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Középeurdpaproblémája.
A konszolidált Középeurópa prob

lémája súlyos tehertételként bonta
kozott ki a háborút befejező béke
kötésekből.

Tizennégy év múlt el s ezen te
hertétel csökkentése, dacára a szám
iban különböző konferenciáknak, 
mind a mai napig nem sikerült.

Ennek főoka abban rejlik, hogy 
a békekötések után a győztes fő
hatalmak a világot uj érdekszfé
rákba osztották be. Ezen beosztás 
következtében Középeurópa francia 
érdekszférába került. — A francia 
diplomácia pedig egyrészt a re- 
vánstól való félelemtől, másrészt a 
győzelem büszkeségétől elvakitva, 
nem tudta s talán nem is akarta 
megtalálni azon utakat, melyek a 
küzépeurópai államoknak minél 
gyorsabb rendbehozatalához ve
zettek volna.

Ilyen körülmények között a kö- 
zepeurópai kérdés problémája mind
inkább válságosabb helyzet elé 
: itotta a nemzetközi diplomáciát.

Az ebből folyó bonyodalmak is
meretesek: egész Európa sőt az 
egész világ nyög a bajok terhe 
alatt.

Ezért lépett közbe Anglia majd 
Olaszország a kérdések komplexu
rának megoldásába, mert vilá

gán látták, hogy ez a megoldás 
csakis uj irányba való tereléssel 
ehetséges.

Nemcsak az úgynevezett legyő
zött államok, hanem az egész világ 
a legnagyobb figyelemmel és ér- 
cieklődéssel szemléli azt a hatalmas 
erőkifejtést, melyet a nagyhatalmak,
; öztük legújabban Amerika is a 
béke érdekében kifejtenek.

Hogy már most az igazi béke 
a nemzetközi döntőbíróságok, a 
népszövetség s az általános lesze
relés utján avagy a politikai és 
gazdasági légkör feszültségének 
enyhítése által áll-e be, az irrele
váns, a főlényeg az, hogy az álla
mok végre megszabaduljanak az 
egymást fenyegető katonai terrortól 
s gazdasági életük az ezerféle meg
kötöttségtől felszabadulva, szabad 
folyást nyerjen. A gazdasági élet 
szabad folyása által, melyet pedig 
csakis a helyes külpolitika áiiithat 
kölcsönösen helyre, az egyének 
megélhetése válik könnyebbé, mi
nek folyományaként önmagától 
megszűnik az a gyülöltség, amely

a mostani állapotok folytán az élet 
nehézségeit eredményezi és mint 
elkeseredés expanzive hat ki a tö- 
meglélek felfogásában.

AÍeg kell találni tehát végre a 
helyes utat és módot arra, hogy 
a kedélyek megnyugvásaival az 
államok éleíe egymásba kapcso
lódjék és ezen kapcsolódások s 
az elkövetett emberi tévedések 
korrigálása révén az államok s 
azok keretében az egyének sza
bad politikai, gazdasági és kultu
rális élete biztosíttassák.

A községi választási novella.
A kormány tervbe vette a köz

ségi választási törvény módosítását. 
Ezzel kapcsolatban Írja a „Komá
romi Lapok" a következő cikket:

A csehszlovák demokrácia nem 
először és utoljára kénytelen meg
korrigálni azokat a törvényjavasla
tokat, amelyeket a demokrácia je
gyében alkotott. Ezek közé tarto
zik a választási eljárás és rend is, 
a mely gyökeresen változtatta meg 
a régi viszonyokat és a tömegek 
kezébe adta a községek és váro
sok közigazgatásának — tehát a 
szakmunkának — az irányítását az 
által, hogy a községek képviselő
testületeibe betelepítette a pártpoli
tikát. A politikai pártok választa
nak és ha valaki egy községben 
három hónapja lakik, tehát alig hogy 
megmelegedett, az már választója 
is a községnek. Természetesen ez 
nem vezethet másra, mint arra, 
hogy a politikai pártharcok betele
pültek a demokrácia jóvoltából a 
képviselőtestületekbe és egyes pár
tok vagy pártcsoportok kibérlik 
maguknak bizonyos esztendőre a 
hatalmat, erkölcsös vagy erkölcste
len szövetkezések utján.

A másik torz szüleménye a köz
ségi választási rendnek a laikus 
tanács. Egy Ízben itt megfordult 
egy közigazgatási főember, aki 
Szlovenszkóban nagy tekintélynek 
örvendett, mert szaktudása révén 
teljesen ismerte a közigazgatási jo
got, amit a most működő közigaz
gatási tisztviselőkről általánosság
ban nem állíthatunk, mivel azok
nak nagy része a ma is érvényben 
levő magyar közigazgatási jogot és 
törvényeket, valamint a kapcsola
tos birói gyakorlatot távolról sem 
ösmeri. Ez az itt járt kapacitás a 
laikus tanácsot, ahol jogi kérdése
ket a különféle szakmáju munkások 
intéznek el a saját szakállukra, 
mint a demokráciának vívmányát

mutatta be. És a községi taná
csok elé minden tárgy odatartozik, 
a kultúrától elkezdve a csatorna- 
tisztitásig, amelyben dönteniük kell. 
Hogy ez milyen tohuvabohut ered
ményez, arról tanúskodnak azok a 
felebbezések, amelyeket az orszá
gos választmány intéz el.

A demokráciában nem tartjuk 
lényegesnek, hogy szakkérdések' 
bán a laikus döntsön. Ez a laikus 
döntés eredményezte azután azt is, 
hogy számos község ráfizetett sok 
építkezésére és vállalatára, aminek 
nem kellett volna bekövetkeznie, 
ha szakemberek felelősség mellett 
intézik ei a kérdéses vállalkozáso
kat. Az állami kormányzat is érezte 
ezt a fonák helyzetet és főleg a 
városokban éreztette ez hatását, 
ahol laikus birák állanak a köz- 
igazgatás élén és ezekben az álla
mi kinevezett jegyzők lennének 
azok, akik az antidemokratikus és 
antiszociális vétójoggal tarsolyuk
ban őrködnek a községi igazgatás 
rendje fölött. Mivel azonban ezek 
sem jogászok, tehát sűrűén előfor
duló jogi kérdésekben szintén nem 
tudnak irányt mutatni a laikus ta
nácsosnak.

A mai választási rend csak arra 
alkalmas, hogy a községekben 
megindítsa a pártoskodásoknak a 
lavináit és négy esztendő csak arra 
elégséges, hogy egy-egy választás 
nak az eredményeit kiheverje a 
választó közönség. Ezért — való
színűleg csak ezért — akarja a 
kormány megreformálni a községi 
választás rendjét és az egységes 
hat évi mandátummal felruházni a 
választandókat.

