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A magyar dal ünnepe.
A Szlovenszkói Magyar Tanítók 

Dalárdája kőrútján szombaton, aug. 
15-én városunkba érkezik, hogy 
azon nap estéjén válogatott műsorét 
hangverseny keretében bemutassa 
tudását, művészetét.

Nagyobb kultúrái jelentőségű ün
nep ez, amely a magyarság szem
pontjából fontos momentum.

A magyar tanítóság mindenkor 
együtt érezett és együtt dolgozott 
a maga nemzetével és annak ér
dekében nem sajnálta a fáradtsá
got. Nemzete kultúrájának ápolá
sáért, fejlesztéséért mindenkor ál
dozatos, lelkiismeretes munkát vég
zett a magyar tanítóság, a nemzet 
sokszor gondkenyéren élt sok-sok 
derék napszámosa

A szlovenszkói magyar tanítók 
a magyar dal művelésére dalárdát 
alakítottak, a mely a szünidő pi
henő napjaiban hosszabb körútra 
indult, hogy szépen csengő szóval, 
fülbemászó zengéssel előadhassa 
nekünk azt, a mit nemzetünk, né
pünk zenei ritmusa és dalai pro
dukálhatnak a s z ív  és lélek vigasz
talására és fölemelő szórakoztatá
sára.

Most hozzánk jönnek, most raj
tunk a sor, hogy méltó visszhan
got adjunk a vérünkből való, né
pünkből származó kulturmunkások 
dalosszövetségének. Meg kell mu
tatnunk, hogy megértéssel, széles
körű pártolással fogadjuk és viszo
nozzuk az ő dalos jelentkezésüket.

Legyen ott Rimaszombat város
nak és környékének nemzetéhez 
szeretettel ragaszkodó népe a szom
bat esti hangversenyen, ahol a ma
gyar kultúra legszivhezszólóbb for
máján : a magyar dal hangján szól 
hozzánk a magyar tanítók dalos
köre.

A helyi kereteken felülemelkedő, 
országos testület lép elénk a do
bogóra a Tátra szálló nagytermé
ben. Rendezzünk nekik méltó fo
gadtatást, mert megérdemlik azok, 
akik a mi kultúránkért, a magyar 
dal művészi hangoztatásáért ide 
jöttek közénk.

Hogy mi a dal általában és mi 
a magyar dal különösen ? Arról 
talán fölösleges a bővebb fejtegetés.

Tudja minden érző ember, hogy 
szivünk érzelmeit dalban szeretjük 
átönteni és a dal a megfinomult, 
szellemivé emelkedő érzelemhan
gok létráján hogy tud fölénk emel
kedni és hogyan tud onnan a ma
gasból beröppenni szivünk legben
sőbb kamrájába, amikor megtalálta 
ott a rokonérzések visszhangját.

Minden dal szép, minden dal 
kedves és dallal sokat meg lehet

hódítani ott is, ahol az erőszak 
csak dacot és elkeseredést vált ki. 
A dal lecsendesiíi az indulatokat, 
vigasztal, de tud fölhangolni, lel
kesíteni is.

A magyar dal szívesen hallgatott, 
kellőleg értékelt az egész művelt 
világon. Du nekünk magyaroknak 
még százszor kedvesebb az más 
idegen daloknál, legyenek azok 
bármilyen művésziek. Mert a ma-1 
gyár dal a miénk, annak parányi 
zenei lélekzetében a mi saját né
pünk és nemzetünk lelke szól a 
szivünkhöz.

Ezt a hangot mindig és mindenütt 
megértjük, mint az édes anyánk 
hangját, a mellyel csecsemő ko
runkban a fülünkbe dúdolta az al
tató nótát, amelynek hallatára el
csendesült síró szájunk és mosolyra 
derült angyalokkal álmodó lelkünk.

A magyar dalban a természet 
szeretete s a természetes érzések 
vannak összefonódva. És ha ennek 
a fonálnak rezgései odahullámza- 
nak fülünk idegeihez : ott mindjárt 
felköltik a rokonérzések mélységes 
rezdületeit és szivünket, lelkünket 
elandalitva: újjá teremtik ezt a 
viselt világot.

A magyar da!, a mi kedves, is
mert nótáink, az anyaitejjel ma
gunkba szívott hangok fognak most 
fölcsendülni a magyar tanítói da
lárda művészi előadásán. Ezeket 
meghallgatni igazi élvezete lehet 
minden müveit embernek.

Most, hogy idejönnek közénk, 
városunkba a szlovenszkói magyar 
kultúra derék munkásai, mutassuk 
meg igaz magyar szívvel, lélekkel, 
hogy ezeket a vendégeket testvé
reknek érezzük és őket a pártolás, 
elismerés fokán a lehető legmaga 
sabbra értékeljük.

Életünk folyamán, de különösen 
nagy elhagyatottságunkban, elsza- 
kadottságunkban meg kellett érez-

nünk, hogy több a magyar dal, 
mini csak életünk vidám, kedves 
társa.

A dalban a nemzet szive dobog, 
a nemzet lelke él. A dalban ott a 
múlt: apáink búja, öröme, szenve
dése, reménysége. A dalban ott a 
jelen: a csüggedt sírástól kezdve 
a dacos akarásig, az Isten trónjá- 
jához szárnyaló, élő bizalomig ben
ne zeng a nemzét lelkének minden 
rezdülése. És a dal átcseng a jö
vendőbe : amit a múltból hozott, 
azt megtetézve a jelennel átörökíti 
a jövőnek. Szájról-szájra száll az 
ének s a daloló embert láthatatlan 
bűvös szálakkal odaköti nemzeté
hez. Bizony nagy, szent hatalom 
a magyar dal, méltó arra, hogy 
könnyes áhítattal hódoljunk előtte. 
És véssük jól a szivünkbe, amit 
a magyar tanítói dalárda jeligéje 
hirdet:

Szálljon a dal, a magyar dal 
A csillagos égig.
Hallja meg azt, aki boldog,
Vagy a szive vérzik.
Isten elölt, ember eiőtt 
Hirdesse fenszóval:
Nem hal meg a magyar dal,
Mig magyar tanító van.

A magyar tanítók dalárdája.
a már jelzett hangversenyét folyó hó
15-én, szombaton este fél 9 órakor a 
Tátra szálló nagytermében tartja meg, 
meiy a jelekből ítélve, fényes és magas- 
nivóju lesz.

A rendezőség az ifjúság kedvében 
óhajt járni, intézkedett, hogy a hang
verseny után Terpsihorének, a táncisten 
asszonyának is hozassák áldozat. S váj
jon ki ne örülne ennek igazán, mert 
hiszen a tánc a dalnak, zenének és a 
ritmusnak ikertestvére. Mindnyájan vall
juk, hogy mennél többet táncolnak az 
emberek, annál természetesebb lesz éle
tük. A tánc az országút, mely a boldog
sághoz vezet és a tánc több mint egy
szerű szórakozás, finom kombinációja 
az a művészetnek és a testgyakorlásnak. 
Mint az emberiség gondjának, bajának 
csillapítója, a tánc egyenesen felbecsül
hetetlen értékkel bír. Ahol az emberek 
táncolnak, ott jókedvet és örömei látunk 

| sugározni az arcokról. Nem iehet kétsé

ges, hogy a tánc a legjobb hatással van 
a szellemre és testre egyaránt.

A magyar tanítók dalárdájának tör
ténetéből kiemelem, hogy Léván 1930. 
augusztus 1-én 26 lelkes tanitó-dalos, 
élükön Kovács Alajossal a magyar tanító
egyesület érdemes és közszeretetben 
álló elnökével, fogadalmat tett a magyar 
dalkultura ápolására és a dalárda meg
alakítására. Az igét hamarosan tett kö
vette és karnagyul Heckmann Istvánt, 
ismertnevü lévai kath. templomi kar
nagyot sikerült megnyerni. Elsőrendű 
kvalitásairól a tanító-dalárda Léván, 
Érsekújváron, Komáromban, Losoncon 
s más nagyobb és kisebb városban 
tett fényes tanúságot s szombaton a 
rimaszombati mtiértő közönség igényeit 
lesz hivatva kielégiteni, meiynek sikeré
ről kétség sem merülhet fel.

