Bystrica, 
Bánovce N. Bebravou, Bardejov, Bratislava, Brezno Nad Hronom, DobSina, 
Dőlni Kubín, Hnúáfa, Humenné, Hava, JelSava, Kefmarok, Koáice, Liptovsky 
Hrádok, Liptovsky Sv. Mikuláá, Luéenec, Michalovce, Modry Kamen, 
Moldava Nad Bodvou, Nitra, PlieSovce, Povaíská Bystrica, PreSov, Revűca, 
Roínava, Sabinov, Secovce, Senica, Stítnik, Stubnianske Teplice, TopoT 
cany, Tornafa, TrebiSov, Trenéianske Teplice, Trenéín, Trnava, Vefká Bytőa,

Vrútky, Zvolen, 2ilina.

Tehát Andorra is!!
Voltak még ebben a világban néhol 

vigasztaló pontjaim, tartottam emléke
zetemben néhány kedélyes sarkot, ahol 
a gondolat, ha az ember kifáradt a 
napi zűrzavarban : szívesen megpihent. 
Például ilyen hely volt Honolulu, a 
Csendes Óceán vizében, ilyen volt, 
mondjuk, Formóza szigete, esetleg Cey
lon, vagy a lappok gondtalan puszta
ságai, Florida, Miami, vagy egy brazí
liai kávéültetvényes kéjlaka. S ilyen 
biztos pont volt, előttem Andorra köz
társaság is, Spanyolország és Frankhon 
között, a vad hegyekben. Hogy Hono
lulu, Miami, avagy az indiai Simla mért 
volt olyan kedves, az nem tartozik most 
ide. Mindenkinek vannak exotikus vá
gyai, elvégre.

Ellenben Andorra azért tetszett, mert 
lakosai nem fizettek adót. Andorrában 
hat falu van, e hat faluban tizenötezer 
ember. Van egy kis pariamentja, van 
külön köztársasági elnöke, s a francia 
köztársasági elnök, meg a spanyol ur- 
geli püspök egyaránt kegyurai ennek 
a kis, hegyekbe bujtatott hat község
nek. Éizettek összesen kétezerszáz frank 
jobbágypénzt a két nagyhatalomnak, 
azonkívül a püspök kapott évente hat 
libát, négy sajtot, száz tojást adóba. 
De több semmit. Az ország nem fizetett 
belső adót. Gyönyörűen megélt igy is.

Ezért mondtam mindig, hogy Andorra 
a hegyekbezárt paradicsom. Lakói bol
dogan élnek, nincs végrehajtó, nincs 
hivatalos óra az adóhivatalban, nincs 
adókulcs és adóprés.

De jaj ! Olvasom, hogy mától fogva 
ez a boldog ország is adót fog inkasz- 
szálni. Tehénpásztorai az adókönyvet 
fogják olvasni tehenek helyett, sajtke
reskedőit immár belengi az adóeltitko
lás szelleme, s értesültem arról, hogy a 
leggazdagabb polgár évente ezer frank 
adót fog fizetni a jövedelme és tehene 
után. Ügyvéd, orvos persze nem fizet, 
csak a szegény gazdaembert nyomja 
az adó.

Ezen nagyon elszomorodtam. Kezdő
dő optimizmusomat megint csak virág
jában nyeste le a kegyetlen hir s egy 
vigasztaló pontom a térképen megint 
csak semmivé foszlott.

Tehát Andorra is!
Immár nincs országa e világnak, ahol 

az adók bánatos hire utói ne érné az 
embert és az urgeli püspök jámbor 
jobbágyai, akik eddig csak sajttal és 
tojással kedveskedtek az urgeli adóhi
vatalnak, most már elhasznált adóköny
vecskékbe csomagolhatják a pyréneusi 
tehénsajtot. — Minden múlandó. A bol
dogság leghamarább.

Andorra, Andorra ! Messze vagy Gö- 
mörtől, s nem hiszem, hogy valaha lát
hatnálak, de azt kijelentem neked bát
ran, hogy csalódtam benned s innen, 
a messze Középeurópából fogadd rész
vétem őszinte nyilvánítását.

Büszkén mehettek az államcsőd felé.
Egyébként hallom, semmi különösebb 

újság nincs tifelétek. Ramon y Santarégó 
tehenei jól tejelnek, Gonez ur sajtjai 
kitűnők, s a franczia bevándorolt Julién 
Dubois most emelteti házát két eme
letesre.

Hallom, egyelőre hihetetlenül örültök 
az adónak s büszkék vagytok rá. Hogy, 
no lám, a ti országotok is.

Rebesgetik, hogy a Crasta y Cajal y 
Solánca ur, a különben fösvény kecske
pásztor, a maga pénzéből akarja fel
építeni az adóhivatalt.

S még csak szobrot sem kiván...
(thy)
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A Polgári Olvasókör mulatsága
promgrammszerüen bonyolódott le. Va
sárnap délelőtt autószépségverseny volt 
a Masaryk-téren, ahol azonban a vára
kozással ellentétben hét autó vett részt 
és különösen a helybeli autótulajdono 
sok távolmaradása volt feltűnő. — A 
Márkus László elnöklete alatt Schreiber 
Józsefné, Hlozek Jánosné, Plentzner Fri- 
gyesné, Seidner Mártonná, Urbányi Béla, 
Makovits Jenő, Ing. Neményi Aladár és 
Korányi Zoltán tagokból álló jury a 
dijakat Szabó és Streisinger losonczi, 
valamint ing. Neményi és Nagy Emil 
rimaszombati autóvezetők között osz
totta meg, mig a vigaszdijat az Andrá- 
sik Lajos által produkált négerfogat 
kapta meg.

Délután íootball-mérkőzés volt a sport
telepen. amelyről sportrovaíunkban re
ferálunk, majd a már szombaton este 
megkezdett kugliverseny döntő küzdel
meire került a sor. A csapatversenyt a 
Katholikus Olvasóegylet nyerte meg a 
Polgári Olvasókör csapata elől, az egyéni 
versenynek Vozáry Samu lett a győz
tese.

Este az egyesületi helyiség e célra 
felállított nyílt színpadán kabaré volt, 
melyet nagyszámú közönség hallgatott 
végig. Nagy sikert arattak négykezes 
zongoraszámaikkal Halász István dr. és 
Veress László. Két egyfelvonásos vígjá
tékban Páricska Zoltán, Sipula Béla, Hizs- 
nyan Gyula, Durda János és Dropka Géza 
kacagtatták meg a hallgatóságot, de 
sok tapsot kapott Reichmann Dániel is, 
aki több egyéni számmal lépett fel.

Viharos ünneplésben volt része a 
városunkban immár másodszor szereplő 
T i t k a y M a n c i  losonci dalköltőnőnek, 
aki szívből fakadt, bájosan előadott nó
táival még közelebb férkőzött sziveink
hez. Hasonló és lelkes éljenzés fogadta 
a reorganizált és több uj tagot szám
láló dalárdát is, amely több, ügyesen 
betanult és alkalmasan megválasztott 
dalt adott elő, id. Halász József karnagy 
szakszerű vezetése meliett.

A rendezés nehéz munkáját a száz
tagú rendezőség helyett Plentzner Fri
gyes, Makovits Jenő, Schreiber József 
és Halász István dr. iátták el; a kora 
reggeli órákig tartó táncmulatságon pe
dig Weinberger Tibor és Ifi. Urbányi 
Béla cigánybirók gondoskodtak a jó 
kedv fenntartásáról, ami a kereskedelmi j 
alkalmazottak ügyes amatőr jazz-band 
zenekara és ifj. Oláh Kálmán muzsikája 
mellett sikerült is.

