
X I. É v R IM A S Z O M B A T , 1931 . A U G U S Z T U S  2 3 . 3 4 . SZ Á M .

FOTO-czikkek
Betegápolási

czikkek
Bőrdiszmuáruk

OLASERN AL.
V A S Á R N A P O N K É N T  M E G J E L E N Ő  P O L I T I K A I  É S  T Á R S A D A L M I  H E T I L A P

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 
MASARYK-TÉR ?.

Lapzárás csütörtökön este. —  Kéziratok vissza nem adatnak.

FŐSZERKESZTŐ ELŐFIZETÉSI DIJAK: Egy évre 48 K, félévre 24 K,

M Á R K U S  L Á S Z L Ó
negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

1 Hirlapjegv engedélyezve a poataigazg. 57,433-111-21. sz. rendeletével.

Kazinczy Ferencz emlékezete.
Most van a százados évfordulója 

annak a napnak, amelyen a ma
gyar irodalom kiváló úttörője, a 
magyar nyelv nagy reformátora: 
Kazinczy Ferenc elköltözött az élők 
s mából.

Kazinczy 1759-ben született és 
születésének százados évfordulóját 
is megünnepelte akkor egész nem
zete, bár éppen az elnyomatás sö
tét korszaka borult az öntudatra 
ébredt magyarságra.

Ki volt Kazinczy Ferenc ? Erre 
a kérdésre legjobban megfelelnek 
az ő tettei, az ő müvei és egész 
élete, amelyen át teljes leikével a 
magyar nyelv és irodalom megújí
tásán és fölvirágozásán fáradozott.

halomnak nevezte el s ez volt a 
felsővidéki irodalmi élet központja. 

+ j Innen irta nagyszámú költői leveleit, 
mabb, tökéletesebb magyar nyelve 1 Addig irt," addig küzdött, hogy 
kell alkotnia, amely alkalmas lesz nemzetét kiemelte a közönyből, a 
a müveit szellemi élet fordulatainak jobb és nemesebb lelkek érdeklő- 
kifejezésére. dése kísérte már Kazinczy föllépé-

Ezért kezdte, ezért indította meg: S£t és írásait.
a nyelvújítási harcot, amelyben 
erős és heves ellenfelei támadtak 
ugyan, akik maró gúnnyal keltek 
ki írásaikban ellene. Elnevezték 
őt Zafír Cenci gúnynéven és mint 
szamáron ülő iantost festették a 
cimképre. A könyv címe „Mondo- 
lat“ volt Következett rá Kazinczy 
„Felelete".

Az 1831-iki nagy kolera idején 
Pestre utazott, hogy jelen lehessen 
a magyar tudományos akadémia 
megnyitásán. Onnan meg elment 
több helyre ismerőseihez, barátai
hoz s Rimaszombaton keresztül 
utazott hazafelé.

Zemplénben kitört az ázsiai ko
lera, a nép az urak házait pusz
tította, őket gyanúsítva a koleraDe Kazinczy nem csüggedt, az

ő leikében mélyen élt nemzetének terjesztésével. "A katonaság vesz 
szelleme és az nem engedte őt pi tegzárt vont a járvány ellen, 
henni, az iövelt a leikébe uj fény- Kazinczy ekkor utazott haza Szép- 

Az ő fáradtsága, munkája küz- sugarat és lelkesedést. halomra, ahol a kolera nem tört ki.
delem volt. Evvel a lelkes küzde-; „Tövisek és virágok" c. köny-: Rövid idő múlva kolerába esett

és augusztus 23-án elvitte a beteglemmel rórte a közöny jegét, evvei vében újra megfelelt gúnyoló ellensé- 
árasztott meleget és fényt abba a geinek és az ébredező nemzet las
hiílpnr e n tó t  c iu íi ía c r h a  n in i v n lf  37  ----- ;

ség a jeles magyar irót, a magyar
hideg, sötét sivatagba, ami volt az sanként neki adott igazat s az ő nyelv megújító reformátorát, 
ő korában a magyar szellemi élet. utján látta a szellemi haladás ös- Barátai csati koztak nyelvújító 

Egy-két nemesebb lelkű ember, vényét. Ezen jártak az ő barátai munkájához és folytatták azt, ugy- 
akiknek lelke mélyén megszületett js és a keskeny ösvény utóbb 
a magasabbra törő géniusz, — ezek szépen kiépii't a nemzeti irodalom 
akarták kiemelni nemzetüket^ tes -: pompás országutjává. 
ceaés sivár pusztaságából. Érdek- [)3 addig sok munka, sok küz
dést, életet, öntudatot  ̂ akartak ^c}em várt Kazinczy irói lelkére, A régi legendás korszak vándor- 
:ke 1 teni a nemzetben saját nyelve amely megérezte és követte a ma- dalnokai, a lantosok, hegedősök és

hogy ez a nyelvújító munka töké
letesítve pár évtizeddel később be
fejeződött s azóta van a nemzet
nek finomabb, csiszoltabb, tisztább 
irodalmi nyelve, amelyet a nagy 
irók egész serege világirodalmi 
magaslatra emelt.

Ezt a munkát Kazinczy Ferencz 
indította meg, aki száz évvel ez
előtt dőlt ki a szellemi munkások 
sorából, hogy ő maga is szellemi
vé válva, ott ragyogjon minden 
magyar előtt élő példaképen, mint 
a nemzeti nyelv megujitója.

A ma száz éve sirba dőlt hal
hatatlan nagy magyar szellemóriás 
halála napján gyújtsuk meg a há
lás és kegyeletes utódok emléke
zetének fáklyáját s annak fényénél 
felmelegedő lelkünk a gondolat 
szárnyán szálljon el a nagy halott 
porait takaró sirhalomhoz, mely 
alatt annak a nagy magyar férfiú
nak porai nyugszanak, aki mind
halálig szerette nemzetét s titáni 
küzdelmet vivott annak a művelt 
népek között való dicsőséges fenn
maradásáért.

A magyar tanítók hangversenye.
iránt, hogy méltón léphessen a többi 
müveit nemzetek sorába.

Munkájuk nemcsak közönnyel, 
de gyakran gúnnyal és ellenkezés
sel találkozott az akkori müveit 
magyar néposztályok körében, ame
lyek az évszázados pusztító har-

örömmel karolta föl a szép és 
nemes dolgok eszméjét és sokszor 
áldozatok árán is diadalra juttatta 
azt, szép és meleg óváczióban 
részesítette a hozzánk jött tanitó- 
dalosokat és hozzátartozóikat.

A pályaudvaron a fogadtatásra

gyár géniusz fölavató és hivó szó- jgricek jutottak eszünkbe szomba- 
zatát. tón, folyó hó 15-én, mikor a szlo-

Maga is irt a megújított nyel- venszkói magyar tanítók dalárdája 
ven könyveket, különösen szépek városunkba érkezett, mert hason- 
pannonhaimí útja emlékei és „Pá- íóan szép és örökbecsű missziót 
lyám emlékezete" cimü könyvei. teljesítenek : a magyar dal és dal- 

t . .. , , , , • Kazinczy résztvett korának ha- költészet fáradhatatlan apostolai,
:okba belefáradva, a holt iatin ]acjó szellemeivel a Martinovics-féle interpretátorai ők. 
nyelvben vagy az idegen uralkodó összeesküvésben és ezért hat évig Rimaszombat város közönsége, 
saiádtól rájuk erőszakolt és édes sujy0s börtönbüntetést szenvedett mely a hazai közéletnek kiváló 

getett idegen^ nyelvben és müveit- Kufsteinban és a spielbergi kazama- tudósokat, nagyhirü költőket és 
. -'ben találták boldog megnyug- ^k borzalmas odúiban. Ott is iro- művészeket adott, mindig benső 

. asukat.  ̂ _ dalommal foglalkozott, ezek a sötét,
De a bátor, hivatott úttörők nem j szennyes odúk sem törték meg 

engedtek, nem hagytak föl a küz- lelkének nagyra hivatott erejét, 
delemmel bármilyen reménytelen- Késöbb megházasodott s a Sá- 
nek átszőtt is az. Mmt újra fel-: toraIjaujheiy mellett fekvő Bá- 
telv.nano csdiagsugarok világították nyácJskÍ ra í 0„ult feleségével: Török

u k0Z1° T Sö h,?0g P ^ 38^ 011’ gróf leányával. Ezt a helyet Szép- szeliemuk fényevei ingerelve es íz- h J
gatva az elnemzetlenitett osztályok
lelkeit.