A daiesíéiy műsora következő :
1. Prolog. Irta és eiőadja Boross Béla, 

alsószeli tanító. 2. Heckmann : Jelige. 
3. Beköszöntő beszéd. Mondja Kovács 
Alajos, negyed! ig. tanító a SzÁMTE 
és a dalárda elnöke. 4. Gáspár János : 
Dal a Magyar dalról, (Műdal.) 5. Szent- 
Gáiy: Népdalok. 6. Pogátshnigg: Dal 
a dalról. (Versenykar.) 7. Horváth K. : 
Eredeti magyar népdalok. 8. Thern : 
Dalünnepen. (Műdal.) 9. Németh I. 
László ; Honvéd sirja. (Miidal.) 10. 
Heckmann István: Népdaiegyveieg. 11. 
Gáspár I. : Vigasz a dalban. (Műdal.)
12 Heckmann: Ne ölj ! (Versenykar.)
13 Tisza A.: Magyar népdalok. 14. 
Zeigler B .: Szerenád. (Műdal.) 15. Deliy 
Szabó Géza : 6 eredeti magyar népdal. 
A szólókat Paicsik Jenő, Ocsovay Imre 
és Dóka Sándor énekük. Vezényel 
Heckmann István, a SzÁMTE énekka
rának karnagya.

Belépő dijak: 1. hely: ára 12 kor. 
és 4'80 kor. vigalmi adó. Ii. hely: ára 
10 kor. és 3 kor. vigalmi adó. Állóhely 
és diákjegy 5 kor. és 1 kor. vigalmi adó.

Mi, kiknek alkalmunk volt a tanítók 
dalárdáját hallani, Arany János halha
tatlan költőnek szavaival mondhatjuk : 
„Egyszerű az ének, rajta semmi disz 
tán, de szívből folyik, melegen és tisztán**.

A dalárda tiszteletére a városkert ven
déglőjében vasárnap délben 12 órakor 
társasebéd lesz nagyon jutányos árban.

A hangverseny lefolyásáról következő 
számunkban fogunk referálni.

Schlosz Lajos.

Fizetési meghagyások egymásra ér
keznek az adófizetők részére. Mivel még 
mindig vannak oiyan adófizetők, kik 
nincsenek tisztában azzal, hogy melyik 
adónemekre küldenek fizetési megha
gyást, szükséges azt ismertetni.

A gazdálkodó 100 holdon alul, ha 
kizárólag földműveléssel foglalkozik,csu
pán jövedelemadójára kap fizetési meg
hagyást. Azonkívül, ha van fizető lakója, 
vagyis házbérjövedelme, akkor arra is 
kap külön fizetési meghagyást.

A gazdálkodó földadója, házosztály 
adója, forgalmi adója fizetési meghagyás 
nélkül lesz előírva. Azonban eme előírá
sok 14 napi közszemlére vannak kitéve 
és azok ellen felszólamlásnak van helye 
abban az esetben, ha a betekintés al- 
aikalmával tévesnek találjuk. A felszó
lamlást Írásban kell beterjeszteni a köz 
szemlére való kitétel 14. napjától szá
mítóit 8 napon belül.

Az iparos és kereskedő (vagyis azok, 
kik bármily foglalkozásra ipsrengedély- 
iyel bírnak) az ipara után háromféle fi
zetési meghagyást kap, még pedig a fór-
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galmi adóra a bruttó forgalma után, a 
jövedelemadóra a tiszta jövedelme után 
(az összbevételből csupán az előállítási 
(üzemi) költségeket szabad levonni) és 
végül a keresetadóra, a tényleges meg
maradó tiszta keresete után. A kereset 
tulajdonló éppen a tiszta haszon. Vagyis 
az összes létező kiadások levonása uián 
megmaradó összeg.

Ha az iparosnak vagy kereskedőnek 
még házbérjövedelme is van, akkor a 
feni említett három fizetési meghagyá
son kívül még házbérjövedelem fizetési 
meghagyást is kap.

Egyszerű megértés szempontjából : a 
forgalom általánosságban körülbelül 
kétszerese a jövedelemnek és a kereset 
meg legtöbb esetben csak egyharmada 
a jövedelemnek. Vagyis, ha valakinek 
20.000-— Ke az évi forgalma, akkor a 
jövedelme körülbelül 10.000—- Ke lehet, 
a keresete pedig csak körülbelül 3000 
Ke, normális üzletmenetei mellett.

Általánosságban tudni kell, hogy a 
fizetési meghagyások ellen a kézbesí
téstől számított 30 napon belül feleb- 
bezni lehet a pénzügyigazgatósági ki- 
rendeltséghez. A felebbezést Írásban kell 
beadni okmányhéiyeggel ellátva. Még
pedig 500 Ke jövedelemig 1 Ke. 500 
Kc-tól pedig 3 Ke bélyeg keli.

Nagyon fontos, hogy a fizetési meg
hagyásokra a kézbesítés dátumát azon
nal írjuk rá 1 A 30 napon felüli feleb- 
bezések érvényteienek.

Ha valaki annak tudatában, hogy nem 
volt adóköteles jövedelme, vallomást 
sem adott be és mégis kapott fizetési 
meghagyást, a felebbezés benyújtását el 
ne mulassza, mert ha nem feiebbez, az 
előírás jogerőssé válik és az akár jogos, 
akár nem jogos, meg kell fizetnie.

Tehát egy fizetési meghagyással előirt 
adótól csak egyetlen egy módon szaba
dulhatunk meg — még abban az eset
ben is, ha jogtalan vagy téves az előirás 
— mégpedig csakis kellő időben tör
ténő felebbezéssel . . . r . . e

Nagyboldogasszony napján
levelet írok Magúnak, Pajtáskám, s nem 
tudom postára kerül-e, nem bizonyos, 
vájjon elolvassa-e. Meri lássa, gyakran 
írunk levelet, Pajtáskám, annak akihez a 
gondolatszárnyán el-elrepked lelkünk s 
ha beborilékoljuk, ha megcímezzük is: 
nem tesszük postára s nem olvassa el 
soha, akinek iródoli. Bizony igen! Játé
kos az Élei nagyon s nincsenek benne 
véletlenek: minden bizonyos törvényszerű 
rendelkezés beteljesedése, ami ellen hiába 
küzdünk, hiába védekezünk. Célkitűzések 
elérésének szolgálatába kényszerűéit min
den akaratunkat is ez a titokzatos ha
talmasság irányítja s úgy történik a nap 
alatt minden, amint a Rendelkezés ezt 
megparancsolta. Most Írnom kell és ép
pen Magának, Pajtáskám. Sok minden
ről sokat szerelnék írni s érzem, előre 
tudom, hogy rövid lesz levelem. Rövidebb 
mint azt Maga szeretné. De lássa, Paj
táskám, sok rövid levélbe több érzés kom- 
primálódik, mint a lélektelenül megirott 
hosszú firkálásokba. Ez is azok közé 
tartozik, ez is létekből íródik. Maga, Paj
táskám, talán sokat fog  gondolkodni eb
ben a rövid levélben írtak fölött, — ha 
mégis megkapja, ha mégis magához ke
rül ugyan, — de meg fogja érteni és 
talán kedves is lesz Magának, aki elsza
kadt Gömöriöl, el hűséges pajtásától és 
szivéhez simult kedvesei becézgető szere- 
tetében füröszigeti örömben telő napjait. 
A Maga régi, öregedő, de a távolság el
lenére is mindig hivséges pajtása fiata
los szívvel, tiszta, igaz érzéssel siet be 
kapcsolódni levelével örömös életébe s lé
lekben megsimogatva Magát s a Kedve
seket, a Szeretet porzójával boldogan 
hinti be nagy boldogasszony i levelét... 
Hátha mégis megkapja, hátha mégis el
olvassa... Hátha mégis az én hitvallásom 
az igaz: az Akarat erősebb a Végzetnél 
s a Szeretet erősebb a Halálnál...

FLY - TO X
megöl minden 
ROVART. 
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Nyugdíjazás. Kandra István rima- 
szombati városi számvevőt tíz évi szol
gálat után augusztus elsejével nyugál
lományba helyezték.