A  búcsú.
Irta : Thúry Zsuzsa.

A növendékek erősen készülődtek a ; 
búcsúra. Mindenki takarékoskodott a 
pénzével, összerakták a filléreket, hogy 
a búcsún bevásároljanak rajta. Estén-: 
ként a hálóban terveket szőttek, gyak
ran szóba került a ruhakérdés is ; nem 
volt ez olyan egyszerű eset, amilyennek 
látszott. Úgy szólván az egyetlen alka
lom, amikor az intézet növendékei meg
jelentek a falu nyilvánossága előtt, el
vegyültek a tömegben, ahol sok szom
szédos gavallér is megfordult. Ilyenkor 
apró szerelmi ügyek bonyolódtak le, 
mézeskalács szivek cserélődtek. Egyszó
val fontos, régen várt, sokszor megál
modott vágyak beteljesülése volt a 
búcsú.

A megbeszélések alatt a nagyobbik 
Széchy-lány csendesen, tágranyilt szem
mel bámult a levegőbe. Neki nem volt 
pénze és nem szőtt ábrándokat, ócska 
sötétkék ruhájában úgyis ő lesz a leg
szebb. Magátólértetődően szebb lesz 
mindenkinél, a társnőinél, a falunál, az 
egész vármegyénél. Ezt tudta és mások 
is tudták. Nem volt mit töprengeni 
rajta, nyilvánvaló volt, hogy tökéletes 
szépség, a természet remeke, akin nem 
változtat a serdülőkor félszegsége, akit 
lelkendezve imád minden idegen szem, 
amikor megpillantja. Csak társnői nem 
szerették, meg tanárnői. Valahogy sok 
volt nekik, nehéz, nem közülök való, 
egy idegen világból rájuk szakadt, meg
magyarázhatatlan jelenség. De a húga 
imádta, hűséges, odaadó gyerekszeretet
tel, a gyöngék és erőtlenek alázatával 
nézett fel nagy, erős, szótalan testvérére. 
Esténként, a vacsora utáni szabad órá
ban átölelve sétáltak az udvaron, a kicsi 
mesélt, beszélt össze-vissza és a nő
vére mosolyogva, megenyhültem felol
vadva hallgatta.

A kisebbik Széchy-lánynak heves és 
gyötrő bánatot okozott a búcsú gondo
lata. Ö majd csak el lesz valahogy, 
neki vesznek a nagy lányok minden
félét, hiszen nagyon mulatságos lesz 
akárhogyan is, de mindig belemarkolt 
valami a szivébe, amikor a szomszéd 
ágyon meglátta a testvére mozdulatla
nul összekulcsolt kezét és a szemét, 
amint a menyezetet vizsgálta.

... Egyik reggel korábban lement a 
tanulóba, sorra kinyitotta a fiókokat, az 
egyikből, ahol egy dobozban több pénzt 
talált, kivett három ezüst pengőt, be
tette a nővére fiókjába a könyvek alá 
és a helyére ült. Mosolygott és végte
len szeretettel gondolt a nővérére : majd 
öriii, ha valami csoda következtében 
pénzt talál a fiókjában !

Déiben már keresték a pénzt. Minden
kinek bent kellett maradnia az osztály 
bán, kikutatták az asztalokat és ott fe
küdt a három ezüst pengő a nagyobbik 
Széchy-lány könyvei alatt.

A lány összerázkódott, de nem szólt. 
Megbénultam mereven hallgatta a ta
nárnőjét ; elsiklőtt a feje fölött egy-két 
megjegyzés ; ránézett a húgára és va
lami remegő segéiykiáltás égett a te
kintetében.

A kislány iángvörösen, reszkető kéz
zel babrált valamit az asztalán. Az izga
lomtól szinte az eszét vesztette. Erre 
nem számított. Amikor mindenki kiment, 
egy ideig csendesen ültek egymás mel
lett, azután a nagylány ráborult a kis 
húgára. Lassan hullt a könny a szemé
ből, a kicsi jajgatott, sirt és szinte bele
préselte magát a testvére ölelésébe. A 
hajat, a szemét tapogatta kicsi, ránga
tózó kezével és a nagylány halkan meg
kérdezte :

— Miért csináltad ezt?
Azt akartam, hogy legyen pénzed 

a búcsúra...
Fuldokolva sirt, kiabált, magyarázott, 

a másik elhallgatott, most már csende
sen vigasztalta a kislányt.

Ebédelni mentek. Az asztalnál össze
súgtak utánuk s valaki félhangosan 
mondta :

— Itt jön a tolvaj Szécby...
A nagyobbik Széchy-lány már nem 

sirt. Felkapta a fejét, még merevebb 
és idegenebb lett a nézése, mint azelőtt. 
A kicsi felolvadt a szeretetben, az asz
tal alatt a nővére kezét szorította, mellé 
huzódoít és szüntelenül sugdosott a 
fülébe.

Minden nap újabb fájdalmat hozott. 
A „tolvaj Széchy“ — úgy emlegette 
mindenki ; egyik volt a kis Széchy, má
sik meg a tolvaj. Hangosan is mond- 
tak ; egyszer a szemébe is vágta vaiaki. 
A lány mindig csendesebb lett, csak a 
fejét tartotta hihetetlenül kifeszitve és 
keményen lépett, hosszú fekete copfja 
csak úgy verte, csapkodta a hátát járás 
közben. Esténként a húgával sétált és 
a kislány mindig újra visszatért a há
rom pengőre. Mindennap elmagyarázta, 
hogy miért tette, mit akart vele, hogyan 
képzelte el a dolgot.

Egyik este elsírta magát az idősebbik 
lány. Szorosan magához ölelte húgát és 
gyerekesre lágyult hangja, a szája úgy 
görbült lefelé, mint más 14 éves lány
nak, akit bántanak.

— Drágám, úgy szeretnék hazamenni, 
— olyan jó volna hazamenni, — mo
tyogta.

A kicsi megdöbbent, a homlokáig el- 
fehéredett. Élesen hasított szivébe a 
rémület: hát ő is szenved és s i r ! Ez 
valami szokatlan volt. Ő eddig vala
hogy úgy képzelte, hogy a nővére a 
hegyet is elmozdítaná a két hatalmas, 
erős vállávai. Mi történik, mit tett vele? 
„A tolvaj Széchy" — zúgott a fejében.

Két keze megint idegesen ugrált 
utána, ahogy a tanulóba rohant. Szinte 
ordítva, összevissza kiabált:

— Nem is ő lopta el a pénzt! Én 
vettem el és tettem a fiókjába, hogy a 
búcsúra mehessen. Én vagyok a tolvaj, 
én vagyok a tolvaj Széchy !...

Néhány nagy leány ült a kályha kö
rül. Csodálkozva néztek az izgatottan 
hadaró kislányra, azután odahuzták ma
gukhoz, megtörülték a szemét, becézték 
és csitították, amig megnyugodott. Hal
kan megtárgyalták egymás között, hogy 
milyen nagyszerű gyerek ez, hogy 
imádja azt a komisz nővérét; fáj a 
szive, amiért mindenki elfordul tőle és 
ilymódon akarja megváltoztatni a köz
véleményt. Kár ezért a gyerekért, ezt 
is elfogja rontani, az a folytonos össze- 
bújás nem vezethet jóra,..