A nemzetgyűlési mandátum hat 
évre szól, a tartományi és a járási 
szintén, és most a községi mandá
tumot is hat évben állapíttatja meg 
a kormány a törvényhozás elé ter
jesztendő novellában. Ezzel bizo
nyítva látjuk sokszor és sokat han
goztatott állításunkat, hogy a köz
ségi választási rend tökéletlen al
kotás, az a gyakorlatban nem vált 
be és azzal, hogy politikumot ele
gyít minden községnek a belső 
életébe, határozottan ártalmas a 
társadalmi rendre nézve is.

Lehet-e ez célja a községi igaz
gatásnak: aligha. Lehet-e igazság 
az, hogy egy kis réteg viseljen 
minden közterhet, amelyhez ma a 
szociális terheknek a nagy emel
kedése is járul? A htlyesen értel
mezed és alkalmazott demokrácia 
ezt elutasítja. Csakhogy a demok
rácia igen sok esetben nem egyéb, 
mint szójáték, játék a szavakkal és

semmi köze sincsen a polgárok 
együttélési közösségeihez, amikor 
döntéseiben nem mér egyforma 
mértékkel, hanem kedvezményez. 
Az uj novella ezeket az anomáliá
kat nem fogja kiküszöbölni és igy 
formalizmussá válik, melynek üres
ségét elleplezni nem lehet. A köz
ségi igazgatás mai formájában cél
jainak meg nem felel, Politikai pár
tok zsákmányává lesz, amelyek ott 
visszaélnek hatalmukkal és párt- 
szervezeteket csinálnak és a köz
ségi vagyon felett illetéktelen befo
lyásokat érvényesítenek. Ennek pe
dig a községek isszák meg a ke
serű levét.

Válasz.
A „Gömör“ tekintetes szerkesztőségének

Helyben.
Az audiatur et altéra pars elve alap

ján tisztelettel kérem, hogy a Gömür 
április hó 30-iki számában, Telek A. 
Sándor ur aláírásával megjelent „Az 
iparos és kereskedő szerepe a községi 
képviselőtestületben" cimü cikkre az 
alábbi válaszomnak helyet adni szíves
kedjék.

A Telek A. Sándor ur eme kritikája 
igen rossz elgondolásból és annál rosz- 
szabb meggondolásból látott napvilágot.

Szükségesnek, sőt múlhatatlannak mi
nősítem, hogy először is kivétel nélkül 
minden igen tisztelt olvasót arról győz
zek meg, hogy Telek A. Sándor ur eme 
cikke modortalan elbizakodottságának a 
szüleménye. Tudja jól, hogy az április 
16-iki cikk Írója Sz. I. — én vagyok, 
akivel 4 éve, szóval négy éve nem be
szél...Ezzel megmondtam és jellemeztem 
mindent.

Felületes meggondoláson épült fel 
kritikája, mert neki magyar embernek 
tudnia kell, azt, hogy amikor a város 
kormányzása céljából a közbizalom egy 
táborba rendelt, ennek éppen ellenkező
jét keilett volna keresnie, nem pedig 
minden alkalmat felhasználni arra, hogy 
az én személyem ellen uszítson. De ezt 
illetékes helyen fogjuk elintézni. Ott, 
ahol annak helye van és lesz, nem tar
tozván ez az újságok hasábjaira.

Cikkemet nagy tudákosan lebecsüli és 
szellemes kioktatásnak tartja. Ebben 
szándékosan téved, mert cikkem nem a 
szellemességen és a tréfán épült fel, 
hanem éppen az ellenkezőjén, a komoly 
meggondoltságon, amikor arra gondolok 
előre, hogy a városnak legyen egy tö
kéletes kormányzása, olyan amilyet a 
mai helyzet nekünk parancsként ir elő. 
Ha tehát Telek A. Sándor ur jószándéku 
cikkemet ennyire lebecsüli, elképzelheti 
mindenki, hogy ö mint városi képviselő- 
testületi tag, ebbeli szerepét mennyire 
értékeli önmaga és mennyire a nyilvános
ság előtt...

Telek A. Sándor ur ezt általánosítja. 
Ez nem áll. Cikkem, természeténél fogva 
sem vonatkozhatik csak olyan tagokra, 
akik újak ebben a városi képviselőtes
tületben. Különösen nem pedig Telek A. 
Sándor urra, bár elhiszem, hogy ő jó
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asztalos iparos lehet, de azt soha, hogy 
jó képviselőtestületi tag. Ha akarja, ezt 
igazolni is tudom.

De a komoly dologból gúnyt fabrikál. 
Kritikájában azonban egyetlen konkrét 
esetet sem hoz fel, amiből világosan 
látná az érdeklődő, hogy mennyiben 
szolgált rá cikkem eme gúnyos kriti
kájára.

Mert ne felejtse el Telek A. Sándor 
ur, hogyha szándékomat nem ismeri, 
akkor azt félre sem magyarázhatja. A 
jó szándékú tanácsot tehát jogtalanul 
kioktatásnak minősiti és ezzel ellenem 
akarja hangolni az érdekelteket. És kér
dem, honnan tudja, hogy más nem fo
gadja meg az általa kioktatásnak minő
sített tanácsomat ? Hát honnan tudja, 
hogy tanácsért jönnek-e vagy nem jön
nek hozzám? Honnan tudja, hogy ami
kor iparos, vagy kereskedő képviselő
testületi taggal személyesen beszélek, 
nem kérnek-e valamilyen aktuális taná
csot ? Uíóvégre, ha valaki tőlem taná
csot kér, azzal senki sem járhat rosszul 
és ha nem is vagyok olyan nagy po
tentát, mint ön, csak szabad nekem ta
nácsot adni. És higyje el, hogyha tőlem 
akármilyen irányú tanácsot kérnek, — 
nem mondom azt, mint valamikor ön 
mondta : majd holnap megadom a vá
laszt. Ebből mindent érthet.

Az ön képviselőiestületi tagsági kva
litása más és más az enyém.

De hiszen ezen cikkem a komáromi 
Iparos és Kereskedő cimü szaklapban 
már 1 és fél évvel ezelőtt megjelent, 
amit ön is elolvasott és akkor még sem 
kritizálta le. Igen, mert azóta változtak 
a viszonyok és most találta jónak rajtam 
újból ütni egyet.

De a czikk tartalmán kár vitatkozni. 
Magyar' érzésem és becsületem sem en
gedi meg, hogy a Telek A. Sándor ur 
saját magát kompromittáló cikkére a 
nyilvánosság előtt adjak meritorikus vá
laszt. Azonban, ha cikkemből folyólag 
valaki sértve érzi magát, jöjjön el hoz
zám bármikor és be fogom igazolni, 
hogy iparos és kereskedő szempontból 
szükség volt a cikkemre. Én éber szem
lélője voltam a múlt képviselőtestület
nek és tanácsnak. Hányszor nyilatkoz
tam komoly iparos és kereskedő előtt, 
hogy a tanács és képviselőtestület nem 
védi úgy az iparos és kereskedő érde
keket, mint ahogy kellene. És sok eset
ben az én iniciativámból született meg 
olyan intézkedés, amely az iparos és 
kereskedő érdekeket közvetlen szolgálta. 
Hogy minden nem úgy történt, ki azért 
a felelős, kérdem azt most Telek A. 
Sándor úrtól ?