Eljegyzés. Mikulik Vilma (Henczkó) 
és Adriányi Géza (Alsósajó) jegyesek. 
(M. k. é. h.)

Dr. Veress Samu ünneplése. Ez év
ben múlott ötven éve annak, hogy Dr. 
Veress Samut, a rimaszombati volt egye
sült protestáns főgimnázium nyugalomba 
vonult nagynevű igazgatóját a budapesti 
Pázmány Péter tudományegyetemen dok
torrá avatták. — A félszázados évforduló 
alkalmából számosán keresték föl sze- 
rencsekivánataikkal az ősz jubilánst és 
Papp Károly, a Pázmány-egyetein böl- 
csészetkarának dékánja a kar nevében 
ugyancsak most üdvözölte Dr. Veress 
Samut meleghangú levélben. — A dékán 
üdvözlő levele a következőképen szól : 

„Méitóságos Igazgató u r! E félév
ben volt 50 éve annak, hogy Méltó
ságodat karunk doktorai közé iktat
ták. Ez örvendetes alkalomból Karunk 
folyó évi VII. rendes ülésében fel
hatalmazott, hogy Méltóságodat ne
vében üdvözöljem. Midőn Karunk 
ezen kívánságának örömmel 'eleget 
teszek, szabad legyen a magam ré
széről is méltóságodat üdvözölni és 
annak az őszinte reményemnek kife
jezést adni, hogy a Mindenható Mél
tóságodat a magyar tudományos élet 
javára még sok éven át teljes egész
ségben megtartja. — Fogadja Méltó
ságod kiváló tiszteletem nyilvánítá
sát. Papp Károly, dékán."

Szombathy Viktor rádiófelolvasósa. 
Szombathy Viktor a SzMKE titkára, a 
rimaszombati származású ismert iró, 
pénteken, aug. 14-én d. u. 6 órakor a 
pozsonyi stúdióból „Péter, egy uj szlo
vák iró“ címen felolvasást ad le. Szom
bathy Viktor első rádió előadása iránt 
nagy az érdeklődés s az főleg Rima
szombatban nyilvánul meg hatványozott 
mérték bén.

A bratislavai YMCA magánkeres
kedelmi iskolája. A YMCA igazgatósága 
közli, hogy a kétéves kereskedelmi is
kolájába, mint az egyéves kereskedelmi 
tanfolyamába a beiratkozások már meg 
indultak és már eddig annyi előjegyzés 
történt, hogy ajánlatos a beiratásokat 
a szülőknek minél előbb eszközölni, 
mivel csak korlátozott számban vesznek 
fel tanulókat. A felvételhez szükséges, 
hogy az illető legalább már 14 éves le
gyen és hogy 3 középiskolai vagy pol
gári végzettséggel rendelkezzék. A be
hatáshoz szükséges a legutolsó iskolai 
bizonyítványon ki\ ü! még a születési 
bizonyítvány is. A bejáró tanulók vonat- 
kedvezményben részesülnek vagy pedig 
az intézet internátusában nyerhetnek 
felvételt, ahol olcsó és jó ellátásban 
részesülnek. Az intézet az iskoíaügyi 
minisztérium felügyelete alatt áll és vég 
zeit növendékei rendes, érdemjegyekkel 
eiiátott végbizonyítványt nyernek A szlo
vák nyelvű osztályokon kívül magyar 
és német osztály-'k is lesznek. Prospek
tust díjmentesen bárkinek küld a po
zsonyi YMCA igazgatósága. (Braíisiava 
Sánc-ut. Tel. 23—44.) — Beiratkozások 
egész nyár folyamán az YMCA kér. is
kolájának igazgatósága fogad el. Vidé
kiek Írásban is jelentkezhetnek.

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

Szabadlábra helyezte a vizsgáló
bíró Vymasal Antalt Jelentettük la
punkban, hogy Farkas Zoltán volt or
szággyűlési képviselő, földbirtokos bér
lőjét Vymasal Antalt csalás gyanúja ci 
mén a csendőrség letartóztatta. A csa
lással gyanúsított bérlő ellen a kerületi 
bíróság vizsgálóbirája közben lefolytatta 
a vizsgálatot és pénteken szabadlábra 
helyezte Vymasalt, aki ellen az eljárás 
tovább folyik.

Elfogtak egy vásári zsebtolvajt. Jó
fogást csinált a tiszolci csendőrség az 
országos vásár alkalmával. A vásáron 
részt vett a közeli Polana-pusztán lakó 
Halko Ferenc is, aki egy társával együtt 
alkuba bocsájikozott az egyik vásárossal. 
Alkudozás közben Halko észrevette, hogy 
egy öreg cigányasszony állandóan a 
sarkában van s mikor a tolongás meg
szűnt, rosszat sejtve tárcája után nyúlt, 
pénzének azonban akkor már hült helye 
volt s a cigányasszony is kereket oldott 
mellőle. A károsult gazda cimborájával 
együtt a cigányasszony után eredt és a 
közben figyelmezielett csendőrök segít
ségével sikerült is a zsebtolvajt elfogniok, 
akinél a tárcát is és a pénzt is megta
lálták. Az 55 éves vásári tolvajt, akit

különben Jóni Verőn néven jól ismer
nek a hatóságok, átadták a rimaszom
bati járásbíróságnak.

Tóth Sándor festőművész képkiál- 
litása szerdán nyílott meg az ipartár
sulat nagytermében és vasárnap estig 
marad nyitva. A tárlat iránt egyre foko- 
zódóbb érdeklődés nyilvánul meg és 
különösen az 50 darabból álló „rima- 
szombati kollekció"-nak vannak nézői, 
mert akik mind az ötven rajzból eltalálják, 
hogy melyik rimaszombati részletet áb
rázolják, egy képet kapnak emlékül a 
művésztől. Vasárnap délután bábszín
házi bemutatót rendez Tóth Sándor a 
kiállítással kapcsolatban és erre ezúton 
is felhívjuk a közönség figyelmét. Be
lépődíj személyenkint 3 korona.

ismeretlen tettes dinamitmerény- 
letet követett el a henckói bíró ellen. 
Az elmúlt napokban borzalmas és a 
maga nemében szinte páratlanul álló 
merénylet történt az Alsósajó szom
szédságában fekvő Henczkó községben. 
Jancza András községi biró lakásának 
ablakába ismeretlen tettes 3—4 dina- 
mitpatrónból összekötözött bombát he
lyezett s a löveg éjfél után nehány perc 
cél, mikor a házbeiiek már nyugodtan 
aludtak, irtózatos detonációval felrob
bant, szétvetette a ház egyik falát és a 
környéken minden ablakot bezúzott. A 
súlyosan megrongálódott épületrészben 
a biró felesége és négy kis gyermeke 
aludt, akiket álmukban ért a rettenetes 
robbanás. A szerterepülő kövek, téglák 
és deszkarzilánkok beborították az egész 
helyiséget, úgy hogy a megrémült csa
ládtagokat a másik szobából előrohanó 
családfő úgy kaparta ki a törmelékek 
közül. Szerencsére súlyosabb következ
ményekkel a robbanás nem járt, ameny- 
ben csak a biró öthónapos kis gyerme
kének lábát érte egy szilánk, a sebesü
lés azonban könnyebb természetű. — A 
merénylet színhelyére azonnal összefu
tott a falu és több tanú jelentkezett, 
akik azt valioiták, hogy az esti órákban 
egy gyanús alakot láttak ólálkodni a 
biró kertjében és a személyleirás alap
ján a csendőrök azonnal őrizetbe is 
vettek egy Kolárik István nevű bánya
munkást, aki régi haragosa a bírónak, 
Kolárik azonban alibit igazolt és tagadta, 
hogy bármi része is lett volna a me
rényletben.— A dinamiimerénylet ügyé
ben az ügyészség széleskörű vizsgálatot 
indított.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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Talált tárgyak. A helybeli rendőr- 
biztosság közlése szerint Rimaszombat
ban az utóbbi időben egy női arany 
karkötő, egy arany fülbevaló, pénz, min
denféle kulcsok és egyéb tárgyak talál
tattak. Mivel a jelzett tárgyak iránt ed 
dig senki sem érdeklődött, az igazolt 
tulajdonosok felhivatnak, hogy tulajdo,:i 
igényüket a rimaszombati rendőrbiztos
ságnál jelentsék be, ahol azok kellő iga
zolás után átvehetők.