A kislány hallgatta, amit beszélnek 
— sokszor szólásra nyitotta a száját. 
Meg akarta mondani, hogy igaz, amit 
mondott, ne bántsák a nővérét, nem 
engedi... Azután nem szólt, megbújt az 
ölelő karok között, mint mindenütt, ahol 
melegséget és szeretetet érzett és na
gyon szomorú volt.

Másnap este behívták a kertből. Sza
ladt a nagylányokhoz, vájjon mit akar
nak tőle? Semmit, csak üljön itt egy 
keveset, szeretik, ha velük van, kedves, 
jó kislánynak mondták. A kicsi nem 
mert szólni, pedig a nővére kint várja 
és szive megint nagyon fájt utána. De 
ezek a nagylányok milyen érdekes dol
gokról is tudnak beszélni ! Nevethet 
rajtuk az ember eleget...

Később az egyik az ölébe vette és 
sokáig, alaposan beszélt a fejével. Meg
mondta, hogy ezentúl esténként velük 
kell lennie, az igy sokkal jobb lesz. 
Nagyon szép, hogy úgy szereti a nővérét, 
de nem kell, hogy mindig annak a tár
saságában mászkáljon. Azért továbbra 
is jó testvére lehet, de végre is nem 
szükséges, hogy mindenki egy kalap 
alá vonja őket és végül tőle is elfor
duljanak.

A kicsi lehajtotta a fejét, valami kinzó 
szorongás marcangolta nyugtalan kis 
lelkét. Szólni akart, hogy künn a kert
ben várja őt valaki, menni akart, azután 
belefészkelíe magát a nagylány ölébe 
és hagyta magát zsibbadná és álmossá 
simogatni.

-------Másnap este a nagyobbik Szé
chy-lány már egyedül rótta mindenna
pos útját a kert szűk és egyhangú ut
jain, a feje szinte elválni látszott a 
nyakától, ahogy elképzelhetetlen ma
gasságba feszitette és copfja ütemesen, 
minden lépésnél nagyot csattant a háta 
közepén.

H ÍR E K
Üres lett egy fészek,

egy régi ház gazdát cserélt. Mindennapi 
az eset s nekem mégsem az. Én megha
tódott lélekkel állok az Élet filmszínházá
ban s a halkan pergő darab végső jele
néseit könyfdtyolos szemmel nézem. A 
széles kapu megrozzant szárnyai kilár
vák. ldöpatinás, kedves öreg bútorokat 
cipelő emberek lármásan rakosgatnak a 
gépszekéren. Dombbá, majd heggyé ma
gasodik a sok nagy és kicsi holmi s a 
megrakott motoroskocsi berregve, pö
fögve lassan megindul. Feketeruhás, fe 
hérhaj u matróna jön ki a kapun. Nehéz 
szívvel, beteg szívvel, útra készen. Vissza
fordul. Búcsúzni a régi háztól, a kedves, 
öreg fészektől. Itt élte le élete nyarát. Itt 
fürdött a Boldogság vizében. Gyermekeit itt 
nevelte és innét bocsüjtotta szárnyra a 
családért élő gondos párjával, akit em
beri rendeltetésének igaz betöltése után, 
egy szomorú decemberi délután innét ki
sért örökpihenésre. Most tekintetével meg
simogatja a szobák hűséges, öreg falát, 
a rózsával befuttaiott veranda cirádáit, 
a szélesen nyújtózkodó kert minden bok
rát, legkisebb virágszálát s mialatt a 
magasan kiágaskodó öreg akácfa sötét
zöldleveles gallyait bucsuintegetésre len
geti a kánikula melegébe furakodó nyár- 
esti fuvalom, — a feketeruhás, fehérhaju 
matróna könyetpergető szemmel, bucsus 
lélekkel átlépi az öregház megkopott kü
szöbét. ..

... Életdelelös, boldog fiatal emberpár 
rak fészket kicsi fiókáival a más hazába 
költözök helyén: üres lett egy fészek, egy 
régi ház gazdát cserélt.

f

Ünnepi szolgálat a postán. Auguszt.
15-én — Nagyboldogasszony napján — 
a postán, távirdánál és telefonnál ün
nepi szolgálat lesz.

A Kárpátegyesület uj disztagja, A 
Kárpátegyesület vasárnap tartotta meg 
Ótátrafüreden 59-ik évi rendes közgyű
lését, amelyen a rimavölgyi osztályt 
Loysch Ödön nyug. főgimn. igazgató 
képviselte. A közgyűlés tudomásul vette 
az osztály évi jelentését és Horváth Zol
tán volt ügyvezető elnököt, a rimavölgyi 
osztály örökös tiszteletbeli elnökét az 
egyesület disztagjává választotta. A disz- 
taggá választással azokat az érdemeket

F LY-TO X
m egöl minden
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kivánta megjutalmazni a közgyűlés, ame
lyeket Horváth Zoltán a gömöri turisz
tika fellendítése, a rirnavölgyi osztály 
megszervezése és a hazai turistairoda
lom ápolása körül szerzett. A rimavölgyi 
osztály tagjai büszkeséggel vettek tudo
mást érdemdús vezetőjüket ért eme ki
tüntetésről és szivből jövő gratulációk
kal halmozták el népszerű turistatársukat.

Halálozás. Kathona László dr. rozs- 
nyói ügyvéd, nyug. tiszti főügyész, a ref. 
egyház főgondnoka, a gömöri ref. egy
házmegye tanácsbirája, képviselőtestü
leti tag, a rozsnyói magyar közéletnek 
minden területén önfeláldozóan és ered
ményesen működött tagja, hosszas szen
vedés után 67 éves korában, házassá
gának 37 ik évében julius 31-én elhunyt. 
Temetése vasárnap a ref. egyház temp
lomából óriási részvéttel ment végbe.

A Pitta-Sípos perben elhangzott a 
legfelsőbb biróság Ítélete. A katonai 
árulás büntette cimén elitéit P i t t a  
Rudolf villany telepi könyvelő és S i p oss 
József bádogosmester ügyében szerdán 
hozta meg Ítéletét a brünni legfelsőbb 
biróság. Mint ismeretes az első fokú 
Ítélet Pittát három, Sipost négy és fél évi 
fegyházzal sújtotta, a kassai felsőbíró
ság ezt az Ítéletet azonban megváltoz
tatta és Pitta Rudolf büntetését három 
évről másfél évre szállította le, Sipos 
József 4 és fél éves büntetését azonban 
megerősítette. A kassai főügyész feiebbe- 
zése folytán a brünni legfelsőbb biróság 
szerdán foglalkozott az üggyel és Pitta 
büntetését másfél évről 3 évre emelte 
fel, Siposét pedig változatlanul hagyta.

Panasz érkezett hozzánk az érdekelt 
szülők részéről, hogy a helybeli leány
iskolában az illemhely a fiukkal közös 
s ezt a város vezetősége nem különit- 
teti el s illetve a fiuk részére külön 
illemhelyei létesíteni, többszöri kérés és 
a szülői értekezlet ezirányu megkere
sése dacára sem akar. Emiatt a szülők 
körében nagy az elégedetlenség és el
keseredés, amelynek megszüntetése s a 
baj orvoslása végett az ügyre felhívjuk 
a város vezetőségének figyelmét.