És higyje Telek A. Sándor ur, hogy 
én ezzel soha nem dicsekedtem, soha 
újság cikkbe nem foglaltam, csak szé
pen, illetékes helyen megmondtam azt,

Telek A. Sándor.

Az apostol,
Keresztúton gyönge vállán száz teherrel 
Bandukol egy fehérhaju öreg ember.
A ruhája általszöve verőfénnyel 
Keresztbotja, mint májusfa, tele-virág... 
Lábanyomán forrás buzog, ahol lépdel 
S szeme lángja messze világ ködébe vág...

Jön elébe özvegy, árva, koldus, herceg... 
Mindegyikkel veszteget egy kurta percet. 
Mindegyiknek nyújt egy-egy kis remény-ágat 
Keresztjéről egy-egy kicsi hit-virágot.
S amig arcán elsimul a bús alázat,
Tovább megy a vad mezőn, mit sosem látott.

Vad ut mellett mohos árok könnyel telve, 
Elesettek, elfáradtak veszedelme. . .
Bedült partját beülteti májusfával, 
Könny-patakját teletölti hit tüzével 
S égő lelke messze túl a felhőn szárnyal 
S töviseken, árkon, kövön sosem tér el.

így útjába egy megroskadt ember téved,
Mintha vállán cipelne vagy ezer évet.
Szemén harag, arcán ború, lelkén bánat... 
Élet-terhét alig, alig hogy vonszolja,
Csüggedten az ősz apostol elé támad 
S száraz ajkán kicsordul a lelke szomja.
Hol az Isten ? mutasd hát meg, ha hirdeted, 
Köntösének csak egy csücskét s megyek veled. 
Ám látod-e már mióta kiáltom én 
Nevét fel a borús égre haszontalan,
Világosság hamarább gyűli a vak szemén,
Mint meglátom valaha is talán, talán ...

így az ember, kit elhagyott hite régen 
S elfáradt a maga-sorsa cipelésben.
Azt hívén, ha gondfelhőjét messze hajtja 
Gondtalanság színes köde ül lelkére

amit lelkem értelmileg és nem érzelmi
leg diktált.

Ma már azonban ebben a tekintetben 
független vagyok és lesz idő és alkalom, 
hogy az érdeklődőknek elmondhassam, 
amivel az ön elmélkedéseit megfogom 
dönteni.

Hogy a komoly dologból milyen gúnyt 
fabrikál, igazolja az, amikor azt Írja, 
hogy miért nem oktatom ki a fiskáliso
kat és hivatalnokokat. Erre is felelek 
önnek, mert látom, hogy kíváncsiskodik. 
Nem vagyok sem ügyvédi kamarai, sem 
köztisztviselők szervezetének titkára s 
igy titulus hiányában a határt át nem 
léphetem. Azt hiszem megért! De itt 
azt kell látnom, hogy ön összetéveszti 
a fogalmakat.

Ön egy régi ipartestületi tisztviselőre 
gondol, akinek munkaköre szerződtetés
ből, szabaditásból és segéd nyilvántar
tásból adódott össze. Téved, merthogy 
jó tanácsot nyújtottam az ipartársulat 
tagjainak, akik a képviselőtestületben 
helyet foglalnak : nem jogom, de köte
lességeim közzé sorolom és nagyon kell 
sajnálnom, hogy nem olvas olyan újsá
gokat, amelyekből látná, hogy más ipar
társulati titkárok munkaköre mi min
denre terjed ki. Nohát, kedves uram, ön 
nem fog nekem határt szabni, vagy sza- 
batni, mert akkor az iparos társadalom 
ellen vétkezik.

Kár, igen kár, hogy ön azt gondolja 
maga felől, hogy mindent lát és tud. 
Téves keretek között mozgott a múlt
ban és azok között mozog most is. El
bizakodottsággal célt nem érünk el 
Munkálkodni kell ebben a nehéz hely
zetben. Nyilvánosság előtt bátran és fel- 
készülten, nem pedig alattomban rágal
mazni és uszítani. Mert ha ön olyan 
nagyon tudákosnak tartja magát, hogy 
jogászok fölé merte helyezni magát, ak
kor emlékezzen csak vissza arra, amikor 
a rövid lejáratú helyettes városbirói po
zíciót uralta, hogy akkor milyen jó is 
volt a tanács és ha a tanácsot megfo
gadta volna, akkor bizony másképpen 
alakult volna ki minden. Tessék gon
dolkozni rajta, ahogy tetszik, adatokkal 
szolgálok bármikor.

Dacára annak, hogy önnel 4 éve nem 
beszélek és kibékülni már szándékom 
sincs, még is ha elfáradna hozzám, 
visszaemlékeztetném a múltra, aktákat 
mutogatnék, adatokat tárnék fel, hogy 
igenis milyen jó lett volna akkor az 
„igen" és „nem" szócskák között disz 
tingválni. Igazolja a tette, hogy ön az 
ördöggel is összefog, ha arról van szó, 
hogy ellenem hajszát kell indítani. Azt 
hiszem megért?

Várja be szépen a fejleményeket, nézze 
majd meg a jövendő képviselőtestület 
és tanács működését és akkor nyilat
kozzon felőlem. Lehet, hogy önnek nem 
kell majd az én tanácsom, de nem biz

A bánatnak nem lesz rajta foganatja 
S Isten nélkül ur lesz egész életére.

A vén szeme a vándorra busán téved 
A válláról elvesz minden nehezéket.
Az hitetlen ott marad a keresztúton
Már sem gondja, sem bánata — oly szegény lett!
Az öregnek meg az arca édes bútól :
Uj terhének gyönyörétől napként fénylett...

Patkány fogás.
Irta: Telek A. Sándor.

Történetünk hőse olyan céhkorabeli 
nevelésű ember volt, aki, amikor kiapja- 
fia léte után kérdezgették, úgy beszélt 
hogy a mestersége kálvinista, a vallása 
meg csizmadia. Azt nem tudni biztosan, 
hogy „gyüker" volt-e, vagy csak amo
lyan „vizhozfa-galycsapta", de az bizo
nyos, hogy már szerzett előjogai voltak, 
mert amikor kenetlen talyigáját a piac 
felé nyekergette, már nem maga után 
húzta, hanem maga előtt tolta. No és hát 
ezt a polgárok elnézték neki szó nélkül.