Ezt a törhetetlen munkát végezte'
Kazinczy Ferenc, sőt éppen ő volt 
az úttörők között az, aki legtöbbet; 
agitált, küzdött, irta magyar nyelv 
megújításáért s a  magyar irodalonr 
fölvirágozásáért.

Belátta, hogy nemzetének nyelve 
t ö b b s z á z a d o s  hátramaradott- 
ságában nem alkalmas a müveit,! 
nyugati szellem fogalmainak és 
eszméinek kifejezésére s éppen ezért 
nem boldogulhattak a magyar irók, 
mert a nyelv fejletlen volt, csak a 
legalsóbb, legegyszerűbb néposztá
lyok beszélték azt rendes haszná
latban.

Kazinczy átlátta, hogy uj, fino-í

B E T É T J E I T  helyezze el
T A T R A  B A N K N Á L !

A  b e té te k é r t  s z a v a to l  7 5 0  m il l ió  K ő ö s s z v a g y o n

A T A T R A  B A N K A
S z io v e n sz k ó  le g n a g y o b b  p é n z in té z e te
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összesereglettek élén Perecz Samu 
nyug. városi tanácsos, az itteni 
Magyar Dalegylet ügyvezető elnöke, 
a város magyar társadalma, a Ri
maszombati Polgári Olvasókör és 
a dalárda nevében kedves, szere
tetreméltó szavakkal üdvözölte az 
érkezőket, s utána Matolcsy Pál 
ny. igazgató a helybeli tanitó gárda 
érzelmeit tolmácsolta meleg, barát
ságos kézszoritással s hamisittat- 
lan magyar szeretettel.

Fölséges, igazán eszményi volt 
a hangverseny lefolyása s valóban 
csak banálitás lenne, ha frazeoló
giába bocsátkoznánk és dicsériá- 
dákat zengenénk a tanítók nagy
szerű dalárdájáról. Mi impresszión
kat röviden úgy fejezzük ki, hogy 
koncertjük művészi tökély volt, 
mint azt müveit, intelligens és hi
vatásuk magaslatán álló tanítóktól 
másképen nem is várhattuk.

De mégis, ha a sz ív  örömmel 
van tele, nem lehet azt elhallgat
tatni. Meg kell emlékeznem Boross 
Béla grandiózus szavalatáról, Ko
vács Alajos elnök magas szárnva- 
lásu beköszöntőjéről, Heckmann, 
karnagy : jeligéjéről; kiváló szel
lemi termék valamennyi. Rendkívül 
élvezetes és szivet-lelket melengető 
volt Ocsovay hőstenorja és fölötte 
fülbemászó volt a dalárda mély- 
hegedűs hangrezgése, mely égi 
koncerthez volt hasonló, nevét saj
nos, nem tudtam kipuhatolni és 
ezért a „mélyhegedüs" csak kép
letes megszólítás.

Nagy pedagógiai jelentőséget is
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tulajdonítunk a dalárda kőrútjának, 
mert fontos célkitűzése a magyar 
dalnak a maga eredetiségében való 
megőrzése és terjesztése. A jazzra, 
a Jonny-ra gondolok. Ezt a zenei 
átalakulást a háború utáni idők 
kedély- és idegelváltozásai hozták 
magukkal. Az a naiv forma és naiv 
tartalom, mely a háború idején 
még elegendőnek bizonyult a kedé
lyek felderítésére, a mai kor cini- 
kusabb és rafináltabb iziésü pub
likumát már nem szórakoztatta. 
Ezért kellett valami újnak jönni, 
valami izgatóbbnak, valami újsze
rűbbnek, mely eddig ismeretlen 
lüktetésével, simogató lágyságával, 
narkotizáló bujaságával és különö
sen rafinált vibrációival észrevét
lenül hálózta be még az eliene 
küzdőket is. S sajátságos, hogy 
minden uj zene valamiképen ma
gán viseli a mindent átható jazz 
jellegzetes befolyását. S ez ellen 
vette fel a tanítók dalárdája a küz-

A bécsi gyorsnak a múlt vasárnap 
minden szakasza tele volt, csak egy 
közvetlen Genfbe menő kocsiban volt 
még néhány férőhely. Sajnos, utam nem 
Genfbe vezetett, mindazonáltal ebbe a 
kocsiba kellett bekvártélyoznom magam, 
ha nem akartam szorongani. Ahogy fel
dobom kalapom a hálóba, az ülésről 
rámpiliant egy sárgaarcu japán ember. 
A japánok, középeurópai szemmel nézve, 
általában egyformák s egyik a másik
hoz néha megtévesztésig hasonló, ezt 
az urat azonban száz közül is megös- 
mertem volna. Kis, rövidre nyírt fekete 
bajusza, csontkeretes szemüvege, két 
aranyfoga s a zöldköves nyakkendőtű 
mindig is Hyro Shikoki urra, e japán 
tudósra emlékeztet.

Pesten attrakció voit évekkel ezelőtt. 
Zsurokba hivták, exotikus vendég volt, 
örökké mosolygó kis japáni. Okos fér
fiú, évek óta él Európában állatni ösz
töndíjon s az idők folyamán megtanult 
tökéletesen magyarul. Tudása könyvizű, 
de kifejezései válogatottak.

Legutoljára Pósa Lajos özvegyénél 
találkoztunk, szeretett nagyon járni a 
Lidi néni vig vacsoráira. Ma is nevetünk 
a kis japán igyekezetén, amint a kor- 
helyievest kanalazta kese-ves ábrázattal, 
a paprika s a disznóköröm sehogysem 
ment le a torkán. Igaz, hogy ő még 
csak legyűrte, de a veie jött japán őr
nagy, aki egy kukkot sem tudott az 
angolon és a saját nyelvén kiviil, udva
riasan, de határozottan tiltakozott min
den paprikatámadás ellen.

— Hyro Shikoki ur ! — kiáltottam 
örömmel, — hol veszi itt magát?

Shikoki ur egy pillanatig udvariasan 
mosolygott : iáthatóiag az emlékezetében 
kutatott utánam. Figyelmeztettem utolsó 
találkozásunkra Lidi néninél a Viola
utcában s utána egy hosszú eszmecseré
re a Belvárosi Kávéházban. Ő akkor a 
szlovenszkói irodalomról faggatott, én a 
japáni írókról érdeklődtem. Felvillant a 
szeme, megismert. Örök mosolyát még 
szélesebbre rántotta s angolos shake- 
hand dél ráztuk meg egymás kezét.

Shikoki ur, az örök 
utas.

— Zürichbe megyek, — mondta Shi
koki ur, — néhány barátommal van ott 
találkozónk. Ez egy központi hely Euró
pában. Van, aki Berlinből jön, van, aki 
Athénből, Konstantinápolyból, Parisból, 
Londonból. Az egyik itt tanúi, a másik 
ott tanít. Szét vagyunk szóródva, régi 
barátok, iskolatársak s minden évben 
egyszer összejövünk valami központi 
helyen. Most például Zürichben.

— Mióta nem volt otthon?
— Idestova hat éve már. Akkor egy 

évre. Azelőtt ismét négy évet töltöttem 
Európában. S összesen hat évet Buda
pesten. Nagyon szeretem a magyarokat. 
Testvérnép, legalább is iilik ezt mon 
dani, ha nem is nagyon hasonlítunk

deiinet, mert tudja, hogy az emberek 
még mindig szerelik az igaz zenét s 
őszintén és tántorithatatlanul kitarta
nak az igazi zenei alkotások melíett.