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

Vasúti szerencsétlenség Rimaszom
bat közelében. A Tiszolczról kora haj
nalban induló 3402. számú személyvo
nat Cserencsény közelében a 14-es ki
lométer jelzésnél a napokban elütött a 
vasúti töltésen át igyekvő ökrös szeke
ret, amelyen Czaban Pál cserencsényi 
gazdálkodó ült. A vasúti pályatesten 
átvezető kocsiút ezen a szakaszon nincs 
sorompóval biztosítva s igy történhetett, 
hogy a magas kukoricással körülvett 
terepen a gazda és a személyvonat ve
zetője már csak az utolsó percben vet
ték észre a veszélyt, amikor a szeren
csétlenséget elhárítani már tisztára le
hetetlenség volt. A mozdony elütötte a 
fogatot. Czaban nagy ívben röpült az 
árokba, az egyik ökör pedig a kerekek 
alá került s a véresre marcangolt álla
tot mintegy 25 méteren maga előtt 
vonszolta a mozdony, amikor is sikerült 
a vonatot megállítani. Czaban balkarján 
és arcán szenvedett könnyebb termé
szetű sérüléseket és a rimaszombati 
kórházban részesítették első segélyben. 
A kocsi pordorjává zúzódott és a gazda 
kára az ökörrel együtt meghaladja az 
5000 koronát. — Az eljárás a felelősség 
tisztázása ügyében hivatalból megindult.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó Dezső 

testvérünk elhalálozása alkalmával részvétü
ket nyilvánították s a temetésen való meg
jelenéssel mélységes fájdalmunkat enyhíteni 
óhajtották, ezúton is köszönetünket nyilvá
nítjuk.

Rimaszombat, 1931. augusztus 4.
Stolcz testvérek.

Betörők fosztották ki a zlatnói 
korcsmárost. A Csehbrézó közelében 
lévő Zlatnó községben a napokban be
törők jártak és Klein Dávid korcsmáros 
üzletét fosztották ki. A helyi viszonyok
kal tökéletesen ismerős betörők, akik a 
nyomok szerint ketten lehettek, az ab
lakon át közelítették meg a korcsma
helyiséget és a léccel elkerített söntés 
ajtaját karókkal kifeszitve minden el- 
emelhetőtj ami kezük ügyébe akadt, 
magukkal* vittek. Az ellopott italnemüek 
és dohányáru értéke meghaladja az ezer 
koronát. A csendőrség erélyes nyomo
zást inditott a tettesek kézrekeritése 
céljából.
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Kirándulás a Hernád - áttöréshez.
A Kárpátegyesület gömöri osztályának 
közös rendezésében aug. 14-17. között 
fog lezajlani a nagy érdeklődéssel várt 
kirándulás a Hernád-áttöréshez. A ren
dezőség ezúton kéri a tagokat, hogy 
részvételi szándékukat legkésőbb hétfő 
délig bejelenteni szíveskedjenek ifj. Rá- 
bely Miklós ur üzletében, a programm 
ikeres keresztülvitele érdekében. Ve

zető: Jureczky Tibor, a murányi osztály 
tiikára, Jolsva.

Értesítés. A Polgári Oivasóksr elnök
sége ez utón értesíti a könyvtárt hasz
náló tagokat, hogy a könyvtár folyó 
augusztus hó 5-én, a nyári szünet után 
ismét megnyílt s a tagok rendelkezésére 
áll. Könyvtár óra minden szerdán dél
után 3 7 óra között.

Az elnökség.
Elveszett. A rimaszombati vasúti ál

lomáson juiius 27-én hétfőn délután 3 
és 4 óra között elveszett egy gramafón 
tánclemezekkel zöld vászon huzatban. 
A megtaláló vagy a nyomravezető illő 
jutalomb -n részesül Dobr.'mszky János 
tánc tanítónál Rimaszombat, Szijjártó-utca 
57. sz. alatt.

Borotvával vágta el a nyakát. Nagy
Béia 24 éves kuntapolcai munkás sze
relmi bánatában múlt vasárnap délelőtt 
borotvakéssel elvágta a nyakát s mire 
rvosi segítség érkezett, a szerencsétlen 

öngyilkos elvérzett. A szerelmében csa
lódott fiatalembert nagy részvét mellett 
temették el Kuntapolcán.

Miért ajánlja mindenki a Förster- 
7ongorát? Mert csodás hangú, ismétlő- 
rendszerü zongorái és pianinói világ
hírűek és mert rendkívül csekély havi 
részletre is kaphatók.— Gyári lerakat: 
Rábely Miklós könyvkereskedésében.

Farkast lőtt a borzovai bíró fia. 
E cim alatt a „Sajóvidék“ a következő
ket Írja : A borzovai pásztorok elkese
redve tapasztalták, hogy juhnyájaikat 
egy veszedelmes ragadozó állat mosta
nában állandóan dézsmálja. Az egyik 
pásztor a múlt hó 20-ika táján farka
sokat látott az erdőben. A hir minden
kit meglepett, hiszen a borzovai erdők
ben ember emlékezet óta nem láttak 
farkast. Miután azonban köztudomású, 
hogy a farkas egyike a legkóborabb 
vadállatoknak, s Így hataimas messze
ségeket bebarangol, a borzovai vadászok 
hajtóvadászatot tartottak rá juiius 26-án. 
A köznyekbeli vadásztársaságok tagjai 
közűi senki sem jelent tneg, mert azt 
hitték, hogy a borzovai farkas nyári 
kacsa csupán. — Az eredmény az lett, 
hogy a borzovai bíró fia ifj. Rákay Sá
muel, egy kezdő vadász, akinek ez al
kalommal voit először a kezében fegy
ver, mesterlövéssel egy hatalmas farkast 
terített le. Amint mondják, egy-két far
kas még mindig tartózkodik a borzovai 
erdőségben.

Titokzatos marhatolvajok után ku
tatnak a határszéli csendőrök. Műit
hó tizenkettedikére virradó éjjel isme
retlen tettesek behatoltak Simon András 
serkei gazdálkodó istállójába és anélkül, 
hogy a házbeliek közül bárki is észre
vette volna jelenlétüket, két vörösfoltos 
ökröt elhajtottak. A károsult gazda haj
nalban vette észre a lopást és azonnal 
jelentést tett az esetről a csendőröknek, 
akik nyomban széleskörű nyomozásba 
kezdtek. Az istállóból vezető nyomokon 
elindulva a Kenyeretlen pusztán át a 
magyar határig követték a tolvajok nyo
mát, ahol a nyomozást a magyar határ
széli csendőrség vette kezébe, eddig 
azonban minden eredmény nélkül. A 
csendőrök Serke községben is kutattak 
a tettesek után és nyomozásuk közben 
jelentkezett vallomástételre egy Sztraka 
nevű közkatona is, aki történetesen Si
mon András szomszédságában volt el
szállásolva a lopás napján a hadgya
korlaton levő katonaság egyik szaka
szával és aki kihallgatásakor azt val
lotta, hogy éjféltájban egy juhászkiné- 
zésíi, széleskalapu, mintegy 40 éves, 
csizmás alak toppant be a sötét istál
lóba s mikor Sztraka kérdőre vonta, 
hogy mit keres, az idegen azonnal fel
találta magát és azt mondotta, hogy 
eltévedt. A közkatona udvariasságból 
kikisérle az útra az éjjeli látogatót és 
megmutatta neki a Serkéből kivezető 
utat. A lábnyomok szerint a juhászkiné- 
zésü idegen, a katona útbaigazítása 
után pár lépést tett az utón és a ken
ésen átugorva, hatolt be a Simon por
ára, ahol azután végrehajtotta a marha- 

jöpást. A tettesek, amint a jelek elárul

ják, ketten vagy hárman lehettek. A 
határszéli csendőrség a magyar hatósá
gokkal karöltve nyomoz tovább a titok
zatos tolvajok után.