Ezt a férfiút az egész udvar csak 
úgy hivta, hogy Pista. Pedig jókorácska 
udvar mai napig is: a Rima partjától a, 
leghosszabb utcáig terjed és van benne 
vagy tizenöt ház, olyanok, akár egy 
nagyobb méretű emeletes fecskefészek. 
Tehát mindenki Pistának hivta, holott 
már azt is elbírta volna, ha nevezete
sen Istvánnak hívják, mert hiszen az én 
megboldogult inaskoromban már házas 
ember volt. Nohát erről jut eszembe, 
hogy mikor Pista fiatal házas volt, a 
nem régen vásárolt kőházán befestette 
az ajtókat meg az ablakokat. Ebben

tos, hogy másnak sem. Egyebekben 
cikke nem meglepő, ilyen szülemények 
mindég a lelki motívumok hatása alatt 
jönnek létre. Nem hat meg sem engem, 
sem másokat. Az ilyen fejtegetések az 
emberi kvalitásokat igazolják.

Ha önnek valami fáj, miért nem te
ngeti ki magyar emberhez illő nyilt 
sággal és bátorsággal. Magyar ember
hez nem illő aknamunkásnak lenni. Ez
zel jogaimat úgy sem tudja elkonfis- 
kálni, mert higyje el, hogy a politikát 
és ujságcikkezást nem csak az ön szá
mára találták fel.

Sokkal helyesebben tenné úgy, ahogy 
azt én teszem : én az ön cikkeit soha 
el nem olvasom !

Ezzel részemről a vitát végleg befe
jeztem és nem kívánok Telek A. Sán
dor úrral ilyen formában polemizálni.

Szőllősy István.

Pásztory Gyuláné növendékeinek 
vizsgahangversenye.

A szomorú Ma minden idealizmust 
és minden kulturmozgalmat elfojtó gaz
dasági krízisében szokatlanul bensősé
ges hangulatú és hosszú időkre felejt
hetetlen estély színhelye volt április
29-én a Polgárikör díszterme. Rima
szombatnak kiváló és immár egész zon
gorista generációt felnevelő zongora- 
tanárnője, özv. Pásztory Gyuláné lépett 
ismét növendékeivel a nagyközönség 
elé, hogy egy vizsgahangverseny kere
tében tanúbizonyságot tegyen a növen
dékek egy évi munkájának eredményé
ről. A szokatlanul nagy számban össze
gyűlt hallgatóság hatásosan dokumen
tálta azt a tényt, hogy ezek az évente 
megismétlődő vizsgahangversenyek nem
csak az érdekelt hozzátartozókat, de Ri
maszombat és környéke egész zeneked
velő közönségét is találkozóra hívják 
össze.

A műsor első felét a kezdő tanítvá
nyok vizsgaszámai töltötték be. A kis 
szereplők mindegyike dicséretes bátor 
sággal és felkészültséggel ült a zongora 
elé. Igen sokan voltak közöttük, kiket 
nemsokára a műsor második részében 
fogunk hallhatni. Katona Edit, Váry Ica, 
Heinrich Nada, Braun Vera, Szoyka 
Marcsii, Gémes Ella, Boros Masa, Paál 
Manci, Reken Olgi, Katona Tibi, Hein
rich Gyurka és Mándy Tibi voltak a 
műsor első részének kis művészei, akik 
sok megérdemelt tapsot arattak.

Szünet után a haladók bemutatkozása 
következett. A nagy hozzáértéssel össze
állított műsor számai a következők vol
tak : Schumann : Zigeunerleben-ét Gé
mes Ella és Sichert Ilmi, Lauska : Rondo- 
ját Katona Ágnes, Fia!a : Magyar fantá- 
ziá-ját Gémes Ella, Chopin : Valse c.

nincsen semmi hiba. A fiatal asszony- j 
nak kedvezni kellett, azért volt ez tö- j 
méntélén költség. Azonban Pista hasz
not akart huzni a parádés festésből. 
Úgy gondolta, hogy a régi ajtókat isi 
be kellene kenficsélni az öreg házon, 
azért, amikor a piktor este haza balla
gott, hát nagy sebtibe leöntött egy j 
jókora lábassal a festék tetejéről. Olt- ; 
hon aztán nekigyürkőzött a mázoló i 
mesterségnek. És tényleg egészen jól 
festett a frissen bekent ajtó. Csak reg
gelre lett még fakóbb, mint volt és 
virított rajta végig a sok vonal, ahol 
Iecsergedezett a — viz. (Ugyanis a fes
tők mindig vizet öntenek az olajos fes
tékre, amikor abba hagyják a munkát, 
igy nem bőrzik be a festék.) Pista a 
vizet emelte el a festékről.

Ilyen férfiú volt Pista barátunk. Egy
szer úgy ősz felé nagy rémülettel újsá
golja Mihály, az első legény, hogy va
lami gyalázatos féreg kirágta a legszebb 
nyelves csizmának a torkát. Tyhü ! lett 
is ribillió. A helyszíni szemlén megálla
pítást nyert, hogy az az istentelen jó
szág bizonyos paikány névre hallgat. 
No megállj, beste lelke ! Jaj neked, ha 
megfoghatunk. Halálnak halálával halsz 
meg 1

Iziben elugratták az öreg inast a 
szomszédba, hogy hozza a patkányfogót. 
Tempósan, szépen körülmagyarázva fel
állították azon a helyen, az ablak alatt, 
amerre a gonosz fenevad be szokott 
járni a pincébe. Ott állott tehát a 
csapda büszkén, hallgatag. A ház népe 
meg, mint aki jól végezte dolgát, napi 
teendője után látott. Történt pedig, hogy 
a mezőről betakarították a termést. A

müvét Smál Baba és Katona Baby, Voss: 
Le carneval de Venise-ét Sichert Ilmi, 
Gounod-Liszt: Faust-ját Szokolay Dóra| 
Weber: Rondo brillanté négykezesét 
Fábián Melinda és Báthory Lily, Schu
bert-Liszt : Soirées de Vienne-jét Smál 
Baba, Vallace: Boszorkánytánc-fantáziá
ját Fábián Melinda, Weber: Polacca bril
lanté négykezesét Báthory Lily és Smál 
Baba, Rubinstein: Melódiáját és Bartók
nak : Este a székelyeknél c. alkotását 
Szántó Andor, Liszt XIV. Rapszódiáját 
Báthory Lily és Wagner: Tannháuser- 
operájának zongoraáttételét Szokolay 
Dóra és Szántó Andor adták elő. A fel
sorolt számok összes interpretálója mél
tán kiérdemli a haladó jelzőt. Felké
szültségük és igyekezetük még figye
lemre méltóbb akkor, ha tekintetbe vesz- 
szük, hogy az iskolai év végének köze
ledtekor a tanintézetek ugyancsak 
igénybe veszik a fiatalságnak minden 
percét és igy kettős áldozatot jelenteit 
a vizsgadarabok kellő begyakorlása.