Bár egyelőre még úgy látszik, 
a közönség szórakozást talál a 
jazz és a néger stílusokban, de ki 
fog gyógyulni ebből a pillanatnyi 
indiszpozicióból s vissza fog térni 
a zene örök útjaihoz, ahhoz az 
úthoz, a melyet a múlt nagy mu
zsikusai jelöltek ki a számunkra.

Az idők jelének kell azt az ör
vendetes jelenséget is tekinteni, 
hogy a tanítók hangversenyére öt 
környékbeli falu felnőtt ifja és leá
nya jött el, a nép, az istenadta 
nép egyszerű gyermekei, hogy lel
kűket megfürösszék az oktató ta- 
niíó urak égí Jé törekvő szép nó
táiban — mint ők mondák — és 
otthon akáclombos falujokban száj- 
ról-szájra tovább adják az égi zen

egymásra. Az bizonyos, hogy a japáno
kat a magyarok fogadják a legszíve
sebben. Látná az angolt, vagy az ame
rikait !

Shikoki ur mindig mosolyog. Még 
mikor ilyeneket mond, akkor is moso
lyog. Rágyújt egy szivarra, eredeti ha
vanna. Jó dolga van neki. Fekete ruhá
jában, kemény gallérjában csoda, hogy 
nem izzad.

A vonat egyhangúan rohan. Szóba 
kerül mindén. Érdekei ennek a japán
nak a véleménye. Egy kérdésemnél 
még jobban elmosolyodik, mint ahogy 
szokása.

— Mit nevet? — kérdem.
— Önök mind egyformák, európaiak, 

— mondja — néha olyan síereotip kér
dést adnak fel, mintha valami közös 
könyvből, olvasnák őket.

— Igen? Mondja tanár ur, mit kér
deznek önöktől az európaiak ?

— Minden nép mást. De hogy a ma
gyarok általában milyen kérdésekkel tá 
madnak meg, arról egy kerek gyűjte
ményem van már.

S ekkor a magyarok kérdéseiről kez
dett beszélni a japán tanár. Feljegyez
tem egypárat.

A kérdések lényege.
— Azok a kérdések, amikre a japá

ninak felelnie kell, ha magyarok közé 
érkezik, minden nézőpontból megvilá
gítják az iliető kérdezőnek erkölcsi fel
fogását, vagyoni és társadalmi helyze
tét, eszmebeli felfogását. Vannak általá
nos vendéglátó kérdések, aztán alkalmi 
vagy nemi különbség folytán létrejött, 
esetleg speciális és végül a véletlenből 
folyó kérdések :

Először is azt kérdezik :
— No, tanár ur, hogy tetszik lenni ? 

Hogy érzi magát ?
Mit mondjak ? Persze hogy jól. S a 

vidék hogy tetszik? Városunk hogy 
tetszik ? Köszönöm az is jói. Merjem azt 
mondani, hogy nem !

Aki fitogtatni akarja a tudományát, 
azonnal kérdezi :

— Do you speak englih, parlez vous 
francais, oder deutsch?

S várja, hogy szédüljek, mert leg
többször többet nem is tud. S mikor 
megmondom, hogy magyarul is tudok, 
akkor ájuidőzni kezd a boldogságtól. 
Hogy a japánok milyen csodálatos em
berek ! S hogy milyen nyelvtehetségek ! 
Pedig a japánnak nincs is különös te
hetsége a nyelvek tanulására s az 
európai nyelveket kissé selypítve ejtik ki.

Eddig meg vagyunk. Következő kér
dés, amit önök föladnak :

— Szépek-e a magyar nők ?
— Van szép is, csúnya is.
— Szereti őket?
— Amelyik nekem tetszik.
— A japán nő?
— Éppúgy, mint a többi. Van szép 

is, csúnya is, jó is, rossz is. Lehet, 
hogy önnek nem szép, ami nekem tet
szik.

Itt meg kell jegyeznem azt a furcsa 
szokást — mondja Shikoki ur kis bá
nattal az arcán, — hogy a magyar úri 
társaságban az urak sokat malaczkod- 
nak. A beszédjük, hogy úgy mondjam, 
nem éppen comme il fául, még a ki
mondott jó társaságban sem és szeretik 
a pikáns anekdotákat. Akár hölgyek 
előtt is. Más külföldön ez nem igen 
van. Eleinte nagyon szégyeltem magam, 
amikor egész közvetlenül elkezdte vala
melyik ur mesélni, hogy azt mondja : 
„kérem, hallotta ezt a legújabb viccet?" 
És elmond valamit, hogy beleszédültem. 
Aztán, már megszoktam.

További indiszkréciók.
Azután arra figyelmeztetnek, hogy 

mennyi sok mostanában a japán házaló. 
Erre én azt felelem, hogy azok nem 
japánok, hanem kínaiak és koreaiak.

S kérdezik ezt is :
— Van-e egyetem Japánban?
— Van. Körülbelül negyven egyetem 

s három egyetem csupán a nők számára. 
Sok akadémia és főiskola.

— Miért megy sok japán külföldre?
— Hogy kitanuimányozzuk az idegen 

népek erős oldalait.
-— Nehéz-e a magyar nyelv?
— Kicsit. A kiejtés.
— Van-e villamos Japánban ? Hát 

vasút ?
— Jobb, mint az amerikai. Még a 

harmadik osztály is párnázott. A villa
mos a legújabb rendszerű, bogié cár 
típus. A robogó vonaton a rádióhirek- 
ből újságot nyomtatnak. Van üvegfaiu 
luksztiskocsink. Japánban a csomagot 
80 kilóig ingyen szállítják a podgyász- 
kocsiban. Óriási vasuthajók vannak, 
amik olyan távolságra szállítják hajón 
a vonatokat, mint a La Manche csatorna.

Rögtön ezután azt kérdik :
— Hány éves ?
— Első találkozásnál udvariatlanság 

ilyet kérdezni. A mi korunkat, az ázsiai
akét nehéz eltalálni egy európainak.

— Milyen vallásu ön?
— A vallás magánügy. Útlevelünkben 

vallásról szó sincs. A vailáskülönbség 
csak a temetési szertartásnál tűnik ki. 
A japáni keresztények nem isznak s 
nem dohányoznak s 90 százalékuk szo
cialista. A 35 millió buddhista nálunk 
nacionalista érzésű, a 15 'millió sintoista 
úgynevezett pánázsiai. 600.000 keresz
tényünk van.

Európa és Japán.
Valaki azt kérdezi azonnal: Mi a 

véleménye Európáról? Csodálja Ön 
Európát ?

— Semmi különös véleményem nincs. 
Kevés az ujitás, amit mi is meg ne 
csináltunk volna s a tudósok szegények.

Csodálatosnak tartom a kézcsókot s 
azt, hogy jótársasági urak az utcán esz
nek. Náiunk ezt csak a koldusok teszik.

— Japánban dohányoznak a nők ?
— Ott az úri nő nem dohányzik. A 

fiatalságnak pedig a törvény tiitja. Az 
ópiumot pedig nem Japánban, hanem 
Kínában szívják.

— Mi a gésa, a teaház, a Josihara?
— Gésa a hivatásos táncosnő. A ja

pán teaházban ezek táncolnak, mint itt 
az orfeumban és a bárban. Josihara: 
Tokio egy városrésze, ahol a féivilági 
nők laknak. Csakhogy nálunk erről a 
kérdésről úri társaságban nem beszél
getnek.

Egyéb vallatások.
Szegény Hyro Shikoki tanár ur egé

szen beleizzad a sok kérdés elmesé
lésébe.