Letartóztatták a nyustyaijBIasberg- 
cég gyujtogatóját. A nyustyai csen
dőrség a napokban gyújtogatás gyanúja 
címén őrizetbe vette és a rimaszombati 
kerületi bíróságnak adta át Jak! Károiy 
famanipulánst, a likéri dr. Blasberg ve
gyészeti gyár felmondásban lévő alkal
mazottját, aki ellen súlyosan terhelő 
bizonyítékok merültek fel, hogy a cég 
sodronypályája mellett lévő Burdái lakó
épületet, amelyben lakott, felgyújtotta 
és pedig azzal a szándékkal, hogy a 
cégen bosszút álljon és egyben a saját
25.000 koronára biztosított ingóságaiéri 
is nagy összeget préseljen ki a biztosiló 
intézettől. A kerületi bíróság a tanuk 
kihallgatását tegnapelőtt fejezte be és 
az őrizetbe vett gyújtogató előtt kihir
dette az előzetes letartóztatásról szóló 
végzést.

♦ G A Z D A S Á G I  !
♦ H I T E L B A N K  |

!  a LEGIOBANK affiliált intézete f
|  B E T É T E K  ♦
♦ legbiztosabb elhelyezése, ♦
♦ legelőnyösebb ♦
|  H I T E L E K .  ♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Elitélték a hires rozsnyói „Vörös 
kezet." Még mindenkinek élénk emlé
kezetében él az a romantikus esemény, 
amelynek színhelye Rozsnyó, szereplői 
pedig az egyik rozsnyói nyomdatulaj
donos és a névtelen zsaroló leveleket 
Írogató „Rozsnyói vörös kéz“ volt, aki 
a nyomdászt egész családjának kiirtásá
val fenyegetett meg, ha a Sétatér egyik 
akáczfája alá záros határidőn belül egy 
bizonyos összeget el nem helyez. — A 
detektívek hosszú nyomozás után a 
nyomdász egyik inasának személyében 
fülön csípték a nagy apparátussal dol
gozó „banditát", aki töredelmesen be
vallotta bűnét és az amerikai kalandor- 
filmeket és Nick Carter regényeket ne
vezte meg bünszerzőül. A kerületi bíró
ság fiatalkorúak felett Ítélkező tanácsa 
hétfőn Ítélkezett a korán bűnös útra 
tévedt ifjú felett és három hónapi fog
házra Ítélte a „Rozsnyói vörös kéz" 
cégtulajdonosát, aki az Ítéletben meg
nyugodva, meg is kezdte büntetésének 
kitöltését.

Filmszínház. A folyó hó 8. és 9-én 
színre kerülő „Ábris rózsája" c. hangos 
és beszélő film nagy attrakcióval bír, 
mert Annié Nichols darabja az elmúlt 
szezonok legnagyobb szinházi eseménye 
volt s mely úgy humoros jeleneteivel, 
mint a megindító motívumokkal közel 
tud férkőzni az emberek szivéhez. Egy
szerű, de nagyon ügyesen bonyolított 
cselekménye a filmben még hathatósab
ban domborodik ki. Főszereplők : Jean 
Hershoit, Charles Rogers és N. Carolla.

F. hó 12-én „Crack tábornok" c. film
dráma kerül sorra, melynek eseményei 
II. Lipót uralkodása idejére esnek és 
Bécsben peregnek le s hű képét adják 
az udvari élet csalafintaságainak és 
intrikáinak, melyek központjában egy 
cigány nő szerelmi kalandjai foglalnak 
helyet. A címszerepet John Barrymore 
játsza.

Folyó hó 13 án „A négylevelü szere
lem c. Wolfram-film következik, mely 
dúslakodik a humoros jelenetekben, me 
Iyek vidám szerelmi idyllek nyomán 
fakadnak és ameliett regényszeriien pe
regnek le, mindvégig felcsigázva a vég
kifejlődés iránti érdeklődést. Főszerep
lők : Liiián Ellis, Alexandra Nulin, Fred 
Bohlen és Max Nosseek.

Széngázmérgezés történt az ujantal- 
völgyi üveggyárban. Szokolovszky Jó
zsef fűtőt az elmúlt szombaton súlyos 
széngázmérgezés szimptóináival szállí
tották be a rimaszombati állami kórházba. 
Szokolovszky, aki az ujantalvölgyi üveg
gyárban volt alkalmazva, a kemencéből 
kiáradó széngáztól lett rosszul munka 
közben és a gyilkos gáz annyira felszí
vódott szervezetébe, hogy hosszú ideig 
tartó kórházi ápolásra lesz szükség, 
hogy egészségét visszanyerje. Az állam- 
ügyészség intézkedésére szigorú vizsgá
lat indult meg a gyár vezetősége ellen, 
annak megállapítása céljából, hogy a 
balesetért terhel e valakit felelősség s 
egyáltalában hogyan volt lehetséges,

hogy a kemencéből széngáz ömölhetett 
a munkahelyiségbe.

Elmenekült egy gázoló autó. Siinkó 
János jánosi lakost a falun átrobogó 
egyik autó, melynek számát eddig nem 
tudták megállapítani, elütötte. Simkót 
súlyos sérüléseivel a rimaszombati kór
házba szállították. Az ismeretlen autó 
kézrekeritésére széleskörű nyomozást 
indított a csendőrség.

LJjabb bányaszerencsétlenség a kor- 
láti bazaltbányában. Márkus Pál kor- 
láti bányamunkást kedden súlyos sérü
lésekkel szállították a rimaszombati 
közkórházba. Munka közben érte a sze
rencsétlenség Márkus Pált, egy szikla, 
amelyen dolgozott, hirtelen levált és a 
bányamunkás a mélységbe zuhant. Sé
rülései komoly természetűek.

Nyolcz hónapot kapott a zsebmet
szőt lincselő sőregi legény. Jelentet
tük lapunkban, hogy múlt hó 6-án több 
sőregi legény meglincselt egy tetten ért 
zsebmetszőt. A lincselők közti! négyet 
bizonyítékok hiányában a vizsgálóbíró 
szabadlábra helyezett, ellenben Varga 
József 22 éves sőregi legény ellen halált 
okozó súlyos testi sértés cimén vádira
tot adott ki az államügyészség, mert 
rábizonyult, hogy a tettenért Jóni Ru
dolfot, aki 26 koronát tartalmazó pénz
tárcáját elemelte, karóval agyba-főbe 
verte, úgy hogy a zsebmetszésre vete
medett cigánylegény a rimaszombati 
közkórházba szállítás után rövidesen 
belehalt. A kerületi bíróság most tár
gyalta a lincseiést vezető sőregi legény 
bíinperét és a vádbeli cselekmény el
követéséért 8 hónapi fogházra Ítélte.

A Roykó-féle világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt kapható!

I R O D A L O M .
Kazinczy-könyvtár.