Autóelgázolás Jánosiban. Az elmúlt 
napokban könnyen végzetessé válható 
autóelgázolás történt Jánosi község fő 
utcáján, amely csak a taxit vezető soffőr 
lélekjelenléte miatt nem végződött ha
lálesettel. Egy deszkával rakott deren- 
csényi szekérre a falun keresztül vonul
tában felkapaszkodott Sirnkó Pál jánosi 
kerékgyártó 8 éves fia és amikor a 
potya kocsizást megunta, leugrott a 
deszkáról és pedig éppen egy szemközt 
robogó autótaxi elé. A soffőr nyomban 
észrevette a kocsi elé került pajkos 
gyereket, minden erejével fékezett is, 
azonban a balesetet elhárítani már nem 
tudta és az autó ütközője mintegy há
rom méternyire hurcolta még maga élőit 
a kisfiút, mire a taxi megállhatott. A 
soffőr azonnal a rimaszombati közkór
házba szállította a sebesültet, ahol első 
segélyben részesítették. Sérülései sze
rencsére jelentéktelenek és nyolc napon 
belül gyógyulók. A lefolytatott vizsgálat 
során megállapítást nyert, hogy az el- 
gázolást a gyermek pajkossága idézte 
elő és a taxit vezető Polónyi István 
soffőrt felelősség nem terheli a balesetért.

A zeneiskola megnyitása. A helybeli 
Zsivena nőegylet égisze alatt működő 
zeneiskolába belépni szándékozó növen
dékek részére szept. 1— 4. között tartják 
meg a beiratkozásokat és a felvételi 
vizsgákat. Bővebb információk a zene
iskola igazgatóságánál nyerhetők.

A Hernódóltöréshez induló turisták 
szombaton reggel találkoznak Murány- 
ban 8 órakor, ahonnan 845 kor autón 
mennek tovább Káposzíafaláig. A rima- 
szombatiak a szombat reggel induló 
tiszolezi vonattal 5'42 órakor utaznak 
el a murányi találkozóra !

Leónycserkésztábor Szentiván für
dőn. A szlovenszkói leányközépiskolák 
magyar cserkészei ez évben Liptószent- 
ivánfürdőn táboroztak. A táborban részt 
vettek a rimaszombati áll. polg. leány
iskola cserkészei is, Istók Lenke tanító
nő, cserkészparancsnok vezetésével. A 
legjobb időben lefolyt táborozásról a 
leánycserkészek a legnagyobb elragad
tatás hangján emlékeznek meg.

A mezőgazdák és mezőgazdasági 
munkások megsegítése érdekében az 
országos magyar nemzeti párt országos 
mozgalmat indított s eziránt a párt el
nöki hivatala a körzeti elnökökhöz fel
hívást intézett.

Nyaralók a szőlőhegyen. Rimaszom
bat város valaha igen látogatott és élénk 
forgalmú, ma azonban indokolatlanul 
elhanyagolt és elhagyatott hegyein: a 
Szőlőhegyen, Szarvason és Nagyhegyen 
számos kisebb-nagyobb nyaraló-épület 
viaskodik évek hosszú sora óta az idő 
vasfogával anélkül, hogy tulajdonosaik 
legalább weekendezésre felhasználnák, 
nagyvárosok közelében aranyat érő 
szőlői hajlékaikat. Az ideális fekvésű 
Szőlőhegy valóban predesztinálva van 
arra, hogy Rimaszombat nyaralóhelye 
legyen és megfelelő propagandával len 
diteni lehetne ezen a kérdésen. A múlt 
hét folyamán úttörői is akadtak már a 
Szőlőhegyen nyaralásnak : a Hizsnyan- 
féle szőlő kibővített épülete telepesült 
be a családdal és néhány vendégével, 
akik egy-két hetet szándékoznak ott 
nyaralással eltölteni. Mióta állandó autó
busz összeköttetés van Tornaija felé, a 
Szőlőhegy percek alatt olcsóii megkö
zelíthető a városból, úgy hogy a „jaj, 
messze van" probléma is teljesen meg
oldódott ezzel s miután egészséges 
ivóviz, több tejgazdaság és egyre több 
korcsma is rendelkezésre áll már, csak 
közönség hiányzik ahoz, hogy a Szőlő
hegy szélmentes, pormentes, ideális fek
vésű katlana Rimaszombat nyaralótelepe 
legyen !

Letartóztattak két biztosítási ügy
nököt. Kandra János és Berger Lajos 
biztosítási ügynököket szerdán a rend
őrség őrizetbe vette és átadta az állam
ügyészségnek. A letartóztatásra állítólag 
okot az szolgáltatott, hogy több üzletfél 
feljelentést tett nevezettek ellen, külön
féle manipulációk miatt csalással vá
dolva meg őket. Az eljárás folyik.

Tüzek mindenfelé. Szerdára virradó 
éjjel, eddig ki nem derített körülmények 
között kigyulladt és leégett a rimaszom
bati Mezőgazdasági Szövetkezet vásár
téri szalmaraktára s bár a tüzőrség 
nyomban kivonult, menteni semmit nem 
sikerült. A kár mintegy 30000 korona. 
Csütörtökön délután az Antali pusztára 
hivták ki tűzoltóinkat, ahol egy tanyai 
ház a benne lévő állatállománnyel együtt 
porrá égett.— Serkéről, Gortvakisfalud- 
ról, Gesztetéről és Kisgömöribői ugyan
csak kisebb-nagyobb tüzet jelentettek.

Szeptember 1-jére két diákot, vagy
diákleányf elfogadnék teljes ellátásra
(kóser). — Ugyancsak 1—2 kosztost is 

elfogadok.
Czim : Maros Károlyné Jánosi-utca 22.

A RPOS tenniszszakosztálya több 
adminisztrációs ügy elintézése végett f. hó
13-án este választmányi ülést tartott.

A Prágai Magyar Hírlap országos 
akciója a Kazinczy könyvek érdeké
ben. Gömörben dolgozik Telléry Gyula 
szerkesztő Wallentínyi Samuval. A Ka
zinczy könyv- és lapkiadó szövetkezet 
a csehszlovákiai magyarság egyetlen, 
átfogó kulturális szerve, mely egyrészt 
az alkotó szellemi erők összefogása, 
másrészt a nagyközönség kulturakarata 
és áldozatkészsége által viszi előbbre 
irodalmi életünk fejlődését. — Ennek a 
kulturakaratnak és áldozatkészségnek 
gyönyörű bizonyságtétele a P. M. H. 
húsvéti számában közzétett pályatételek
nek a mai, egyetemes magyar életben 
is példátlan gazdagsága.
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Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap augusztus ló-én és 16-án 
gyönyörű beszélő nagytilm német nyelven H Kis- 
termacker hasonnevű szinjátéka nyomán. Film, 
mely a beszélő film legnagyobb ellenségét is meg
győzi arról, hogy szükséges.  M nia alkotás erősen 

ható scenériummal:

M ié n k  a z  é j s z a k a
Fősz. Charlotte Ander, Hans Albers, W. Jansen.

Szerdán, Augusztus 19-én érdekfeszi ö kalandor 
dráma. Nagy merész hajsza egy gyöngy nyakék 
után A híres Rin-Tin-Tin farkaskutya bravúros 

tettei :

A z e lv e s z e t t  n j a k é k
Fósz. Rin-Tin-Tin, Evelyn Pierci,  Alalty Kemp.