— Tudja, kérem, néha valóban ne
vetséges mennyit kérdeznek az ember
től. Hol lakik ? Hol ebédel ? Mennyit 
fizet? Ki az ajánlója, ki protezsálja? 
Honnan kapja a pénzt s mennyi a jen 
a mi pénzünkben? Van-e zsidó Japán
ban? Adjon japáni bélyeget!

Ezek mind olyan kérdések, amiről 
nálunk nem illik beszélni. Se éleiről, se 
pénzről. Európában az anyagot, a pénzt 
becsülik, nálunk a lelki értéket. Ez a 
különbség.

Van, aki azzal fogad, miért állottunk 
Angii.' mellé s miért nem a németek 
mellé a háborúban. Van, aki ezt kiáltja :

— Isten hozott, japán koma, turáni 
testvér!

Innen tudtam meg, hogy turáni roko
nok vagyunk. Megjegyzem, az illető, aki 
ezt mondta, dunántúli sváb volt.

Shikoki megrázta a fejét. Elhessege
tett magáról egy szemtelen legyet s fáj
dalmas arccal mondta :

— Furcsák vagytok ti, európaiak.
— Jó, tanár, ur — feleltem neki, — ne

künk meg az a furcsa, hogy Önnek ezek 
a kérdések furcsák. Mi nem fogjuk 
megérteni egymást sohasem. Két külön 
világ a mi világunk. Önöknek az az 
előnyük lesz meg, hogy eltanulják szo
kásainkat, kultúráinkat, de mi nem az 
önökét. Hogy ki fog győzni ? Nem tu
dom. Azt mondják, hogy a sárga vesze
delmet Önök ígérgetik. Lehet.

Mosolyogtunk. Európa és Ázsia gya
nakvó szemmel nézelt egymásra és 
Shikoki ur megrázta a fejét.

De, hogy mit gondolt, azt nem lehe
tett kitalálni.

Mosolygott. Mintha ráfagyott volna 
ajkára ez a mosoly. így váltunk el is. 
Ő tovább, Zürichbe. Amelyen meghajol
tunk egymás előtt s tudtuk: nem ismer
jük egymást még ma sem.

Szambathy Viktor.

„Pöszi“ emlékére*
írta: Plentzner Frigyes.

Kis „Pöszi". Itt nőttél fel csendes kö
rünkben s apró kedvteléseid itt okoz
tak nekünk múló bosszúságot, melyet 
hamar elfelejtetett velünk játszi, ugrán
dozó jó kedved.

Nagyon szerettünk, mert köztünk nőt
te! fel s a mienk voltál.

Már nem élsz, utolért végzeted. Kis 
szived dobogását halálos golyó állította 
meg örökre s ahogy most visszatértél 
kicsiny kertünkben véresen, porosán, 
üveges szemekkel, megkönnyeztelek.

Vad voltál, mint az erdők igazi vadja, 
szép voltál, mint az erdők igazi szép
sége és büszke voltál, mert koronát vi
seltél fejeden. A vadságodat és büszke
ségedet nem bírta az ember s mert 
vele is szembeszálltál, golyót küldött 
karcsú, kis testedbe.

Valamikor fent a nagy hegyek között 
láttad meg először a tavaszi napot s 
onnét kerültél le a lombosokba. Éd es 
anyád talán még most is ott szökken 
át a széltörött fenyőóriások hatalmas 
törzsén, szembenéz a hajnali nap ra
gyogó sugarával s fent a nagy hegyek 
ormán nyalja a reggeli üdítő harmatot 
s eljátszogat a lila erika virággal. Pe
dig egykor nem szeretett, vagy talán 
szeretett, de félénk szive megriadva ott 
felejtett egy kis fenyőfa tövében s nem 
talált többé vissza hozzád. Te sírtál, 
keseregtél, kis pettyes hátad meg-meg
borzongott a reggeli szélben. Anyátlan, 
apátián árva lettél. Úgy jött hozzád az 
erdőőr s akkor érezted először az em
ber simogató gyöngéd kezét, mely fel
emelt, betakargatoti és lehozott az em
berek közé.

Itt játék voltál, melyet mindenki meg
csodált, megsimogatott, még az öreg 
„Tref“ is szeretettel nyalta, tejtől cse
pegő kis „bartichlidet".

Szeretted az embert, mert enni adott 
neked, szeretted, mert veszélyben hozzá 
menekültél, de gyűlölted, mert fogva 
tartott téged, téged az erdők szabad 
lakóját, a féktelent, a madárröptü őzet.

Hej, de sokszor sóvárogva néztél ki 
a kis kert kerítésén, nézted a messze 
erdők kontúrjait, hallgattad a fák ide
szánó egyhangú sóhajtását s tele tüdő
vel szívtad az esti szellő szárnyán hoz
zád lopódzó illatokat. Oithatatlan vágy 
fogott el a szabadság után, vágy az 
erdők végtelen csendje után és vágy 
az erdei éjszakák surranó árnyai után. 
Az a te hazád, a te világod, az a te 
életed.

Mit neked az emberektől terített asz
tal, mit neked a puha szénából vetett 
kerevet, a kis fedél s a kút tiszta vize, 
neked az erdő kellett, a hűvös föld- 
szagu fekhely, a sárgult avar és hullott 
falevél, a kis csermely, a zúgó eső, a 
napsugár fenn a hegytetőn, az ezer le
selkedő vész, a néma alkony és dértől 
csipett hajnal. Ez kellett neked kis 
„Pöszi", az erdők végtelen világa és 
gyűlölni kezdted az embert és egy 
csendes este örökre otthagytad az em
bert.

Surranó, kísérő árnya lettét. Aáegej- 
tetted a zöld mezőn, az utak szélén, 
bátran támadtál rá, hiszen fejeden érez
ted a hatágú tőrt, izmaidban a villám
gyors erőt, szivedben a végtelen hara
got az ember iránt, aki szelid állattá 
akart formálni.

Az ember nem hagyta magát. Te vol
tál a gyengébb szegény „Pöszi".

Oszbehajló nyári hajnalon, amikor 
csak itt-ott cirpen a vándorútra készülő

geménveket. . . .
Schlosz Lajos.

Mit kérdeznek egy szegény japántél 
Eözépenrépában ?

Váratlan találkozás Hyro Shikokival, a japán tudóssal.
Nincs hely a vasúi* 
kupéban.
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madár s a fák naptól porzsolt koronája 
bágyadtan várja az örök hervadást, 
még egyszer próbáltál ur lenni a saját 
hazádban, még egyszer makacsul meg
szegted büszke kis fejedet, hogy kiűzd 
abból a betolakodott embert, aki rab- 
szijra fűzött egykoron, ám lövés rázta 
meg a hajnali csendet és messze mo- 
rajiott el a sűrű, szürke levegőben s 
ez a lövés volt a te halálod.

Most itt fekszel mozdulatlanul, kicsiny 
„Pószi“. ,

Visszatértél, hegy búcsút végy az 
öreg almafátöl, a virágos kis kerti ágy
tól, a gonddal gyomlált kicsiny ösvény
től, melyen annyiszor játszadoztál, ami
kor még szeretted az embert. Szemed
ben még most is ott ég a megüvegese
dett d:c, agancsod letöredezett hegye 
hirdeti bátorságodat.

Hiába, az ember erősebb volt s le
győzött téged kis, büszke „Pöszi“‘

H ÍR E K
Nyarat búcsúztatók éneke.

DOBRÁNSZKY JÁNOS oki. táncz 
tanító tisztelettel adja tudtul a n. é. 
közönségnek, hogy tánciskoláját szép 
tember hó 7-én nyitja meg a „Tátra" 
nagytermében. Külön kezdő és haladó 
csoportok diákok és felnőttek részére. 
Klasszikus és Ritmikus-iskola gyerme
kek részére. — Beiratkozás Szijjáríó 
utcza 57. sz. alatt.