Két csinos külsejű, újdonatúj könyv 
fekszik előttem, a Kazinczy-könyvtár ez 
idei kiadványai. Az egyik egy regény, 
uj Írónak érdekes munkája. A czime : 
MUDr. Darvas. A másik a magyar iro
dalomtörténet jellegzetes alakjait festi 
kicsiny képekben, villanyfénynél oda
vetett vonásokkal és fölvillanó színek
kel. írója már jó nevet vívott ki a szlo- 
venszkói magyar irodalomban.

Kezdjük a regényen :
Bálint Aladár: „MU Dr. Darvas." A 

fiatal orvosszerző egy kezdő fiatal or
vos életébői veszi tárgyát. Gondolhat
juk, hogy jól ismeri azt és beleéli ma
gát annak eseményeibe.

Dr. Darvas a prágai egyetemen végzi 
tanulmányait, bár Pesten született, de 
onnan a kritikus években el kellett köl
töznie, mert a kommün bolsevista ural
ma után ott nem jó szemmel nézték a 
zsidókat. Ő pedig annak született s az 
apja a legvallásosabb tagjai közé tarto
zik fajtájának.

De ezt csak később tudjuk meg az 
események fordulatai közt. Addig Dr. 
Darvas, a fiatal orvos pályázik egy szlo- 
venszkói város: Várad kórházába al
orvosnak s az állást el is nyeri.

A váradi társadalomba bejut s ez a 
célja is, mert szereti Mittelmann Mag
dát, akit még Prágában látott meg. 
Ezért ment Váradra, ez a leány életé
nek vonzó iránytűje, vele szeretne csa
ládot alapítani.

De célja nem sikerül, bár a leány 
vonzódik hozzá, de nem találja őt elég 
gazdagnak s igy a szülők beleegyezé
sére nem számíthat.

A fiatal orvos észreveszi kudarcát és 
más ismeretségekkel igyekszik vigasz
talódni. Ideiglenes viszonyokba is bele
merül és mikor a bajt jóvá akarja tenni, 
orvostársai segítségét nem bírja meg
nyerni.

Véletlenül ideálját, Magdát is olyjin 
helyzetben találja, hogy az átadná ma
gát neki, de még sem akar felesége 
lenni.

Így aztán ő elhagyja állását, el Euró
pát s Amerikába akar vándorolni. De 
emlékében Pest él.

Az egész témát érdekesen és moder
nül tudta az iró feldogozni.

A fiatal orvos lélektani küzdelmeit 
élénken ecseteli. Legfőbb tárgyául tűzte 
ki a zsidó probléma megoldását, az in
telligens, fiatal, törekvő zsidóét, akit 
magyarnak neveltek s aki mindenütt 
magyarnak érzi magát s ki nem forrott 
társadalmi helyzetének sok visszásságát

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, augusztus 8-án és 9-én 
elsőrendű hangos és beszélő nagyfilm angol nyel
ven Annié Nichols hasonnevű szinjátéka nyomán. 
Dráma a szerelemről és szenvedésről,  amely min

dig erősebb mint az egész világ akadályai :

Á b r is  r ó zsá ja
Főszerepben : Jean Hershoit, Charles Rogers, 

Nancy Carol.

Szerdán, augusztus 12-én történelmi nagyfilm. 
Szerelem és intrikák az osztrák királyi udvar II. 

Lipót császár idejéből :
C ra k  tá b o r n o k

F* John Barrymore, Lovel Sherman, M. Nixon.

Csütörtökön, augusztus 1 í-án elsőrendű társadalmi 
és szerelmi dráma. Sikerült vig kalandok. Két 
pár  szeielmi harca a gyönyörű sz. Móric közepette:

A  n é g y le v e lü  s z e r e le m
Főszerepben: Líiiana Elis, Fred Bohlen, Alexandra 

Mullin.

!  V O Z Á R Y ,  Rimaszombat í
% F e s t .  T is z t it .  M os. X
t  Gyászruhák 24 óra alatt fes- ♦
♦ tetnek. «
♦ Jutányos árak! "3M  ♦ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
érzi. Ezekből nem is tud könnyen sza
badulni s egész felfogása visszatükrözi 
félig átalakult, felemás lelki életét.

Talán ez az oka, hogy nyíltan és lep
lezetlenül vázol olyan helyzeteket, a 
melyeket a közfelfogás nem igen hoz 
nyilvánosságra, inkább lehetőleg elleplez.

Ezeknek tárgyalása ugyan erős viták 
anyagát alkotják manapság.

Az egész regény a maga sajátos té
májában mindvégig érdekes a problé
mák iránt fogékony közönségnek, de 
kiskorúak részére nem alkamas olvas
mány.

Járná József: „Magyar miniatűrök". 
Tizenkét kisebb, noveiiaszerü képet 

tár elénk az iró. Ezekben a miniatűr 
képekben a magyar irodalom kimagasló 
alakjait festi elénk a tizenhatodik szá
zadbeli lovagtól : Balassa Bálinttól el
kezdve egészen a tizenkilencedik szá
zad nagytehetségü költőjéig : Vajda
Jánosig.

A következő költők és Írók képei 
vonulnak el előttünk a tartalomban : 

Balassa Bálint „A lovag" cim alatt. 
Heltai Gáspár „A mesemondó".
Virág Benedek „A magyar Horatius". 
Csokona Vitéz Mihály „A debreceni 

költő".
„A forradalmár" címen Kazinczy Fe

renc.
„A száműzött" címen Bacsányi János.
Katona József mint „Kecskemét város 

ügyésze".
Vörösmarthy Mihály „A koszorús 

költő".
Petőfi Sándor „A honvédőrnagy".
Arany János „A paraszt" cimen.
„A fantaszta" cimen Jókai Mór.
„Az üstökös" cim alatt Vajda János.
Mindegyik sejtelmesen, sok szellem

mel papírra vetett érdekes kis kép, egy- 
egy miniatűr formája a magyar iroda
lomnak.

Jarnó József Írásait már nagyobb lé- 
lekzetü munkákból, sikerült regényből 
is ismeri a szlovenszkói magyar olvasó- 
közönség.

Ez a kis könyv méltán sorakozik 
elődei mellé. Váth.

A nagyérdemű hölgyközönség szives 
tudomására hozzuk, hogy

női divatszalónimkat
folyó hó 15-től Kiskút-utca 23. szám
alatt megnyitjuk.

Vállaljuk minden e szakba vágó mun
kák készítését — eredeti modellek után 
is — a legmodernebb és leggondosabb 
kivitelben. — Szives pártfogást kérnek

KLEIN NŐVÉREK.
Ugyanott ügyes varróleányok és egy 

tanulóleány felvétetik. P l

Egy jó karban lévő, használt

cserépkályha
sürgősen megvételre kerestetik.

Cim: megtudható e lap kiadójában.

S P O R T .
Értesítés.

Az alapszabályok V. fejezetének 33. 
pontja alapján kapott elnöki felhatal-



4 Grömör 1931. augusztus hó 9.

mazás alapján közlöm, hogy a folyó év 
augusztus hó 9-én Losonczra tervezett 
országos igazgató tanácsi ülést szövet
ségi adminisztrácziós érdekek miatt el
halasztottuk.

Ezen igazgatói tanácsi ülés összehí
vásáról az elnökség külön fog intéz
kedni és a meghívók idejében lesznek 
kibocsátva.

Kassa, 1931. augusztus 4.
Fekete Béla, tigyv. igazgató.

Tennisz.
A RPOS 6:5 arányban legyőzte a 

Kassai SC-t a Révay-serleg kerületi 
döntőjében!