Mint már említettük is, az összes 
szereplők igazán kitettek magukért, de 
mégis ki kell emelnünk azokat, akiket 
már most beérkezetteknek tekinthetünk, 
így ki kell emelnünk Szokolay Dórit, 
aki szemeink előtt fejlődik ki tökéletes 
művésznővé. Évről évre hatalmas fejlő
dést tanúsít játéka és meg vagyunk győ
ződve arról, hogy a jövő évben a prá
gai zenekonzervatórium egyik legtehet
ségesebb növendéke lesz. Most előadott 
vizsgaszáma tökéletes művészi teljesít
mény volt.

Fábián Melinda kitűnő technikával 
rendelkezik. Művészies játékát a tiszta 
átérzés, mélységes zenei elmélyedés, 
beleélés, a nemes ambíciótól fütött tem
peramentum és maradéktalan művészi 
kidolgozás jellemezte ezúttal is és mél
tán kiérdemelte azt a tapsorkánt, ami 
vei bravúros játékát a közönség hono
rálta. Nehéz müsorszámának brilliáns 
előadásával nemcsak nagy haladásáról 
tett tanúbizonyságot, hanem egyúttal 
Ígéretet is nyújtott arra, hogy méltó tagja 
lesz a Bartók-Pásztory zenedinasztiának.

Báthory Lily a magyar zene szerel
mese. Liszt örökbecsű XIV. Rapszódiá
ját izzó temperamentummal és teljes át- 
érzéssel adta elő, felszínre hozva az al
kotás magyaros motívumainak minden 
szépségét. Tavaly óta sokat fejlődött és 
reméljük, hogy alkalmunk lesz még őt 
az előadói pódiumon hasonló sikerek 
alkalmával üdvözölni.

A rimaszombati pódiumok már régen 
ismert bájos zongoristája, Smál Baba, 
ismét teljes sikert aratott. Schubert 
örökbecsű melódiái nem is kaphattak 
volna jobb interpretátort, mert az előadó 
jólfeifogott átérzéssel, ügyesen hozta ki 
a zenemű minden szégségét. Megérde
melt tapsokat aratott.

sok holmit vegyest a fal mellé hányták 
le a kocsiról. Reggel pedig a pincébe 
rakosgatták, hogy legyen egy kis télire 
való. Hát, uramfia, amint a pinceajtót 
kinyitják, Pista csak megpislantja a 
patkányfogót. A biz a, csakugyan le van 
csapódva. De most ki mer kezdeni a 
patkánnyal, hátha neki ugrik az ember
nek ? Előparancsolták Mihályt. Aztán 
körülményesen, a veszedelem teljes tu
datában, egy zsákba szöktették a csap
dába került áldozatét és nagy diadal
menetben vitték a vesztőhelyre, a Rima
partra. Elől Mihály, kezében a zsákkal, 
utána loholt Pista mester és ugyancsak 
noszogatta a legényt, hogy csak szo- 
szoritsa azt a zsákot, nehogy elillanjon 
a benne gurigázó vadállat. A nagy ria
dalomra csoportba verődtek a Rimapar
ton pipálgató vargák, mig Mihály dü
hös elszánással verte a zsákot egy ár
tatlan fűzfa derekához. Egészen meg
izzadt bele. A nézősereg ujjongott. Pista 
gazda meg biztatta Mihályt. Mikor aztán 
Mihály lihegve megállott, nagy megelé
gedéssel konstatálták, hogy csupa piros 
folt a zsák. Biztosan a vére a gonosz 
párának. Kíváncsian szórták ki a zsák
ból a kiszenvedettet, hát uram, atyám, 
mi pottyan ki a földre — egy darabokra 
csépelt cékla. Pista ur hirtelen a bal
kezével vakarta meg a jobb fülelő vét 
s elszelelt, mig a Rimaparton visszhan
gozva zengett a jóízű, egészséges ka
cagás.

Az történt ugyanis, hogy amikor este a 
mezőről behozott termést kosarakból az 
ablak alá szórták, egy cékla begurult a 
pinceablakon és pont bele a patkány
fogóba.
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Szántó Andor mindkét darabja meg
érdemelt tetszést és tapsot aratott. Kár, 
hogy a fiatal zongoristák nem követik 
Szántó Andor példáját és érettségi után 
zongoratanulmányaikat abba hagyják, 
pedig mint ebből az esetből is látható, 
a komoly  zenei átérzés úgyszólván eb
ben a korban kezdődik.

Az a hatalmas taps, amely a műsor 
végeztével felzugott és az a szép virág 
csokor, melyet a növendékek a tanár 
nőjüknek adtak, annak a hálás szeretet
nek és osztatlan elismerésnek a jelei, 
amiket a város müveit közönsége önzet 
lenül érez az igazán eredményes mun
kát végző és megérdemelt köztisztelet
ben álló, szeretett „Nelly néni“ iránt.

Baráth and Weinberger.

H Í R E K
Örök kérdés.

Miért csitlagtalan az éj 
s naptalaaok a nappalok?
Miért színtelen az élet 
s kifakuttak a hajnalok?
Miért hajszoljuk az álmot, 
mikor aludni sem tudunk?
Miért is van rózsa helyett 
tövissel szórva az utunk ?
Miért fül könyáradatba 
olykor kicsendült kacajunk ?
S álomtalan éjszakákon 
repülni miért akarunk ?
Miért fut zátonyra sokszor 
vágy hajónk a tengeren?
Miért mosolygnak a vének 
pillangót üzö gyermeken?
Miért becsesebb a Holnap 
Tegnapokká váló Mánál?
Miért melegszik a lelkünk 
a Múlt izzó parazsánál ?
Miért titkos az imádság 
mely sóhajunk szárnyán szálldos 
És a lelkünk oltárképnél 
áhítattal miért áldoz?...
. . .  Miért járunk tömjénfüstös 
nagytemplomot térden állva?
Mikor borul virágdíszbe 
a várások bimbós fája?

r

Anyaghalniozódás miatt több köz 
lemény jövő számunkra maradt.

Bérmálások a rezsnyói egyházme
gyében. Bubnics Mihály rozsnyói püs
pök tavaszi bérmakörutját május 14-én 
kezdi meg. Részletes program a követ
kező: május 14. Rimaszécs és Velkenye, 
15 én Méhi és Abafala, 16-án Harkács, 
17-én Deresk, 18 án Licze, 20 án Dob- 
ina, 21-én Csoltó, 27-én Sőreg, 28-án 

l.gyházasbást, 29-én Várgede, 30 án Gu- 
szona, 31-én Baracza, junius 4 én Rozs
nyó és Nagyveszverés, junius 11-én 
Gömörpéterfaia.