Csütörtökön, augusztus 20-án gyönyörű társadalmi 
kalandor film a híres, de nálunk kevéssé ismert 

művésszel :
A  v é r e s  tó

Főszerepben : Richard Bartelmes

:  V O Z Á R Y , Rimaszombat
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Újabb gyanús tüzesei Gortvakis- 
faludon. Gortvakisfalud községben, ahol 
a gyanusabbnál gyanusabb tüzesetek 
egymást érik, a napokban ismét nagyobb 
méretű tűz volt. Az előre megrendezett 
tüzesetek tipikus külsőségei között le
zajlott gyújtogatás ezúttal a községi 
terményrakodón ment végbe, amikor is 
egymástól nagy távolságra levő oszta
gok borultak lángba, szinte vezényszóra. 
A csendőrség állítólag már napokkal 
előbb tudóit a gyújtogatok készülődé
seiről és súlyos gyanuokok alapján Szi- 
ványi Gyula és Kusza István gazdákat, 
valamint'Ruzsinszky János, Vince Barna 
és Battes István gazdasági munkásokat 
le is tartóztatták. Az ügyészségnek át
adott gyanúsítottak egybehangzóan ta
gadják, hogy részük lenne a tűz élőidé 
zésében. A kihallgatások befejeztével a 
vizsgálóbíró a gyanúsítottakat előzetes 
letartóztatásba helyezte, ellenben Kusza 
Istvánt bizonyítékok hiányában szabad
iábra helyeztette.

Tíz napos hullát fogtak ki egy kut-
ból. A Hubó községhez tartozó egyik 
pusztán múlt szombat délután egy fiatal 
leány oszlásnak induló hulláját fogták 
ki ez egyik kutból. A tanyabeliek úgy 
jöttek rá a borzalmas leletre, hogy né
hány nap óta a kút vizét bűzösnek és 
élvezhetetlennek találták s igy elhatá
rozták annak kitisztítását. A kútba le- 
bocsájíkozott emberek azután ráakadtak 
az erősen osziófélben lévő hullára, 
amelyben Be di Erzsébet 21 éves hubói 
leány tetemére ismertek. A helyszínre 
azonnal kiszállt a kerületi bíróság vizs- 
gálóbirája a hatósági orvosokkal együtt 
a boncolás megejtése céljából. Az orvo
sok egybehangzóan megállapították, hogy 
a hulla mintegy tiz napja lehetett a kút 
vizében. A fiatal leány anyai örömöknek 
nézett elébe, nincs kizárva, hogy efeletti 
szégyenében ölte magát a kútba. A vizs
gálat megindult.

Balesetek. Tóth Károly vashegyi bá
nyamunkást súlyos fejsérülésekkel szál
lították be a rimaszombati állami köz
kórházba. A szerencsétlen munkás mint
egy három méternyi magasból fejjel le
felé lezuhant az egyik tárnában és egy 
betonlaphoz ütődött. Állapota életveszé
lyes. — Mülier Gyula pelsőczi lakos 
fejlövéssel került be a rimaszombati 
kórházba s bár sérülése súlyos termé
szetű, orvosai bíznak felépülésében. — 
Tomko András feledi lakos egy ter
ményt szállító szekérről zuhant le és 
súlyos belső sérülésekkel ugyancsak a 
rimaszombati kórházba szállították.

Hatósági közlemények. Figyelmez
tetnek az állattartók, hogy vásárok al
kalmából a marhavásártérre minden
nemű állat kivétel nélkül csakis szabály
szerűen kiállított marhalevéllel vezethető 
be, tehát az eladásra nem szánt állatok
nak is marhalevéllel kell ellátva lenniök.

Figyelmeztetnek a lakosok, hogy^ a 
Rimapart-utca szakaszán a gőzfürdő előtt, 
valamint a poltári vasúti hidtól az alsó 
malomig a Rima folyó medréből sem 
homokot, sem kavicsot kiszedni nem 
szabad.

Az Országos Hivatalnál feleket csakis 
keddi és szerdai napokon reggel 9 órától 
a hivatalos órák befejeztéig fogadnak.

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

C S A R N O K .
Áldozat.

Irta: Terescsényi György
Szemei vérben forogtak, kalapja is 

elmaradt valahol, szinte futva közeledett 
és föllépve az ajtót, bedobbant a szo
bába.

— Gyalázatos, — ordította és kurta 
erős nyakán fölvastagodtak az erek, — 
hun vagy, gyalázatos ?

Benn félhomály derengett. A mester
gerenda reszketett és meghajolt a kiál
tást követő szörnyű csöndességben. 
Szemközt a faion, mintha összekocogtak 
volna az üvegrámába akasztott párta 
gyöngyszemei és fölötte széttárt két 
karjával rémülten kapaszkodott a falba 
a feszület.

Két mozdulatlan arcot szűrt elébe a 
félhomály. Az asszonyét, aki behúzódva 
kuporgott az ágy és a fal kuckójában 
és a fölvetett párnák kanavászaira her
vadt viaszképet, a leányét...

— Az én lányom, — hörgőit a vén
ember és lassan előrenyujtotta izzadt 
homlokát, mely alatt sötét ráncok völ
gyében parázslóit a két fekete tatár
szem.

A homlok húzta a testet és az egyen
súlyt vesztett törzs görcsös ránditással 
kapta előre a csizmábabujt lábakat... 
Odatámolygolt a nyoszolyához és ráder
medt a leányra.

A beteg pergamenthéju szemein meg
fagyott a pillantás. Nedves csillogás 
szivárgott a szemhéjak alól, fényesen 
utat szántott az orr mellett, aztán el
görbült a száj halvány ive fölött.

Csönd. Egy darabig mély lélegzések 
hallatszottak, fulladt sóhajtások, mint 
mikor az elapadt tüdő a bedagadt gége 
résén szűri át a levegőt.

A baboskendő keretében ide-oda haj
ladozott az öregasszony kis reszkető 
madárfeje, feltátott szájában látni lehe
tett a vergődő nyelv csapkodását. Be
szélni szeretett volna, de nem tudott...

—- H á-á-t igaz . . .— szakadt fel me
gint a vénember hangja. Kínban eltor
zult szócserepek voltak, a gondolat el
törött edényének darabjai és úgy hul
lottak szét a néma szobában, mintha 
sohasem tudnának többet meríteni a 
sötét koponya zűrzavarából. Beszédet, 
ami könnyít és felszabadit, rést a kiíuj- 
tató iszonyatos szorításnak, ami vad 
erővel csapkodja a bordák eresztékeit 
... mondatokat és ordításokat, mikben 
felszakadna a halántékokra feszülő tüzes 
pánt...

— O-o-oh.. .— nyöszörgőit az öreg
asszony a sarokban és a feltátott száj 
kapuja hangtalan morgásokat vonaglott 
a gutaütött nyelv előtt...

Percek teltek el.
Végre az öregember leroskadt a szal

maszékre, ami ott állott az ágy előtt. 
Hideg, szúrós pillantása elnézett a lá
nya fölött.

Most halkan, vékony vibráló reme
géssel, mintha nem is emberi hang 
volna, megszólalt az öregasszony :

— Irgalmas Isten, — ájuldozott,— ir
galmas Úristen ...

— Mégis igaz hát ... — buggyant fel 
ismét az apa hangja és most már a 
kinzó görcs éles fájdalmával kiáltozni 
kezdett :j

— Beszéjjetök ! Beszéjj — fordult az 
asszonyhoz ... Hogy esött ... mikó?...

— Jaj ... — nyöszörgőit amaz, — nem 
is tudom én ... Szerelmes Szűzanyám, 
én nem ... hunnat tudhattam vóna?...

— Ki vót, ki tötte? Tudni akarom !
— Istenöm ...
— Beszéjj ! — bömbölt az öreg és 

kirúgva maga alul a széket, nekiugrott 
az ágy sarkának, — beszéjj, mert agyon
vág la k

— Jaj ...János ... én nem, nem tudom, 
— rémült el az asszony a támadásra 
és fuldokló, zavaros hebegéssel adta 
elő a dolgot.

— Sömmit se vöttem észre ... Máma 
délbe lőtt rosszul ... Titkolta ... úgy esett 
össze a konyhában ... mit töhettem én 
... Istenöm ... mekkora szégyön...

— Te — mordult el az öreg és rá
meredt a leányra.

A vértelen arcon egy izom sem rán 
dúlt, halálos nyugalommal feküdt a ta
karó alatt és karjai valamit öleltek, 
szorongattak.

— Gyalázatos ! — hallatszott megint 
a szitok. — Világ nyelvire adtál, meg- 
csufoltál...