A talált revolver áldozata. Ez év
márcziusában történt, hogy egy serkei 
fiatalemberekből álló társaság esti szó
rakozás cimén az egyik gazdacsaládnál 
gyűlt össze, akik előtt Lőkös Barna 19 
éves serkei legény egy rozsdás revol
vert mutogatott, amelyet állítólag rövid 
dél előbb az utón talált. Babrálás köz
ben a fegyver elsült és a szobában tar
tózkodó Pál Amáliát találta, akit felső
ajkán ért a lövés. A súlyosan sérült le
ányt azonnal a rimaszombati kórházba 
szállították, a vigyázatlan legény ellen 
pedig eljárás indult, amelynek során 
most gondatlanságból okozott súlyos 
testi sértés cimén hat heti fogházra el 
is Ítélték. Az elitéit felebbezést jelenteit 
be az Ítélet ellen.

Nyár tüze fesii m ég pirosra az arcunk, 
kertünkben a rózsák lehelete érzik,;

Szárnyat próbálgató pelyhes pici fecskék  
vándorutjukra inár erejüket mérik.

Lassú hervadásba fonnyad a virágszáll, a 
lombok zöld színét fel a fakó váltja ;

A szinpom pás nyárnak csendes haldoklá
sát naphoz szokott szem ünk szomorúan látja.

Alkony hüs sze llő je  borzongatására ko- 
pácsoló hangját halkitja a vérü n k ;

Új érzésünk támad s az igérette ljes szebb  
jövendő elé m osolyogva nézünk.

A m egpróbáltatás korbácsütéses sok nyara 
után mi egy szebb évszakra várunk

S a küszöbön álló , gyüm ölcshozó ősznek, 
bizakodó hittel sarkig ajtót tárunk.

F L Y - T O X
megöl minden /
ROVART.

Kapható:

SLÁGERNÁL ( 7  '
Lelkészbeiktatás. Hanesz Hugót, a 

rimakokovai ág. ev. egyház uj lelkészét 
folyó hó 16 án iktatták be lelkészi hi- 
hivatalába. A beiktatási ünnepség vé
geztével az uj lelkész tiszteletére köz
ebédre gyűltek egybe az ünneplők.

Halálozás. Özv. Pálkovács Istvánná 
szül. Molnár Zsuzsanna 68 éves korá
ban folyó hó 15 én Rimaszombatban 
meghalt.

A városi villanylelep bérbeadása
ellen benyújtott felebbezést az országos 
hivatal, dacára annak, hogy'egy konkrét 
esetből kifolyólag a legfelsőbb közigaz
gatási biróság kimondotta, hogy a kor
mánybiztos hatásköre csupán a folyó 
ügyek intézésére terjed ki, lapzártakor 
vett értesítés szerint, elutasította. A ter
jedelmes, de helyt nem álló határozat 
ellen a felebbezök panasszal élnek a 
legfelsőbb közigazg. bírósághoz, mely
nek döntése nem lehet kétséges.

A Kereskedelmi Testület közleménye. 
A hratislavai Dunavásáira (aug. 22— 
szept. 2.) szóló és 3 3 /0-os vasúti ked
vezményre jogosító igazolványok kapha- 
hatők a Testület elnökségénél.

Tüzrendészeti ellenőrzés. A rima- 
-zombati rendőrbiztosság a tüzrendé
szeti ellenőrzési eljárást, a városi tűz
oltósággal karöltve, az egész városban 
fcganatositotla s annak során házról- 
házra járva s a tűzveszélyes helyeket 
külömbeni büntetés terhe alatti megha
gyással megszüntetni igyekezve, elren
delte, hogy különösen a fazsindelyes 
házak udvarain viz, létra és csáklya 
legyen. A rendőrbiztosság helyes intéz
kedése a tiizveszedelem lehetőségének 
csökkentése szempontjából fölötte üdvös.

A magyar tanítók hangversenyén 
következő felíilfizetések, illetve a kiadá
sokhoz való hozzájárulások történtek : 
Jánosi reform, énekkar 100, Rimaszom
bati Takarékbank 100, Klein Géza könyv 
kereskedő 60, Tatra-Banka filiálka 50, 
Hospcdárska uv. Banka 50, Dr. Mari- 
kovszky Istvánné 20, Bodon Lajos 20, 
Boza Lajos 20, Simonyi reform, énekkar 
20, Reichtnann Izidor 9, Bokor Manó 8. 
Józsa Ignácz 6, Séra ref. segédlelkész 
3'20, N. N. 3'20, Papp Dániel 4 60, Lesko 
Nándor 220, Bukovszkyné Fabriczy E. 
2 koronát. — Köszönettel, nyugtázza ; 
Csapó József a rendezőség pénztárosa.

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

A komáromi állami magyar mező- 
gazdasági iskola első évfolyamára a be- 
iraíás kezdetét vette. A tanév 1931. szep
tember hó 15-én veszi kezdetét. A kérvé
nyeket az iskola igazgatóságához keil 
benyújtani. — A felvételnél gazdafiuk 
előnyben részesülnek. A tanfolyam két 
éves és jó előmenetelt tanusitó növen
dékek ösztöndíjakban részesülnek. A 
felvétel korlátozva van, mivel az intézet 
internátusában csak 25 hely van, miért 
is a pályázók kérvényeiket minél előbb 
adják be.

Vége lesz a várgedei várnak. Ezt a
hirt hozták kiránduló turisták a múlt 
héten Várgedéről. Ottani hir szerint a 
várhegy anyaga sok alumíniumot tartal
maz, ezért egy társaság a közbirtokos
sággal megegyezett volna, hogy a vár
hegyet összeőrlik és alumínium előál
lításra használják fel. És hogy ezt már 
az ősszel megkezdik. — Így lesz a tör
ténelmi múltak emlékéből: Gedő Simon 
várából, a mely később rablófészek is 
volt egy ideig — most a kémia és tech
nika szolgálatában felőrlődve — a mai 
kultúra egyik anyaga. — A volt rabló- 
fészket nem sajnáljuk benne, de mégis 
kár lesz, ha eltűnik a föld sziliéről az 
a kis hegy, amely vagy hét-nyolczszáz 
éves történelmi múltúnk emlékét hor
dozta az ormán.

t G A Z D A S Á G I  %
|  H I T E L B A N K  |

|  a L E 6 I 0 B A N K  af f iüált  intezeie. ♦
|  B E T É T E K  |
♦ legbiztosabb elhelyezése, ♦
♦ legelőnyösebb ♦
♦ H I T E L E K .  |
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦

Hatósági közlemények. A prágai 
mintavásárra szóló és 33% os vasúti 
kedvezményre jogosító igazolványok már 
kaphatók a városháza 10. számú szobá
jában. A mintavásár tartama szeptember 
6 -  13.

A Gazdasági és Erdészeti Egyesület 
folyó évi szeptember hó 4. és 5-én vá
rosunkban a megyeháza nagytermében 
búzaszemlét tart, melyen részt vehet 
minden tevékeny mezőgazda. A szemlére 
szánt küldemények beküldési határideje 
szeptember 3. — A szemlén pénzjutal
mak és d.csérő oklevelek fognak kiosz
tatni. Bővebb felvilágosítás a városháza 
I. emelet 10. sz. szobájában nyerhető.