Templomi ünnepély. Az evangélikus 
egyház belmissziói szervei május 7 én, 
vasárnap este 6 órakor az evangélikus 
templomban következő műsorral ünne
pélyt tartanak : 1. Préludium : orgonán 
előadja id. Halász József. 2. Közének, a
10. egyházi ének 1. és 2 verse. 3. Ima: 
mondja R'czey Jenő. 4. A kápolna, 
énekli az evang. vegyeskar, vezényel id. 
Halász József. 5. Alkalmi beszéd : tartja 
Baráth Károly evang. lelkész. 6. a) Men
delssohn : Andante az első gordonka- 
sonátábó!, b) G. F. Handel: „Sarahande". 
Gordonkán előadja : Gregorovicz Henrik, 
orgonán kiséri : Lackner László. 7. Fel
támadás : szavalja Gyulai Istvánné. 8. 
Vesd az igét, ezt a jó magot, énekli az 
evang nőikar. 9. Történnek csodák: sza
valja Durd i Dezső. 10. Jöjj szent köze
gbe: énekli Durda Irén és Margit. 11. 
I na : mondja Waskó Ilma. 12. Közének: 
a 357. egyházi ének 1. verse. A részt
vevőket szívesen látja a rendezőség. 
Belépődíj nincs, önkéntes adományok 
jótékony célra köszönettel fogadtatnak el.

Beiktatták állásába az uj feledi já
rásfőnököt. A prágai belügyminiszté
rium, mint annak idején jelentettük 
Breznóra helyezte át dr. Benyus László 
feledi járásfőnököt és helyébe dr. Vlos- 
sák Jánost nevezte ki, akit csütörtökön 
ünnepélyesen iktattak be állásába. Be
nyus járásfőnök ellen hónapokkal előbb 
dinamitmerényletet követtek el ismeret
len tettesek és csak a véletlenen múlt,

hogy a járásfőnöki lakás hálószobájában 
nagy pusztítást végző dinamitbomba 
megkímélte életét. A merénylet után dr. 
Benyus hosszabb szabadságra távozott 
s most saját kérelmére megtörtént át
helyezése uj állomáshelyére Breznóra. 
Dr. Vlossák János a rozsnyói premont
reiek gimnáziumában végezte középis
koláit, tehát Gömör nem ismeretlen te
rep számára. Dr. Vlossák különben iker
testvére dr. Vlossák István jelenleg 
tresztenai járásfőnöknek. Az uj feledi 
kerületi főnöktől a feledi járás közigaz
gatási anomáliáinak kiküszöbölését várja 
a kö7önség.

A zsidó ifjúság tiltakozó gyűlése.
A rimaszombati zsidó ifjúság május 11-én, 
csütörtökön este fél 9 órai kezdettel a 
Tálra-szálló nagytermében a németor
szági zsidóüldözések elleni tiltakozó 
gyűlést rendez, az egész város zsidósá
gának biztosra vett részvételével.

Halálozások. Tuba Bálint nyug. bí
rósági altiszt életének 89-ik évében f. 
hó 3 án örökálomra szenderíilt. Holt
testét f. hó 4-én helyezték örök pihe
nőre.

Árvay György volt konzervgyári fő
gépész 72 éves korában április 29 én 
elhaláiozott. A munkáséletü ember holt
testét április 30-án nagy részvét mellett 
temették. Halálát özvegye szül. Tarjányi 
Julianna s rokonai gyászolják.

Gyürék József masszőr 7 éves Béla 
fia f. hó 2-án meghalt. Az élők világá
ból hirtelen eltávozott fiú temetése f. 
hó 3 án ment végbe.

Királyfalvi Glós Aranka nagy lelki
erővel átélt, hosszú és nagyon súlyos 
szenvedések után f. hó 4-én szerettei
nek körében Csizfürdőn elhunyt. Halá
lát kiterjedt előkelő rokonság gyászolja.

Cséman Lukácsáé szül. Drobcsik Júlia 
f. hó 4-én 51 éves korában meghalt. 
Temetése f. hó 5-én nagy részvét mel
lett ment végbe.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik szeretett drága jó férjem 

elhunyta alkalmából részvétnyilatkozataikkal 
i mélységes fájdalmamat enyhíteni szívesek 

voltak s akik a temetési szertartás alkalmá
val a végtiszteletén megjelentek és utolsó 
Htjára öt elkísérték, ezúton mondok hálás kö
szönetét.

Rimaszombat, 1933. május hó 2-án.
Özv. Árvay Györgyné.
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Megsértődött táncosok inzuitáltak 
egy főhadnagyot. Vasárnap este jól 
sikerült csehszlovák táncmulatság volt 
a rimaszombati Tátra-szállö nagytermé
ben, amelyen szépszámú közönség vett 
részi. Táncközben Pál Zoltán fogtech
nikus, egy nyugalmazott ref. lelkész fia 
udvariasan elkérte Linka Vaclav 9. ha- 
tárvadászzászlóaljbeli főhadnagy táncos
nőjét, aki azonban meglepetésszerűen, 
a konvrcnionális társadalmi szokásokkal 
ellentétben megtagadta a táncos kéré
sének teljesítését, mire az két barátjá
nak közreműködésével a mulatság után 
inzultálta Linka Vaclav főhadnagyot. 
Pál Zoltán két társával, Jávorszky Jó
zsef és Káposztás Gyula mészárosle- 
génnye! megleste, amikor a főhadnagy 
reggel 4 óra felé Főtéri lakására haza
ment, a kapuban útját állták és tettle
gesen inzuitáltak. A felpofozott főhad
nagy reggel jelentést tett az inzultusról 
a katonai parancsnokságon, amelynek 
intézkedésére az államrendőrség mind 
három verekedőt őrizetbevetíe és átszál
lította az ügyészségre, ahol ellenük sze
mélyes szabadság megsértése és testi 
sértés címén eljárás indul, ugyanis az 
orvosi látlelet tanúsága szerint az in
zultus alkalmával nyolc napon túl gyó 
gyuló sérülést szenvedett a főhadnagy.