— Jaj, mi lösz itt, jaj Istenöm — ré
müldözött az anya és a magából kikelt 
ember elboruló pillantásába kapaszko
dott.

A lefojtott siirii vér, a keserű vad 
indulat sűrű fellegei ereszkedtek közé
jük. Kivül a hanyatló nap fellegek közé 
temetkezett éppen, vörös sugarak hul
lottak be az ablakon és körülöntötték 
őket.

A kitárt ajtón túl hallgattak a földek, 
a horizont alján égre dermedt a falu
torony és benn az ágyban némán fe
küdt a megejtett leány. Életük minden 
öröme és reménysége, a „tisztösség" és 
a „böcsület", ahogy errefelé ez ilyesmit 
hivják, a kis birtok örököse, aki főköiő 
alá kerül majd és jön valamelyik szép, 
erős legény, akivel ott foiytatja, ahol 
ők, az öregek abbahagyták. Jönnek az 
unokák és a szép nyugodalmas öregség, 
a népek figyelme, minden, ami történ
hetett volna ...

És most viiág csúfsága minden. Nagy 
dolog ez. Egyetlen fájó, pokolbeli seb, 
amit nem tudnak elviselni ezek az em
berek, a szóbeszéd és a gúny ...

— Figura lőttem... — mormogta ma
ga elé az apa és a rekedt hang iszo
nyatos mélyről kotorta föl a sötét této
vázásokat.

Iszonyú gondolatok fakadtak föl és 
szélfolytak a szive körül. Víziók sejlet
tek homályosan és az öreg paraszt hom
lokán lassan összezáruit a szemöldök 
fekete ive.

— Megölöm ... — hallatszott a mély
ről valami kénköves bugyborékoiás. ... 
A lány óit sirdogált előtte a párnák 
fészkében.

Mázsás pörölycsapásokkal döngette a 
csönd a falakat, a sziveket és a kopo
nyákat...

Ekkor az udvarról, a tyúkól irányából 
kétségbeesett sikoltozással sirt fel va
lami jérce. Úgy tűnt, mintha elkapták 
és fojtogatták volna, lelkendezve sirán
kozott, azután elhalt a hangja.

Öntudatlanul, a beidegzett élet kény
szerűségében keit föl az öregember és 
indult az udvar felé. Ott a kerítés tövé
ben, éppen a kutyaól mellett, az elejtett 
préda friss vérében már javában lak- 
mározott a kutya. Kóbor kuvasz volt, 
alig néhány napja került a tanyába, de 
az eldöglött eb után eltűrték a felaján
lott szolgálatot,

Napok óta furcsán viselkedett az ál
lat, sokat odakóborolt és nern tudták, 
mi van vele.

A meggázolt leikü öreg sötét gyűlö
lettel nézte.

— Őszöd?... — morogta felé.— Ugye 
őszöd, te büdös !... Élőd világodat te is !

Az állat boldog örömmel ropogtatta 
a csontokat, majd hirtelen észrevéve a 
gazda komor pillantását, behúzott farok
kal kocogott el a salátás kert felé, szá
jában a megölt szárnyassal.

A zsilipek most fölszakadtak az öreg 
fejében. Szempillantás alatt beugrott a 
kamrába, ott lógott a mordály a szíir- 
ujjban. Nagyon sok kurta, elvágotícsövü 
katonapuska van most szanaszét a ta
nyákon, pusztai házakban, jó az ilyen 
védelmi fegyver, nyúl meg zsivány- 
ijesztő.

Kapta a puskát és tántorgó lépések
kel indult el a kutya után.

— Megölöm ! ... — uszította belül a 
hang. A régi vadorzó ösztönös kábuit- 
ságában loholt előre a megvadult ember.

— Meghalsz ! — riadozott a belső 
sugallat.

Lapulva bujt a seprőbokrok mögé, 
hogy lövésre kaphassa.

Az eb kocogott egy darabig, aztán a 
kert végében, a trágyarakás meiiett meg
állót*. Letette a zsákmányt és hosszú 
veres nyelvével szájaszélét nyalogatta.

— Gyalázatos ! — nyögte az öreg és 
áliához kapta a puskát.

Durr!...
A lövés tompa robbanása széthasí

totta a leborult alkonyat csendjét és 
hullámai visszafodroztak a düiőut lomb- 
palánkjáról—

-— Dögöjj mög !... Utálatos ! — mondta 
még és összevicsoritotta a fogait.

Rohant a vergődő állat felé, vitte a 
felkorbácsolt nehéz indulat, hogy meg

rugdossa és széítapossa ott a szemét
domb alatt.

A halálra sebzett állat gyengén nyö
szörgőit még. Nagy, könnyes szemeivel 
a föléjehajló emberre nézett, egész hasa- 
aíja csupa merő vér...

Már csapásra emelte a tésát, amikor 
visszatorpant.

Lábai előtt, közvetlen a meleg trágya
domb falában a szétkapart vacok köze
pén égrenyult négy lábával utolsót vo
naglott az eb. Hasán a vértől iszamós 
szőrpamsesok között négy kövér, pufók 
kutyakölyök ... Szívták, marcangolták a 
kihűlő testet ... mámoros, boldog öröm
mel...

Lüktető halántékkal meredt rájuk az 
öreg. Szive vadul dobogott és émelyítő 
nyál futott össze szájában.

Sokáig nézte igy a négy kövér po
rontyot és feje lassan ziháló mellére 
csuklotí alá.

— Istenem ... révedt el, majd elkapva 
tekintetét az áldozatokról, szétnézett a 
határban.

Az égbolt roppant kupoláján a csilla
gok gyémántkösöníyüi sziporkáztak már 
... lenn a rétek, búzatáblák, kukuricá- 
sok szenderegíek ... oldalt egy gala
gonyabokor sűrűjében tojásülő gébicsek 
kurrogíak.

— Istenöm ! — sóhajtotta mégegyszer 
s eddig még sohasem érzett hullámok 
áradtak el szivén.

Hirtelen elfordult, de futólag a kutya- 
köiykökre pillantott még, aztán lassan
visszaballagott a tanyába.

Bebotorkálí az ajtón, maga után huzva 
a fegyvert ... és leroskadt egy székre.

A két asszony rémülten tekintett rá 
...az olajlámpa kisérteíárnyékokaí raj
zolt a menyezetre...

— Mutasd ... — nyögte most az öreg 
ember.

Először nem tudták, nem értették, mit 
akar. Csak a fiatal anya érezte meg, 
hogy valami csoda el téri tette a vesze
delmet.

Feltakarta hát a dunyháját és alatta 
az ölelő karok között látható lett a 
gyermek.

Vörös és pufók arcocskája volt és 
láthatatlan árnyékok után kapkodott 
parányi ujjaival.

Rémületbe dermedt szemmel révedt 
maga elé az öreg. Hol a gyermeket 
nézte, hol az anyát ... szétnyílott mar
kából csörrenve hullott a padlóra a 
puskát

— Szögényke ... — motyogták a vér
telen ajkak.

A fiatal anya is mosolygott már és 
nyugodtan tartotta apja elé a csecse
mőt...

Elcsiífuló lelkűk kapujában gazdag 
áradással tört fel a szeretet. A két nő 
csendesen sirdogált és mély, remegő 
csuklással még ennyit mondott az öreg 
ember:

— Édösöm ... Hát mégsem lettél árva.
A Megfeszített pedig, ott a falon, ki

tárt és átlyukgatott két karjával, mintha 
ölelésre hívta volna őket: a sülyedt, 
homályos parasztszobát, az elsötétült 
udvart, a földeket ... és az egész világot.

A Roykó-féle világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt k aph ató!

S P O R T .
A LAFC jubiláris körmérkőzése.
A régi, jóban-rosszban fegyverbarát 

LAFC 20 éves jubileumán a „Gömöru 
is meghajtja az elismerés zászlaját!

A nemes sport nevében előre az újabb 
jubileum felé!

A LAFC 20 éves fennállását jubiláris 
sportünnepségekke! ünnepli meg, me
lyeknek fénypontját képezi a football- 
körmérkezés. Ezen körmérkőzésre a ren
dező LAFC-on kiviii három egyesület 
kapott meghívást: a Salgótarjánai SE, 
Északmagyarország bajnokcsapata, az 
Érsekujvári SE, a pozsonykerületi baj
nokság második helyezettje és a RPOS.