A szülők háborúsdija okozta a kun- 
tapolczai szerelmi drámát. Jelentettük 
annak idején, hogy Nagy Béla 24 éves 
kuntapolcai aszlaloslegény a múlt napok
ban beretvával elmetszette nyakát s mie
lőtt orvosi segítség érkezett volna, a sze
rencsétlen fiatal ember néhány perez 
alatt elvérzett. A csendőrség az öngyil
kosság ügyében vizsgálatot indított és 
megállapította, hogy a fiatal asztaloslegény 
szerelmi bánatában dobta el magától az 
életet. Nagy Béla a véres tett elköve
tése előtti este megkérte régi ideáljának, 
Csányi József vasutas 17 éves Anna nevű 
lányának kezét. A vasutasék kijelentették 
a fiatal embernek, hogy semmi akadályt

nem gördítenek egybekelésük elé,tekintve 
azonban, hogy leányuk még fiatal s a 
kelengye sincs még készen, azt ajánlot
ták, hogy várjanak még kissé a házas
sággal, annál is inkább, mert Nagy Béla 
édesanyjával haragban vannak s még 
ezt a régi keletű háborúskodást is lik
vidálni kell. A szerelmes fiatal ember 
másnap koia reggel kapacitálni is kezdte 
anyját a kibékülés érdekében, Nagyné 
azonban semmi hajlandóságot nem mu
tatott a közeledésre, ami annyira elke
serítette a fiatal asztalos segédet, hogy 
a tükör előtt borotvával elmetszette a 
nyakát. Nagy Béla tragédiája az egész 
vidéken nagy részvétet kelteti.

A hágai döntőbíróság által megítélt 
vörös-károkat a magyar kormány liqui- 
dálja és értesülésünk szerint több kár
vallott, köztük a Rimaszombati Bank is 
a részére kiutalt összeget már meg is 
kapta.

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

A robogó vonat elé vetette magát, 
Pozsony—Pelsőc között közlekedő sze
mélyvonat múlt szombaton éjjel C síz 
közelében egy fiatalembert gázolt halálra. 
A vonat vezetője Rimaszécset elhagyva 
egy sötét alakot vett észre a sínek közt, 
a távolság a mozdony és a sötét alak 
közt azonban már olyan kicsiny volt, 
hogy az elgázolást a gyors fékezés da
cára sem lehetett elkerülni s a vonat 
kerekei keresztül mentek az ismeretle
nen. A csizi állomásra érkezve a moz
donyvezető jelentést tett az esettől és 
a csizfürdöi orvosok bevonásával azon
nal bizottság szállt ki a mozdonyvezető 
által megjelölt helyre, ahol egy véres 
emberi roncsot találtak, amelyben Elnkei 
Dániel 23 éves rimaszécsi lakosra is 
mertek. Az öngyilkosság ügyében meg
indult a vizsgálat.

Tanulónak
fize tésse l felvétetik  jó házból vaió  ügyes  
l e á n y ,  ki a szlovák nyelvet is bírja 
SZO Y K A  PÁL nöikézim unka és rövidáru | 

üzletében Rim aszom bat

Filmszínház. Folyó hó 22. és 23-án 
a „Négy toll" cimii Paramount-hangos
film kerül szire. Feversham az angol 
gárda hadnagya a Szudánok elleni had
járattól való félelmében a katonai szol
gálatból kilép s kifogásul felhozza, hogy 
nösüi. Bajtársai gyávának bélyegzik s 
ennek jeléül fehér tollat kézbesítenek 
neki s ilyet menyasszonyától is kap. A 
hadnagy azonban meggondolja a dolgot 
s elhatározza, hogy bátorságát bebizo
nyítja s bolyongásaiban tényleg egymás
után a legkalandosabb bravúrokat hajtja 
végre, ami nagy becsületet szerez neki. 
Főszereplő : Richard Aden.

Folyó hó 26-án „A sziámi tigris" c. 
Metró-filmben újra lesz alkalmunk gyö
nyörködni a tavaly elhunyt Lois Chaney 
pótolhatatlan művészetében. — A film 
eseményei az indokinai dzsungelbői in
dulnak ki s egymásután lepergő izgal
mas jeleneteken keresztül drámai re
génnyé fejlődnek. A női főszereplő; Lupe 
Velez.

Folyó hó 27-én régen nem látott 
rendkívül mulattató Chapiin-film repriz 
kerül vetítésre „Chaplin karriérje" cim 
alatt, melyben az illusztris f Imhumorista 
utolérhetetlen tehetségének legjavát adja.

A részeg köszörűs merénylete. Usz- 
tupszky József vándorköszörűs már hu
zamosabb idő óta brutálisan bánik fe
leségével s a mikor csak szerét ejtheti, 
alaposan elveri az asszonyt. A részeges 
köszörűs nehány hete világnak kergette 
feleségét és pedig azon a címen, hogy 
a vele vaió együttélést megunta és más 
nőhöz akarta kapcsolni életét. A napok
ban az asszony újra visszatért az urá
hoz Rimaszombatba, ahol a vásártér 
közelében egy kolyibájuk van. A férj 
afeletti elkeseredésében, hogy sehogysem 
tudja az asszonyt lerázni magáról, erő
sen szeszes állapotban bicskát rántott 
és azzal súlyos sérüléseket ejtett fele
ségén. Az egyik szúrás 6 centiméternyi 
mély sérülést okozott és a szerencsét
len asszonyt vérbeborulva a rendőrök 
szállították be a rimaszombati közkór
házba, a tettlegességre vetemedett ré
szeg köszörűst pedig őrizetbe vették.
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K inő ÁPO LLO  m ozgd
Szombaton és vasárnap, augusztus 22-én és 23-án 
világhírű nagyfilm. Érdekfeszitő hangosfi lm, ami
lyen régen nem volt kidolgozva. Exotikus dráma 
az  angolok és afrikaiak harcairól és hősiességéről:

A  s i é g j  t o l l
Fősz Wiliam Powel, Richard Arién, Fay Wray, 

Clive Brook, Noah Berry.

Szerdán, augusztus 26-án „Metró" fiim. Dráma a 
szerelemről, érzékről, sorsról, szenvedélyről és 
borzalomról, amely a titokzatos és veszélyes 

dzsunggel mélységébe játszódik le :

S iam i t ig r is
Fősz Lón Chaney, Lupe Velez, Estei le Taylor, 

Lloyd Hughes. Rendezte : Tód Browning.

Csütörtökön, augusztus 27-én elsőrendű burlesk 
shov ! Az ismert nagyfilm reprizje a világ ünne

peit művészével :

C haplin k arriérje
F ősze tepben : Charlie Chaplin.

!  V O Z Á R Y ,  R im aszom bat:
F est. T isztit. Mos.

♦_____ „ ______  ♦£ JL CÍSl,. #
❖  Gyászruhák 24 óra alatt  fes- ♦♦ . . , ♦* temek ♦
|  ^ ““ j u t á n y o s árak!

Zászlószenteiési ünnepély. A pelsőci
önkéntes tüzoltóegyesüiet folyó hó 16-án 
tartotta meg Horák Jánosné zászlóanya 
által adományozott zászlójának felszen
telés! ünnepélyét. Az ünnepélyt jóté- 
konycélu táncmulatsággal fejezték be.

Marhaíolvsjok jártak Simonyiban.
Ujpá! János rimasimonyi éjjeli őr szol
gálati utján, amint a község utcáit járta, 
Bőd István gazdálkodó udvarán egy 
gyanús alakot pillantott meg, aki az 
istálló ajtaját feszegette. Az éjjeli őr 
igazolásra szólította fel a gyanús alakot, 
az azonban nem ijedt meg, hanem egy 
dorongot rántott elő és azzal nekiment 
Ujpál Jánosnak. Az éjjeli őr szoronga
tott helyzetében kénytelen volt fegy
verét használni és közvetlen közelből 
rásütötte revolverét támadójára. A lövés 
után a marhatolvaj észnélkül menekülni 
igyekezett és a kerítésen magái átvetve, 
eltűnt az éjszakában. Az éjjeli őr más
nap jelentést tett a ges2íetei csendőr- 
őrsön és a csendőrök a terepet átvizs
gálva, a kerítés közelében megtalálták 
a véres dorongot. A kerítéstől egészen 
a magyar határig pontosan követni le
hetett a menekülő tolvaj útját, mert a 
vércseppek egészen a határig elvezet
tek. A magyar hatóságokat értesítették 
az eseményről s a pórul járt marhatolvaj 
személyét bizonyára sikerülni fog rövi
desen kideríteni.
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A Rovkó-féle világhírű

Tfszaujíaki bajuszpedrő
mindenütt k ap h ató!