öngyilkos soffőr. Langer Béla, a 
rimaszombati konzervgyár likvidátora 
pénteken reggel félnyolc óra tájban a 
Neményi-féle autógarage-ban kötélen 
függve, holtan akadt rá Mikulik Elek 
eperjesi illetőségű 27 éves rimaszombati 
soffőrre, aki néhány év óta a rimaszom
bati Neményi-féle taxiválialat és soffőr- 
iskola alkalmazásában állott. A hely
színre előhívott hatósági orvos meg 
állapította, hogy a halál körülbelől 6— 8 
órával előbb már beállott. Az életunt 
fiatalember zsebében noteszlapra irt 
bucsusorokat találtak, amelyben bocsá
natot kér hozzátartozóitól borzalmas 
tétéért, de tovább nem tudott bízni a 
céltalan életben s ezért határozta el 
magát az utolsó lépésre. A szerencsét
len sorsú fiatalember, aki szimpatikus 
megjelenésével és udvarias modorával 
mindenütt a legjobb véleményt keltette

maga iránt, intelligens eperjesi család
ból származik, felsőbbipariskolát végzett 
és a csehszlovák hadseregben tartalékos 
hadnagyi tisztséget ért el. A háború 
utáni generáció elhelyezkedését megne
hezítő gazdasági viszonyok a söffőri 
pályára kényszeritették a kiváló képzett
ségű fiatalembert s bár ezen a téren 
megélhetése ugy-ahogy, biztosítva volt, 
ez az elhelyezkedés nem elégítette ki 
ambícióit s miután sorsának jobbrafor- 
dulását az egyre romló állapotok kő 
vetkeztében egyáltalában nem remél
hette, ez végsőkig elkeserítette. Csütör
tökön autójával még Kassán járt és ha
zajövet a kávéházban tizig fönmaradi. 
hogy azonban ilyen sötét tervekkel fog
lalkozik, társai nem vették észre, bár 
többüknek feltűnt, hogy Mikulik szokása 
ellenére sok feketét ivott. Kávéházbói 
távozása után hazament, átöltözött és 
úgy ment el az auíógarage-be, ahol el
követte borzalmas tettét. Öngyilkossá
gáról telefonon értesítették bátyját, aki 
a Szlovák Általános Hitelbank eperjesi 
fiókjának cégvezetője. Miután az öngyil
kos fiatalember, akinek halála általános 
részvétet keltett városszerte búcsúleve
lében arra kérte hozzátartozóit, hogy 
holttestét ne szállítsák haza, a temetése 
minden valószínűség szerint Rimaszom
batban fog végbemenői.

Motorbicikli és parasztszekér ka
rambolja Jolsva mellett. Vasárnap este 
nyolc óra tájban könnyen végzetessé 
válható országúti karambol érte Hasek 
József jolsvai siketnémaintézeti szakta
nító hazafelé tartó 23601 S rendszámú 
motorbiciklijét Jolsva közvetlen közelé
ben. Az egyenes országúton egy szekér 
jött a motorkerékpárral szemben s Ha
sek tülkölésére a szekér gazdája hirte
len az ut ellenkező oldalára hajtott át 
kocsijával, úgy hogy a teljes iramban 
futó gép, melynek hátsó ülésén Tonner 
Vilmos jolsvai lakos ült, már nem tu
dott akadálytalanul mellőzni és a sze
kér hátsó kerekébe rohant. Az összeüt
közés következtében a motorbic kli fel
fordult és utasai nagy ivhen repültek 
ki a nyeregből az úttestre. Hasek esz
méletlenül terült el, fején és testén több 
helyen is su'yos sérülést szenvedve, tár
sának az ijedtségen és gyenge ficamon 
kiviil semmi baja nem történt. A karam
bolt okozó szekér gazdája ellen megin
dult az eljárás.

Hír Szliács-gyAgyfűrdűrbl.
Tudomásunkra jutott, hogy az 

elsőrendűen berendezett Bristol— 
Tátra—Amália szállók üzeme első
rangú étlapból választott teljes élel
mezésért szép szobával egyetem
ben május hóban érkezett vendé
gek részére az egész tartózkodás 
tartamára naponként 37’— koronát 
számit. Júniusi érkezéseknél a teljes 
penzió ára 44‘— korona. Külön 
diétás-konyha. Prospektust és rész
letes árajánlatot küld Bristol—Tátra 
— Amália üzemvezetősége, Sliáé 
gyógyfürdő, Z v o l e n  mellett. — 
(Ügyeljünk erre a pontos dinre.)

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

A meggyilkolt rozsnyói erdőkerülő 
özvegye visszavonta a semmiségi pa
naszt. jelentettük lapunkban, hogy Fa
zekas Istvánné, akit múlt szerdán a ri
maszombati esküdtszék, férjének Faze
kas István volt rozsnyói erdőkerülőnek 
bestiáiis meggyilkolása miatt tizenötévi 
fegyházra Ítélt, az Ítélet kihirdetése al
kalmával három napi gondolkozási időt 
kért, hogy az ítéletben való megnyug
vás, vagy semmiségi panasszal élés 
ügyében dönthessen. Mint beszámoltunk, 
Fazekasné két napi tépelődés után úgy 
határozott, hogy a bűnösség megállapi- 
tása és a büntetés kiszabása miatt sem
miségi panasszal él az ítélet eilen s ezt 
az elhatározását a pénteki napon közölte 
is az esküdtbiróság elnökével. Szomba
ton azonban ismét mást gondolt a férj
gyilkossággal tizenötévre elitéit asszony, 
elővezettette magát a börtönből, az előző 
napon bejelentett semmiségi panaszát 
visszavonta és kijelentette, hogy az Íté
letben megnyugszik. Az államügyész a 
92. §. alkalmazása miatt bejelentett sem
miségi panaszát eddig nem vonta vissza.

Kinő IPOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap május 6-án és 7-én a vi- 

lágkinematografia nagyszabású alkosása :

Az éjszaka dala
Fősz.: Jau Kiepura, Magda Schneider, F. Schulc, 

Ottó Walburg.

Szerdán és csütörtökön, május 10-én és 11-én a H
világ leghatalmasabb alkotása és a lenagyobb m  

kiállítású hangos film : £?■

A rabszolgák királynője §
Fősz.: A. Weisse, Beregi Oszkár, Arlette Maré- K 

chal, Korda Mária.

S P O R T .
Újjáépítik a sporttelepet.

Hosszú évek vágyakozása a cél felé 
közeledik. A rimaszombaii sportoló 
fiatalság és sportszerető közönség kí
vánsága, egy modern és minden tekin
tetben megfelelő sporttelep létesítése a 
legkomolyabb formát öltötte. Komoly, 
önzetlen lelkes emberek vették kezükbe 
az ügy intézését — minden tekintet nél
kül a nemzetiségi, politikai és egyéb 
kérdésekre — szem előtt tisztán csak a 
magasabb célt, az egyetemes sport ér
dekeit tartva. Egy olyan sporttelepet 
akarnak a sportolók rendelkezésére adni, 
amely minden tekintetben betölti hiva
tását s amelyhez hasonló a körülöttünk 
lévő valamennyi városban régen rendel
kezésére áll a sportolóknak.

Rimaszombatban megalakult a Pálya- 
építő Bizottság, amely feladatául tűzte 
ki, hogy a sporttelepet a város nívójá
nak és a mai kor követelményeinek 
megfelelően, uj kerítéssel és egy min
den tekintetben modern és kifogástalan 
tribünnel látja el. A munka, amelynek 
elvégzésére vállalkoztak, nem könnyű, 
különösen nem a mai gazdasági hely
zetben s mégis bizakodva indul abban 
az erős hitben, hogy minden oldalról a 
legjobb megértéssel fogják fogadni és a 
lehetőség határán belül támogatni.