A körmérkőzés jelentőségét s a részt
vevő csapatok kivételes képességeit 
nem szükséges bővebben ismertetnünk, 
mindegyiknek márkás neve van a foot- 
ballsport terén, épp ezért azon körül
ményt, hogy ezen illusztris környezetbe 
a RPOS is meghívást kapott, mint vá
rosunk sportéletének megbecsülése jelét 
csakis a legnagyobb elismerésünk kife
jezésével regisztrálhatjuk.
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A RPOS-nak mindenesetre reá kei! 
szolgálnia a LAFC megtisztelő meghívá
sára s be keli igazolnia, hogy városunk 
footballsportja fejlettség és nivó tekin
tetében nem marad el más sporiceníru- 
mok mögött.

Minden egyes játékos kell, hogy tel
jes komolysággal érezze át küldetése 
fontosságát s kell, hogy kivétel nélkül 
sok-sok küzdőkészséget és odaadást vi
gyenek a küzdelembe s akarjanak érté
kes eredményt elérni, miáltal örök időkre 
beírhatják nevüket városunk és kerüle
tünk sportéletének történetébe.

A körmérkőzés szombaton és vasárnap 
játszódik le. Szombaton RPOS—SSE és 
LAFC—ÉSE, vasárnap RPOS-ÉSE és 
LAFC—SSE párosításban. — A RPOS 
mindkét napon délután 3 órakor játszik 
s városunkból igen sokan készülnek 
Losonczra, hogy tanúi legyenek az ér
dekes küzdelemeknek és lelkesítsék a 
RPOS csapatát.

A R. P. O. S. pompás győzelme 
Zólyomban.

RPOS-ZTK 2:1 (2:0)
(Kiküldött munkatársunktól.) A RPOS 

vasárnap Zólyomban játszott revanche- 
mérkőzést az ottani ZTK kitűnő együt
tese ellen és a szezon legértékesebbnek 
tekinthető eredményével, egy igen érté
kes győzelemmel szaporította az utóbbi 
időben elért sikereket.

A ZTK otthonában igen veszélyes és 
a pálya megszokottságánál, valamint 
lelkes közönségénél fogva csak igen 
nehezen legyőzhető ellenfél és a RPOS 
győzelme már csak azért is értékes és 
szenzációs, mert két tartalékkal volt 
kénytelen a teljesen komplettül kiálló 
zólyomiak ellen szerepelni.

A RPOS értékes győzelmét csapata 
minden egyes tagjának hatalmas lelke
sedésével csikarta ki. Ilyen ambícióval 
és határtalan győzniakarással még nem 
láttunk rimaszombati csapatot játszani 
s ennek oka valószínűleg az volt, hogy 
a RPOS be akarta igazolni, hogy a 
LAFC által a jubileumra való meghívás 
folytan beléhelyezetí bizalmat megér
demli.

A RPOS minden egyes tagját dicsé
ret illeti meg önfeláldozó, ieikes játé
káért. Andrásik a kapuban kitűnő volt 
és egészen sérüléséig hibátlanul, bátran, 
nem egyszer testi épségének koczkáz- 
tatásával védte kapuját, A kapott gólt 
nem foghatta. A hosszabb idő óta nem 
szereplő Markos igen jó volt és külő 
nősen precíz fejjátékával érvényesült. 
Durda I., a másik hátvéd ez évi legjobb 
játékát produkálta ; felszabadító rúgásai 
kitünően sikerültek és pontos szereié 
seivel nem egy veszélyes helyzetet 
likvidált. A Kovács helyett a centerhalf 
nehéz posztján játszó Altmann nagy 
munkát végzett és különösen az első 
félidőben, amikor az iramot még jól 
bírta, működött igen jól. Kellemes meg
lepetést keltett Kocsis, aki az utóbbi 
két mérkőzésen vaió gyengébb szerep
lése után újra régi formáját játszotta ki. 
Sipula, a halfsor harmadik tagja szintén 
lelkesen küzdött, de a passzokkal még 
mindig sok baja van. A csatársorban a 
két szélső : Simon és Szmrekács voltak 
újból igen jók. Szmrekács kiszámitotí 
beadásaival nyerte meg a közönség tét 
szését, Simon pedig több egyéni akció
jával tüntette ki magát és újból bebizo
nyította, hogy a balszélső helyén tudja 
igazán megmutatni tudását. Páricska II. 
nagyszerűen irányította a csatársort és 
különösen a szélsőknek szöktetett lab
dái sikerültek. A két összekötő : Oícsá- 
rik és Páricska 1. jól illeszkedtek be az 
együttesbe és jól adott passzaikka! 
hasznos munkát végeztek.

A zólyomi csapat magasan kiemelkedő 
legjobb tagja a már két héttel ezelőtt 
Rimaszombatban lejátszott és döntetle
nül végződött első mérkőzés alkalmával 
is brillírozó kapus, aki mellett a jobb 
hátvéd, a baihalf és a belső trió tet
szettek a legjobban.

Az egész lefolyása alatt érdek feszitő, 
erős iramú mérkőzés első félidejében 
a RPOS uralta a mezőnyt. Több le
futás után Páricska il. éri el az első 
gólt, amikor a 15. percben Altmann 
jól helyezett szabadrúgását a kifutó ka
pus mellett hálóba segíti. A RPOS ál
landóan ostromolja az ellenfél kapuját 
és a 28. percben Simon igen szép egyéni 
akcióját góllal fejezi be.

A II. félidőben a zólyomiak két em
bert kicserélnek és erősen küzdenek a

kiegyenlítésért. Veszélyes akciók soro
zata következik, de a rimaszombati vé 
delem emberfeletti küzdelemmel dolgo
zik. A 8. percben a balösszekötő góli 
rúg és kevéssel rá újabb veszély fenye
geti a RPOS kapuját. Andrásik kifut és 
megmenti a holtbiztosnak látszó gólt, a 
ráfutó csatár azonban megrugja, úgy
hogy kénytelen a pályát sérülten el 
hagyni. A kapuba Durda áll be, Markos 
mellé Kocsis jön hátra, de Simon is 
állandóan hátul tanyázik és segít a vé- j 
delemnek. Hatalmas küzdelem indul 
meg az egyenlítésért, de a RPOS már 
meg akarja tartani az annyira áhított 
győzelmet s minden erejét összeszedve 
küzd az egyenlítés elien. A védelem az 
ellenfél minden támadását visszautasítja 
és az utolsó percek újból a RPOS tiz 
emberrel játszó csapatának fölénye je
gyében folynak le. Az uíoisó percben há
rom egymást követő sarokrúgást ér el 
a ZTK, de Durda a kapuban jól állja 
meg helyét és a biró füttye csakhamar 
a mérkőzés végét jelzi.

A jelenleg Zólyomban tartózkodó 
Friedrich prágai biró a mérkőzést nagy 
rutinnal vezette, de különösen a máso
dik félidőben sokszor megmutatta, hogy 
szereti a zólyomi csapatot.

A RPOS csapata a mérkőzés után 
Szliácsra autózott, ahol megtekintette a 
szépen kivilágított fürdőt és éjfél után 
tért haza Rimaszombatba. —bi.

RME—Apátfaía? SC. 3:í (2:1). Biró: 
Mándy.

RME: Lőkös I.-Spitz, Soiymosy, Ma j 
zsik (Riz), Ács, Riz (Lőkös II) Németh, j 
Ofcsárik II., Balázsik, Hrivnák, Járosi.

Unalmas, léleknélk üli mérkőzés. A 
RME túlnyomó, technikai fölényét a 
góiarány egyáltalán nem fejezi ki hűen, 
mert a csapat — látván az ellenfél gyen
ge felkészültségét — kényelmes játékot 
folytatott. Mindenesetre az apátfaiusiak 
kitünően védő kapusa is hozzájárult a 
gólszám leszorításához.

Kitűnő téli füstölt szalonna
kilónként Í4 koronáért kapható  

m íg a készlet tart
H U D IC ZIU S L Á S Z L Ó N Á L

Rimaszombat, Rózsa utca 14.