S P O R T .
A RF C8 a losonci footbalMornán 
legyőzte a Salgótarjáni 8E csapatát.

A Losonci Aíhletikai Footbali-Klub, 
szlovenszkói magyar sportéletünknek 
ezen egyik legerősebb pillére, amely 
évek óta birtokosa kerületünk büszke 
bajnoki elmének, az elmúlt szombaton 
és vasárnapon ünnepelte meg fényes 
külsőségek között fennállásának 20 éves 
évfordulóját.

Négy jőképességü csapatot hívott meg 
ez alkalommal a losonci klub elöljáró
sága, hogy egy football-torna megren
dezésével tegye feledhetetlenné szép ju
bileumát. A LAFC eme törekvését teljes 
siker koronázta, mert a torna egy a vi
dékünkön még sohasem élvezett sport- 
szenzáció erejével hatott mindenkire, 
aki e jubileumi ünnep égeken részt vett.

Szombaton délután a RPOS és a 
Salgótarjáni SE csapatai közti mérkő
zés nyitotta meg az ünnepségek soro
zata!. A RPOS az utolsó évek legérté
kesebb eredményét könyvelheti el a 
SSE fölött aratott 1:0 arányú győzelmé
vel. A nap második mérkőzésében az 
Érsekújvár! S E elkeseredett küzdelme 
után 5:4 arányban diadalmaskodott a 
jubiláns LAFC felett.

Vasárnap délelőtt a város lakosságá
nak nagy részvéte mellett a LAFC bol
dog emlékezetű elnökének : Mühlsiein 
Bernáínak a sírját koszoruzta meg a 
losonci sporítársadalom. — Tizenegy
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órakor kezdődött meg a jubileumi dísz
közgyűlés a városháza nagytermében. 
Molnár Gyula, örökös diszelnök, nagy 
hatást keltő ünnepi beszéde után Schlei- 
cher Gyula főtitkár ismertette a LAFC 
húsz éves múltját, majd a losonci tár
sadalmi egyesületek, valamint a kör
nyékbeli és a tornán résztvevő testvér
egyesületek delegátusainak üdvözlő be
szédei következtek. A RPOS Weinber- 
ger Tibor főtitkárral képviseltette ma
gát, aki kifejtette a két egyesület között 
évek hosszú során át kifejlődött kap
csolatokat és a RPOS ragaszkodásáról 
és szeretetéről biztosította a jubiláló 
egyesületet. A RME nevében Cséman 
István intéző meleghangú táviratban kö 
szöntötte a LAFC vezetőségét.

Délután folytatódtak a torna mérkő 
zései. Az ÉSE 5:2 arányban diadalmas
kodott a második félidőben 10 ember
rel játszó RPOS felett, a SSE pedig 
ugyancsak 5:2 arányban győzött a LAFC 
ellen. A két mérkőzés közötti szünetben 
a LAFC birkózói bemutató mérkőzése
ket abszolváltak.

A torna végeredménye : 1. ÉSE 4 pont, 
10:6 gólarány. — 2. SSE 2 pont, 5:3 
gólarány. — 3. RPOS 2 pont, 3:5 gól
arány. — 4. LAFC 0 pont, 6:10 gólarány.

A jubileumi ünnepségek befejezéseként 
vasárnap este százhuszteritékes bankett 
volt a Kalmár vendéglőben, amelyen 
kiosztották a dijakat. A bankett folya
mán több értékes pohárköszöntő hang
zott el.

A R P O S  mérkőzéseiről kiküldött 
munkatársaink a következőkben refe
rálnak :

RPOS-SSE 1:0 (0:0). — Biró : Lam- 
pert Leó (Érsekújvár).

RPOS: Andrásik-Markos, Durda I.,- 
Ofcsárik, Kovács, Kocsis - Szmrekács, 
Altmann, Páricska, Durda 111., Simon.

SSE : Csala-Vics, Vasko-Jancsi, Solt, 
Wieszt - Dancsár, Viroszták, Márkusz, 
Rigó, Novoszelszky.

A RPOS nem mutatott olyan inagas- 
nivóju, technikás játékot, mint legutóbbi 
mérkőzésein, de határtalan lelkesedése 
és győzniakarása eljuttatta az igen ér
tékes győzelemhez.

A RPOS csapata korántsem játszotta 
ki a legutóbbi mérkőzésein mutatott 
formáját, de a csapat minden tagja okos, 
ésszerű játékkal vette ki részét a győ
zelem elérésében. A csapat legjobb részét 
a védelem alkotta, amelynek mindhárom 
tagja kifogástalan volt. A haifsor jói 
közvetítette a játékot a csatársorhoz, 
amely egy kis szerencsével több gólt is 
elérhetett volna.

A mérkőzés legnagyobb részében 
mezőnyjáték folyt és a döntő gól csak 
a második félidő 27. percében esik, ami
kor egy kapuelőtti kavarodásból Durda 
111. megszerzi a győzelmet csapatának.

A SSE megérdemli jó hírnevét, mert 
csapata kiváló, nagy technikájú játéko
sokból áll.

Biró sok jóakarattal, de kevés hozzá
értéssel vezette a mérkőzést.

Érsekujvári SE-RPOS 5:2 (2:1). —
Biró : Dolyák.

ÉSE : Szteda-Néder II., Chinoránszky- 
Krasin, Keller, Svidrony-Zsarnócay, Le- 
hocky, Szigethy, Kovács, Lackó.

RPOS: Andrásik-Durda 1., Markos- 
Altmann, Kovács, Kocsis-Szmrekács, 
Durda III., Páricska, Simon, Ofcsár'k.

A RPOS legnagyobb dicséretéül szol
gál azon körülmény, hogy nagynevű el
lenfelével szemben teljesen egyenrangú 
küzdelemben maradt alul, sőt ha igaz
ságosak akarunk lenni s a játék lefo
lyása szerint bíráljuk az eredményt, úgy 
a gólarányt túlzottnak kell minősítenünk.

Mentségei is vannak a vereségnek : 
a RPOS a II. félidő 23 p. elveszítette 
csatársora főerősségét Simont, ami a 
csapat összeroppanását vonta maga után 
s Dolyák biró is több téves Ítélkezésé
vel végzetesen bofolyásolta az eredmény 
kialakulását.

Az ÉSE a győzelmet elsőrangú, ma
gas technikai felkészültségű csatársorá
nak s a robusztus, kitűnő védőfalat 
képező válogatott hátvédpárnak köszön
het s méltóan jutott a négyes torna első 
helyére.

A RPOS főleg az I. félidőben, de a 
II. félidőben is Simon kiválásáig párat
lan lelkesedéssel küzdött, sokszor va
lósággal frappirozta ellenfelét öntudatos 
fellépésével, amelyet nehéz perceken 
keresztül elszánt védekezésre késztetett.

A csatárok góllövő készsége azonban 
ezalkalommal csődött mondott, de emel
lett fatális balszerencse is üldözte őket 
a gólszerzésben. Minden játékost feltét
len dicséret illeti önfeláldozó küzdő 
készségükért, amellyel a sovén losonci 
közönséget is meghódították, még is ki 
keli emelni Kovácsot, aki a legjobb és 
legegyenletesebb teljesítményt nyújtotta.

A játék ÉSE támadással kezdődik, a 
RPOS nehezen találja fel magát s már. 
a 6. p. ÉSE gól. A RPOS most kezd 
valójában magához térni, formás tárna 
dásokkal fölénybe kerül, állandóan szó 
rongálja az ÉSE-t, de komersorozaton 
kívül eredmény nincs, sőt a 30. p. Zsar 
nóczay, az ÉSE kiváló szélsője átdol
gozza magát és a második gólt lövi. A 
41. p. biró hendsz miatt 11 - est Ítél az 
ÉSE ellen, amit Markos értékesít.