A RPOS tennisz csapata az elmúlt 
vasárnapon játszotta le Kassán a KSC 
ellen a Révay-serleg kerületi döntő csa
táját, amelyből a RPOS került ki győz
tesként hat nyert mérkőzéssel öt vesz
tett ellenében.

A RPOS ezzel a győzelmével igen 
szép teljesítményt abszolvált s már 
most birtokosa a büszke harmadik díj
nak. A mérkőzés hősei a kitűnő formá
ban levő jelűnek Miklós és az egyre 
fejlődő Horváth Elemér voltak, akik 
minden szereplésük után győztesként 
hagyták el a pályát,

Részletes eredmények :
Férfi egyes : Jelűnek M. (RPOS)— 

Lengyei (KSC) 6:3, 3:6. 8:6 ; Szirmay 
(KSC)—Perecz (RPOS) 2:6, 7:5, 6:1; 
Kallós (RPOS)-Kovács (KSC) 10:8,7:5; 
Horváth (RPOS)-Fényes (KSC) 6:2, 7:5.

Női egyes: Vondracsekné (KSC)— 
Szabó Juliska (RPOS) 6:2, 4:6 6:4: 
'fost N. (KSC)—Mariányi Manci (RPOS) 
9:7, 6:2.

Férfi páros : Jelűnek, Horváth—Len
gyel, Lüftner 9:7, 6:4 ; Kovács, Szirmay- 
Kailós, Perecz 2:6, 9:7, 8:6.

Vegyes páros: jelűnek, Szabó—Len
gyel, Vondracsekné 6:4, 6:3; Mariányi, 
Perecz—Gailusz, Wieland 6:2, 6:3.

Női páros: Vondracsekné, Tost— 
Szabó, Mariányi 2:6, 6:3, 6:3.

Végeredmény 6:5 a RPOS javára.
❖

Football.
RPOS—Miskolczi AK. 7:3 (4:1). Bíró :

jelűnek.
Élvezetes, nivós játékkal s főleg a | 

csatársor kitűnő és eredményes telje
sítményével nagy gólarányu győzelmet: 
aratott a RPOS a Miskolczi AK csapata 
fölött. A gólarány nem túlzott, mert a 
RPOS csatárok tevékenységét sok eset
ben balszerencse is üldözte s a szebb- 
nél-szebb gólok mind ötletesen felépí
tett támadási akciók eredményes befe
jezői voltak.

Mint emlitettiik, elsősorban a csatá
rok váratlanul felfokozódott eredmé
nyességének köszönhető a kiadós gól
arány u győzelem. A csatársor évek óta 
legjobb játékát produkálta, ami sikerült 
összeállítására vezethető vissza s ily 
összeállításban — természetesen meg
felelő lelkes játékmodor mellett — na
gyobb feladatok megoldására is képes
nek tartjuk.

Páricska étete legjobb formájához fu
tott fel. Húzásai, kitűnő labdaosztoga
tása s egy-két bombája fémjelezték 
ezen komoly törekvésű játékos képes
ségeit. Mellette Szmrekács volt a nap 
meglepetése. Sokat is foglalkoztatták s 
nagy küzdőkészséggel majd minden lab
dát megjátszott, beadásai sikerültek s 
több gól előkészítése az ő érdeme volt. 
Simon nagyszerűen bevált a balszél 
posztján, ahol hatványozottan érvénye
sítheti kivételes képességeit. Még be
kalandozott ugyan az összekötő helyére, 
azonban gyorsasággal párosult techni
kai felkészültsége, jól tempirozott be
adásai sejtetik, hogy mint szélső még 
értékesebb lesz. A balösszekötő a leg
jobb oldaláról mutatkozott be : jól pasz- 
szol, Simonnal jól megértik egymást s 
lövései biztosak és erősek, jövője van. 
Durdának nem ment a játék úgy, mint 
máskor, holtbiztos helyzetekben rontott, 
de a többiek kitűnő formája őt is ma
gával ragadta. Az Ofcsárik-Kovács-Ko- 
csis összeállítású fedezetsor sokat dol
gozott s hol a védelemben, hol a tá
madásban tevékenykedett, csupán a 
passzokkal volt baj, a melyek gyakran 
ellenfélhez jutottak. A hátvédek közül 
ezúttal Durda I. volt a jobbik, aki nagy 
önfeláldozással vetette belé magát a 
veszélyes szituációkba. Nem sokkal ma
radt mögötte azonban Altmann sem s

ketten erős védőfalat képeztek. Andrá- 
sik egypárszor bizonytalankodott, több 
nagyszerű védésével azonban helyre
hozta hibáit.

A négy gólkülömbség nem volt észre
vehető a játék folyásán, a MÁK is igen 
sokszor és veszélyesen támadott s csak 
a védelem lélekjelenlétén múlott, hogy 
több gól nem esett. A miskolciak ki
magaslóan legjobb embere a válogatott 
Dóri balösszekötő volt, akinek minden 
akciója veszélyt jelentett. Mellette tet
szett a két szélső, jobbösszekötő, a 
jobbhátvéd, az I. félidőben a középfe 
dezet és — a sok gól ellenére — a 
kapus.

A RPOS mindjárt támadólag lép fel, 
két komért ér el s a 10. p. Simon a 
balhátvéd hibájából eredményes. A MÁK 
felnyomul, szintén két komért ér el, de 
a 18. p. Páricska Szmrekács beadásából 
újabb gólt ér el. A 20. p. a miskolci 
baiszélső rúg gólt. Andrásik nem tudta 
fogni az ugráló labdát. 22. p. Simont a 
kornerzászió mellett faultolják. Ugyanő 
rúgja a szabadrúgást s gyönyörűen iveit 
rúgása érintés nélkül jut a hálóba. A 
félidő 33. p. Szmrekács pontos beadásá 
ból a balösszekötő ballábas lövése a 
bal felső sarokban köt ki.

A II. félidő is RPOS támadásokkal 
kezdődik. Eredménytelen korner után a 
10. p. Durda I. ismét Szmrekács beadá
sából a kapus mellett gyengén kapuba 
guritja a labdát. Erre a MÁK erős tá
madási szériája következik, ami Dóri
15. és 17. p. súgott góljaiban nyert ki

fejezést. A 30. p. a balösszekető jobbra 
kerül s a Szmrekácstól átvett labdát 
kapuba küldi. A MÁK ismét erőfeszí
téseket tesz, de a védelem résen áll s 
az elért két korner is eredménytelen 
marad. A 34. p. Szmrekács, a csatársor 
ötödik tagja is gólhoz jut és beállítja a 
végeredményt.

Biró indiszponáltan vezette a mér
kőzést.

Viktória SK Jolsva-RME 5:2 (5:0)
Barátságos mérkőzés. Játszották Jolsván.

A RME nagyon gyenge játékot pro
dukált, különösen az első félidőben. A 
második felidőben a RME inkább ma
gára talált, de csatárainak gyámoltalan
sága megakadályozta a további gólokat.

RME b. Tíszolci SK 2:1 (2:1). Ba 
rátságos.

A győzelem nagyobb arányú is lehetett 
volna, de a pártos biró megakadályozta 
a vendégek további góljait.

A RME vasárnap itthon játszik az 
Apátfaíusi SC-vel barátságos mérkőzést. 
A mérkőzés 5 órakor kezdődik.