Eladd Mztelek.
A város legegészségesebb részén, 
pormentes és száraz helyen 1100 

négyszögöl háztelek eladó.
Cím a kiadóhivatalban megtudható.

Hirdetmény.
D a r n y a  község volt úrbéres 

gazdaközönsége bérbeadja a bir
tokát képező

PIT** korcsmát
lakással és az ehez tartozó földek
kel (kb. 7 magyar hűld 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 1 9 3 i ,  a u g u s z t u s
2 3  &n lesz megtartva délelőtt 10 
órakor a községházán Darnyán.

Közelebbi feltételeket közöi a 
községi b:ró Darnyán.

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

A RME legjobb csapatrésze a Balá
zsik-Hrivnák-Járosi balszárny volf, amely 
gyorsaság, összjáték és gólkészség te 
kintetében alig hagy kívánni valót. Kü
lönösen járosi veszélyes rohamai és 
bombái d cséretesek. Hrivnák sokszor 
kényelmesen leáilott, egyébként ö is 
kimutatta oroszlánkörmeit lövéseivel. 
Ofcsárik li. még nincs egyáltalán meg 
edzve erősebb mérkőzésekre. Németh 
az első félidőben sokszor szépen adut: 
be, jól is mozgott, de a második 
félidőben hanyatlott. A fedezetsorban 
Ács egyenletesen és jól játszott. Mazsik 
formája nem kielégítő, míg Riz nagyon 
rendszertelen. A II. félidőben beállt Lő
kös II jó volt. — A hátvédek sokszor 
könnyelmüsködíek, még szerencse, hogy 
az ellenfél csatárai nem tudták azt ki
használni, Soiymosy volt a jobbik. Lő- 
kösnek semmi dolga nem volt.

Az apátfalusi csapat még egyáltalán 
nem éri el a vezető kerületi csapatok 
nívóját. Semmi rendszert sem fedeztünk 
fel náluk, s a játékosok túlnyomó tevé
kenysége a szabálytalan, az ellenfél já
tékosainak testi épségét sokszor veszé
lyeztető belépésekben merül ki. Leg
jobb játékosuk a kapus, továbbá a fia
tal jobbhátvéd és a középfedezet.

Az első góit Járosi éri el a 13. perc
ben. A jobbhátvéd mellett megugrik s 
erős bombáját a kapus nem védheti. 
Egy percre rá Hrivnák góíoz. A 15. p. 
pedig 11-est diktál a biró a RME ellen, 
amiből gól lesz A második félidőben 
az 1. p. Járosi beállítja a végeredményt.

A RME ismét távoli vidéken : Poprá- 
don fogja reprezentálni városunk foot- 
baüsportját. A poprádi csapat jó képes
ségekkel rendelkezik, a komplett felál- 
liiásu RME-ben azonban bízunk, hogy 
a fáradságos utazás dacára is értékes 
győzelemmel fog hazatérni.

A szerkesztésért és kiadásért fe le lő s:

R á b e ly  K á r o ly  íaptulajdonos.

A nagyérdemű hölgyközönség szives 
tudomására hozzuk, hogy

Hői fiivatszalóim nkat
folyó hó 15 tői Ktskút-uíca 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 varróieányok és egy

FSp*' tanutóleány felvétetik. “1WÉ

Füráö'-sapláK , cipók,
Foto-ezikls ek, 
Fly-Tox

a BOKOR-drogériában,

S zm m egóvó  intézet,
Garancia mellett elvállalok 
szőrme - b undáka t , boákat 
és mindennemű téli ruhák 
moly eben való megóvását.

Kiváló tiszteletiéi :

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

fcO év es szak i apaszta lak .
,T a tr a  ' s p e c ia lis ta .

Az összes gyártmányú autók részleges
és generál javítását:  traktor, benzinmo
tor, ipari és mezőgazdasági gépek, tüzi- 
fecskendők, kúíszivatíyuk javítását, laka
tos szakba vágó munkákat szakszerűen

eszközli : S E B E S  és D U D A
autó és gépjavifó műhelye TORNÁIVÁ.

(Central garage.) 22 52
Henger csiszolás, könyök tengely egali
zálás, autogén heggesztés. S. K. F. golyós 
csapágyak, Matador Englebert pneuk. — 
Autó- és Fordson alkatrészek raktáron.

Ko v á c s á r u h á z
RIMASZOMBAT.

Nyug ágy. . . . Ke 80— 120-ig 
Rollók, •  Zsalugatterek, •  Roietták. 
Bicziklik.  * Varrógépek részletre.

Befőzésre alkalmas
valamint ehető

l s i p ~  K Ö R T E
állandóan kaphaó PL E N T Z N E R N É L  

Szabadka puszta.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

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

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

P IL L Á M  J Ó Z S E F ,
épület-üvegező és képkeretező.

\ R U H A FE ST É S! TISZTÍTÁS!
|  S e ly e m  é s  s z ö v e t  n ő i r u h á k , fé r f i  
|  ö ltö n y ö k , fe lö ltő k  s tb  s tb . f e s -  
2 21—26 t é s e , 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 , in -
f  S z a k s z e r i !  munka! g e k  t i s z t í t á s a  h ó fe-  

G y o r s  szállítás! h é r r e  tü k ö r fé n n y e l. M a sa r y k - té r  9

ílc só  á r a k
Női ingek . . Ke 5 90—1800-ig. 
Kiváló finom selyemharisnya Ké 12 
Tennisz-raketr. Lack olaj. Labda. 

Footbali-felszerelés.

CsQdeladási hirdetmény.
Alulírott, mint a vagyonbukott Tóth 

István szabó Rimaszombat csődtömegé
nek gondnoka, a csődválasztmány hatá
rozata érteimében közhirré teszi :

A csődtömeg összes ingóságai zárt 
Írásbeli ajánlatok utján két csoportban 
fognak eiadatni, és pedig :

I. első csoport:
kész férfi és fiú öltönyök, nadrágok és 
télikabátok a csődlelíár 5—16 tételei 
alatt 8095 Ke. beszerzési és 3775 Ke. 
becsértékben.

11. második csoport:
szabómii hely berendezés, v a r r ó g é p e k ,  
ponyvák és sátorfeiszerelés a csődleltár 
1—4 és 17—23 tételei alatt 2744 Ke. 
beszerzési és 1175 Ke. becsértékben.

Az Írásbeli ajánlatokat zárt boríték
ban mindkét csoportra külön-külön az 
alulírott csődtömeggondnok kezeihez 
legkésőbb 1931. augusztus hó 25 nap
jának déis 12 órájáig kell beadni s 
egyidejűleg köteles az ajánlattevő a tö
meggondnok kezeihez Ke. 500 bánat
pénzt letétbe helyezni külön minden 
ajánlat mellett.

Az ajánlatok fölött a csődválasztmány 
1931. augusztus hó 26. napján délután 
3 órakor fog határozni a rimaszombati 
kerületi bíróság (Tompa-tér) földszinti 
2. számú tárgyaló termében. A csődvá- 
iaszímány fönntartja magának a jogot, 
hogy az ajánlatok fölött tetszése szerint 
határozhasson, esetleg valamennyi aján
latot elutasíthassa és az eladást szóbeli 
nyilvános árverés a megjelölt helyen 
folytatólag fog megtartatni.

Á vevő köteles a megvett ingóságo
kat azonnal átvenni és elszállítani és a 
vételárat készpénzben azonnal megfizet
ni. A véteii illetéket és a forgalmi adót 
vevő külön viseli. A mennyiben a vevő 
ezen feltételeknek eleget nem tenne, 
bánatpénzét elveszti és az esetleges 
kárért a csődtömeggel szemben felelős.

A tömeggondnok nem szavatol sem az 
ingóság minőségéért, sem annak leltári 
értékéért.

A csődleltárt meg lehet tekinteni min
den nap 9—12 óráig a csődtömeggond
noknál (Vasututca 9. sz.), az eladás tár
gyait pedig a csödtömeggondnok vagy 
megbízottjának közbenjöttével a hivata
los órák alatt bármikor.

Rimaszombat, 1931. augusztus 11.
Ifj. Dr. Ráróssy Gyula,

csődtömeggondnok.

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