A II. félidőben a RPOS van frontban, 
majd az ÉSE is többször veszélyeztet, 
s a 11. percben Szigethy gólt rúg. Erre 
a R P O S  ujbói koncentrált támadást 
kezd, az erős szorongatás alatt szinte 
vergődik az ÉSE védelem s a 21 p. a 
Durda III.-tól szorongatott Chinoránszky 
a saját kapujába vágja a labdát (3:2). 
A RPOS fölénye folytatódik, de a 23. p. 
sajnos, Simon inrándulás miatt kiáll és 
nem is vesz részt a játékban. Nem
sokára Aitmannt is lerúgják s az erősen 
meghendikeppelt RPOS már nem képez 
teljes értékű ellenfelet. Az ÉSE ezen 
körülményt kihasználva, újból kezébe 
veszi a jáiék irányítását s két újabb 
góllal beállítja a végeredményt.

Kornerarány 5:3 RPOS javára.
Biró, főleg a II. félidőben, többször 

súlyosan tévedett, az ÉSE két gólja 
tiszta offside-állásből keletkezett.

RME—Poprádi AC. 2:2 (1:2) — Le
játszva Poprádon.

RME: Lőkös 1. Spitz, Solymosy-Ma- 
zsik, Ács, Lőkös II,-Németh, Szlovencsák, 
Ofcsárik, Hrivnák, Jánosi.

Értékes eredményt ért el a RME a 
erős poprádi csapat ellen.

A választásnál a RME nek nem ked-! 
vez a szerencse: nap és szél ellen 
kezd. Már az első percekben a poprádi 
kapu van veszélyben, de a jó védelem j 
résen áll. A 2. p. eredménytelen korner 
a RME ellnn. A RME többet támad, 
lerohanásaik veszélyesek. A 18. p. 11-es 
a poprádiak ellen, amit Járosi értékesít 
A poprádiak erősen küzdenek az egyen
lítésért, ami a 23. p. sikerül is. Most a 
széltől támogatott PÁC van fölényben 
s a 37. p. 25 méteres szabadrúgásból 
érik el a vezetést. Lőkös a tűző naptól 
nem védhette a lövést. Szünet után a 
RME teljes fölénybe kerül s már az 
1. p. Ács távoli lövése kapuba kerül. 
A RME fölénye tovább is tart, majd 
kiütközik a csapaton a hosszú utazás 
okozta fáradság, s eredményt már nem 
bir elérni.

A csapat a mérkőzést szép tátrai ki
rándulással kapcsolta egybe, megtekin
tették a tátrai fürdőket, Csorba tavat stb.

Kaidrovits ruttkai biró, kifogástalan 
volt.

RPOS-MAK 0:1 (0:0). — Nemzetközi. I 
Biró : Drót (Miskolc.)

A csütörtökön a miskolci Attila-pályán 
lejátszott mérkőzésen a RPOS tartalé
kolt, fáradt csapata minimális vereséget 
szenvedett a AWSC két játékosával meg
erősített komplett MAK-tól.

A füves pályához szokott RPOS vere
ségét nagyban befolyásolták a pálya 
szoktaianul nagy méretei és a poros 
talaj.

RPOS csapatának legjobb része az 
Andrásik, Altmann, Markos összeállítású 
védelem volt, amely hatalmas munkát 
végzett. Különösen Andrásik brillírozott, 
aki parádés védéseivel extazisba hozta 
a RPOS t mindvégig ünneplő közönsé
get. Jó volt Kovács is a centerhalf poszt
ján. A miskolciak legjobbja a MVSC 
válogatott csatára: Dóry volt, aki mel
lett a centerhalf és a kapus tűntek ki.

A győztes gól a második félidő végén 
esett. Kevéssel azután biró — aki sok 
hibát ejtve látta el feladatát — a beállott 
sötétség miatt 5 perccel korábban lefújta 
a mérkőzést.

A RPOS a legutóbbi erős mérkőzés 
sorozatának úgyszólván legerősebb erő
próbáját fogja abszolválni Iglón. — Az 
iglói c-apátról a lehető legjobb híreink 
vannak, a legutóbbi időben igen sok 
figyelemreméltó eredményt ért el, s or
szágos viszonylatban számottevő ellen

feleket gyűrt maga alá. A RPOS-nak 
rendkívül súlyos feladata lesz a siker 
biztosítása, mégis remélni merjük, hogy 
az erős mérkőzéseken megedződött csa 
pat ez alkalommal is szépen fog szere
pelni és hozzá fog járulni a megszer
zett hírnév öregbítéséhez.

A szerkesztésért és kiadásért fe le lő s: 
Rábely Károly iaptulajdonos.

l a k á s  a z o n n a l i  
b e k ö ltö z é sr e  k iad ó .

Értekezhetni: Jelűnek Henrikkel.

Intelligens, ügyes fiú
tanulónak

felvétetik TEM JÁ K  divatáruházában
R I M A S Z O M B A T .

Ko v á c s á r u h á z
RIMASZOMBAT.

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

olcsó á r a k “" ^ g
Női ingek . . Ké 5'90 — 18'00-ig. 
Kiváló finom selyemharisnya Ke 12 
Tennisz-rakett. Lack olaj. Labda. 

Fooiball- felszerelés.

FürdfiT-sapkák, cipők, I
Fotó-csikk ek, I
F ly -T o x  1

a BOKOR-drogeriában. f
A nagyérdemű hölgyközönség szives 

tudomására hozzuk, hogy

női divatszalonunkat
folyó hó 15-től Kiskűt-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  

f ^ 1* tanutóleány felvétetik,

Szeptem ber 1-jére két diákot, vagy 
diákleányt elfogadnék teljes ellátásra  
(kóser). — Ugyancsak 1—2 k osz lo st is 

elfogadok.
Czim : Maros Károlyné Jánosi-utca 22.

Értesítés.
Tiszteletiéi értesítem a n. é. közön

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

m ódiin  képkerelezést,
a iegiziésesebb kivitelben és jutányos 
árak mellett. — A n. é. közönség párt
fogását kérve, vagyok tisztelettel

P IL L Á R  JÓZSEF,
épület-üvegező és képkeretező.

8
SKOLA KÖNYVEK
iskolai és egyéb tanszerek nagy vá
lasztékban, szolid áron beszerezhetők:

RÁBELY MIKLÓS
könyv- és papirkereskedésében.

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

Kiváló tisztelettel :

L iC H T íG  szíícs Rimaszombat.
Masaryk-tér (Városháza épületében).

Eladó ház.
Rimaszombatban — a Masaryk-tér kö

zeiében — egy magányos udvarral biró 
iiáz, mely két lakásból áll, szabad 
kézből eladó.

Az egyik lakás, mely az utcára szolgál: 
3 szoba, konyha és előszobából ál).

A másik : 1 szoba, konyha és előszoba. 
Vízvezeték és villany bevezetve. 
Vétel esetén azonnal elfoglalható. 
Cim: Megtudható e lap kiadójában.

Egy jó  házból való fiú fizetéssel
tanulónak

felvétetik  HE1ML1CH ZSIGMOND üveg 
és porcellánkereskedőnél R.-szombat.

SO é v e s  s z a k ia p a s z t a lá t .
,,T a t r a  * s p e c i a l i s t a .

Az összes gyártmányú autók részleges 
és generáljavitását: traktor, benzinmo
tor, ipari és mezőgazdasági gépek, ?üzi- 
fecskendők, kútszivatiyuk 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.) 23 52

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

R U H A FE ST E S! 1TISZTÍTÁS!
S e ly e m  és  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 ltö k  s tb  stb . f e s -  
22-26 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 , Ín- 
S z a k s z e r ű  munka! g e k  t i s z t í t á s a  hofe- 
G y o r s  szállítási b é r r e  tü k ö r fe n n y e l.

MORK
M a sa r y k -té r  9 . sz.

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