A RPOS Zólyomban az ottani ZTK- 
nak ad revanchot. A közelmúltban 3:3 
arányban, döntetlenül végeztek nálunk 
a csapatok. A zólyomi csapat otthoná- 

i bán igen veszélyes ellenfél, de ha a 
RPOS oly lelkesedéssel fog játszani, 
mint az elmúlt héten, akkor minden 
bizonnyal sikerülni fog a remist újra 
kiverekedni.

A szerkesztésért és kiadásért felelős :
R á b e iy  K á r o ly  laptulajdonos.

Eladó háztelek.
A város legegészségesebb részén, 
pormentes és száraz helyen 1100 

négyszögöl háztelek eladó. 
Cím a kiadóhivatalban megtudható.

Két vagy három szobás
lakás a z o n n a l i  beköltözésre kiadó.
Cím: a kiadó hivatalban megtudható.

2 0  é v e s  sz a k i a p a s z ta ia í .  
„ T a tr a  ’ s p e c ia lis ta .

Az összes gyártmányú autók részleges 
és generáljavitását: traktor, benzinmo
tor, Ipari és mezőgazdasági gépek, ttízi- 
fecskendők, kútszivatlyuk javítását, laka
tos szakba vágó munkákat szakszerűen

eszközli : S E R E S  és  D U D A
autó és gépjavító műhelye TORNAL’.A.

(Central garage.) 21 52
Henger csiszolás, könyök tengely egali
zálás, autogén heggesztés. S. K. F. golyós 
csapágyak, Matador Engleberí pneuk. — 
Auíór és Fordsen alkatrészek raktáron.

Befőzésre alkalmas
valamint ehető
K Ö R T E

állandóan kaphaó PLENTZNERNÉL 
Szabadka puszta.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy Rimaszombatban Kmetti- 
utca 13. szám alatti üvegező műhe
lyemben elvállalok mindenféle alakú

inodern képkerelezést,
a legizlésesebb kivitelben és jutányos 
árak mellett. — A n. é. közönség párt
fogását kérve, vagyok tisztelettel

p i l l á k  J ó z s e f ,
épület-üvegező és képkeretezö.

í Praktikus, tiszta, kényelm es!
1 l i t e r  á r a  c su p á n  K ő 1

K észítse szódavizét és 
frissítő  italait házilag

A U T O S Y  P H Ü N - n a ) ,
m élyen leszállított árban kap
ható cserepatronokkal együtt 
az egyedüli elárusító helyen

B  O K  O R -  d r o g é r iá b a n .
Előnyös részletre is kapható.

H.

R U H A  FESTÉS! 1?ISZTITÁS!
S e ly e m  és  sz ö v e t  n ő i r u h á k , fé r f i  

ö ltö n y ö k , fe lö ltö k  stb  stb . f e s -  
20—26 téae , t i s z t í t á s  k iz á r ó la g  

v e g y i le g ,  g a llé r o k , Ín-
S z a k s z e r ű  munka!  g e k  t i s z t í t á s a  hófe- 
G y o r s  szál l í t ás!  h é r r e  iü k ö r fé n n y e l

MORK
M a sa r y k -té r  9 . sz.

m

Autó és gépjavító-műhely megnyitás.
Kötelességemnek tartom értesíteni úgy a helybeli, valamint a környékbeli 

autó- és géptulajdonosokat, hogy hosszabb idő óla beszüntetett autó- 
és gépjavító szerelő üzememet a mai kor igényeinek megfelelő technikai 
eszközökkel kibővítve, folyó hó 1-től újból üzembe helyeztem

„Sport-garage és gépjavító44
czim alatt. — Ez „alkalomból JÁNOSI GYULA közismert szakerőt magam
hoz társul véve, Őt a műhely teljesen önálló vezetésével megbíztam és 
főtörekvésünk arra fog irányulni, hogy a régebb idő óta fennálló és jó hír
névnek örvendő gépjavító-üzememet még fokozottabb mértékben, köz- 
megelégedésre a közönség érdekében hasznosítsuk.

Munkakörünkbe felvettük az autó- és gépjavításon kivül, mindennemű 
épület- géplakatos-, valamint vasszerkezeti munkákat, vízvezeték-, csa
tornázás és modern központi fűtés berendezéseket.

Eszközlünk legújabb rendszerű fém-, vas- alumínium hegesztéseket és 
vágásokat, úgyszintén újonnan épített olvasztó-kemenczénkben minden
nemű fém- és rézöntést. — Szives pártfogást kérve

H L O Z E K  é s  T Á R S A .
10—* Rimaszombat, Szécsi-utca.

Szőrmemegóvó intézet,
Garancia mellett elvállalok 
szőrme - bundákat, boákat 
és mindennemű téli ruhák 
moly ellen való megóvását.

Kiváló tisztelettel :

L I C H T I G  szűcs Rimaszombat,
Masaryk-tér (Városháza épületében).

Figyelem! Figyelem!

# •  ♦

— Hol találkozunk ?
— A TO K ÁR-vendéglőben!
— Miért ott ?
— Mert ott kitünően érzem ma

gamat, jó fajborokat kaphatok és 
mindennap frissen csapolt sört, 
nemkülönben hideg és m eleg éte
leket minden időszakban, pontos 
és tiszta kiszolgálásban részesülök. 
Elsőrendű cigányzenekar játszik. 
A viszontlátásra a TOKÁR-vendég
lőben, Losonczi-utca 13. szám.

Kitűnő téli füstölt szalonna
kilónként 14 koronáért kapható 

míg a készlet tart
H U D IC Z IU S  L Á S Z L Ó N Á L

Rimaszombat, Rózsa utca 14.

„E T E K  N I T “ p a la  (Hatschek- féle), 
asztallapok, falburkolatok, (egy
szerit és márványutánzat), sertés- 
vályúk, csövek és ajtóbetétek. 

„ B I B E R “, nedves falak és pin
cék szárazzá tételére alkalmas 
szigetelő anyag.

„ H £ R A K L I T “, könnyű falak 
építéséhez és menyezetnek ki
válóan alkalmas anyag.

Kizárólagos képviselet és állandó 
raktár R im a sz o m b a t  é s  v id é k e  
r é sz é r e  S E ID N E R  B E R N Á T
é s  F I A  fakereskedő cégnél Rim. 
Sobota, Vásártér. 7 -*

ovács áruház
RIMASZOMBAT.

Nyug ágy. . . . Ké 80—120 ig 
Rollók, •  Zsalugatterek, •  Rolelták. 
Biczik lik. •  Varrógépek részletre.

o lcsó
Női ingek . . Ke 590—1800-ig. 
Kiváló finom selyemharisnya Kö 12 
Tennisz-rakett. Lack olaj. Labda. 

Football-felszerelés.

Hirdetmény.
D a  r n y a  község volt úrbéres 

gazdaközönsége bérbeadja a bir
tokát képező

IW* korcsmát
lakással és az ehez tartozó földek
kel (kb. 7 magyar hold föld és 
legelő) legeltetési joggal 3 évre, és 
pedig 1932. január 1-től 1934. de- 
czember 31-ig. Kikiáltási ár évi 
5500 korona, vádium 550 korona. 
A bérlet negyedévenkint fizetendő 
előre.

Az árverés 1931. a u g u sz tu s
2 3  á n  lesz megtartva délelőtt 10 
órakor a községházán Darnyán.

Közelebbi feltételeket közöl a 
községi biró Darnyán.

Kelt Darnyán, 1931. aug. 2.
L ak ó  J á n o s , biró.

Rimaszombat, 1931. Nyomatott R á b e ly  K ároly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