A magunk részéről a legnagyobb 
örömmel fogadjuk az akciót és készség
gel állunk annak szolgálatába s bizto
san merjük remélni, hogy Rimaszombat 
áldozatra kész közönsége ebben az eset
ben is tudni fogja, hogy mi a kötelessége 
a fiatalságával szemben.

A Pályaépitő Bizottság, amely az 
egyesületi érdekeken teljesen felülemel
kedve, csakis a cél érdekében munkál
kodik, a legkissebb segítséget is a leg- 
hálásabb köszönettel fogad.

F O O T B A L L .

RPS-Apátfalusi SC 2:1 (2:1). Biró: 
Koller (Pelsőc).

RPS : Andrásik-Altmann, Markos-Ács, 
Kocsis, Ofcsárik - Ternák, Szmrekács, 
Szirák, Sproch, Durda.

ASC : Uram Lipták, Bódik-Svonyov- 
szky, Madarassy, Bukovszky-Virág, Po- 
hoczky, Mihalik, Czikora, Friedrich.

A RPS Páricska és Kovács helyén 
tartalékkal állt ki. Kezdés után a RPS 
viszi a lendületet a játékba, az 5. perc
ben szép helyzet is támad az ASC ka
puja előtt, de Szirák a kapu fölé lövi a 
labdát. Később megint ront a RPS csa
társora, de most Durda lábáról pattan 
ki a labda. A RPS támadásokra egy 
ASC iram lesz a felelet, amelyet Alt
mann a 16-oson belül csak kézzel tud 
feltartani, amiért a biró 11 -est ítél. Maj- 
lik belövi. 0:1. Egy perc múlva Szirák 
félpályáról kitör és egyedül vezetve a 
labdát egészen az ellenfél kapujáig, ideális 
góllal megszerzi a kiegyenlítést. 1:1. Két 
perc múlva 11-est itél a biró az ASC 
ellen, ebből Markos ügyesen helyezett 
rúgással megszerzi a RPS nek a győzel
met jelentő második gólt. A RPS tovább 
is frontba marad, de több gólt már nem 
tuduak lőni a csatárok.

Az apátfalusiak a második félidőben 
hatalmas irammal és ritkán látott lel
kesedéssel küzdenek az egyenlítésért, 
de a RPS is nagy ambícióval játszik és 
a mérkőzés végéig tartani tudja az ered
ményt és ezzel biztosítja magának a 
harmadik helyet megerősítő két értékes 
pontot. A RPS csatársorból nagyon 
hiányzott Páricska, nem volt aki lendü
letet vitt volna a csapatba. Szirák jól 
mozgott, de ő nem középcsatár. Sproch 
agilis, erős fizikumú játékosnak igérke-



4 G ö m ö r 1933. május hó 7.

50°o-os
áícsökkentéssel készítem a legfinomabb férfi és 
női cipőket mérték után az itt feltüntetett áron : 

Férfi chevró félcipő . Ke. 120—
Férfi box félcipő. . . Ke. 100 —
Női chevró félcipő . . Ke. 110’—
Női box félcipő . . . Ké. 90"— 

Javítások.
Férfi talpalás és sarok Ke. 14 —
Férfi sarok.................Ke. 4-—
Férfi cipő gumizás . . Ke. 4'—
Női talpalás és sarok . Ke. 10’—
Női s a r o k .................Ke. 2'—
Női cipő gumizás . . Ke. 3" —
Kifogástalan pontos kiszolgálás!

A nagyérdemű közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok mély tisztelettel :

HORVÁT LAJOS
cipészmester Masaryk-tér 22

Kiilönbejáratú bútorozott
utczai szoba

magános ur részére azonnal kiadó. 
Cím: e lap kiadóhivatalában.

zik. A halfsorban Kocsis volt a legjobb. 
A védelem, mint mindég, jól végezte 
dolgát.

Az ASC csapata szimpatikus együttes 
benyomását keitette. Majlik és Pohoczky 
figyelemre méltó tehetségüek. Madarassy 
centerhalf nagyon jól mozgott. Uram ka
pus sok nehéz helyzetet tisztázott.

RPS XI. Kisfalud! VASAS 4:0 (2 0). 
Bíró: Szabó (Fiilek). — A RPS XI. vá
ratlan magas győzelme. Góllövök : Ka- 
locsay (2), Témák és Kovács III.

RME Pelsőci SC 1:1 (0:1). Pelsőcön 
játszva.

A RME nagyon peches mérkőzést ját
szott, mert a mutatott játék alapján 
és az állandó fölény mellett nagyobb 
arányú győzelmet kellett volna aratnia, j 
Különösen a második félidőben volt nagy ! 
fölényben a RME, de a kiegyenlítést is 
csak nagy nehezen a 38. percben Of- 
csárik révén tudta megszerezni.

LAFC-RTC 3:0 (0:0).
FTC-TIMES 11:0 (6:0).
RPS-FTC 2:1. A május 1-én lejátszott 

barátságos mérkőzésre mindkét csapat 
a válogatottak nélkül állott fel, úgy hogy 
nem volt meg a szokásos nagy iramú 
FTC-RPS mérkőzés. A gólokat Kalocsay, 
Szmrekács, illetve Mihók III. rúgták.

Stredoslovenská Zsupa-Középkerü- 
let 3:0 (2:0). — A Középkerület válo
gatottjában Rimaszombatot Andrásik, 
Áitmann, Szirák (RPS), Molnár, Simon 
(RME) képviselték. A kerületi váloga
tottban a haifsor felmondta a szolgála
tot, ami után a csatárok nem tudtak 
eredményesek lenni, dacára annak, hogy 
szebb játékot mutattak az ellenfelüknél.

Vasárnap mindkét csapatunk nagyon 
komoly ellenféllel kerül szembe, a RME 
az FTC-vel, a RPS Losoncon a LAFC-al. 
A RME-nek könnyebb tere van, mert 
idehaza vivja meg ellenfelével a küz
delmet és reméljük, hogy már ki fog
nak lábalni a balszerencséből és mint 
az utóbbi években mindig szép sportot 
fog hozni az FTC-RME mérkőzés (4 
órakor). A RPS-ra — dacára annak, 
hogy a LAFC jelenleg elég gyenge for
mában van — nagyon nagy feladat vár, 
mert azért a LAFC Losoncon mégis 
csak majdnem a régi, de ha a játéko
sok komolyan beleíekszenek a játékba 
és odaadással fognak küzdeni, nem két
séges, hogy legalább egy döntetlen ered
ménnyel térnek haza.

A szerkesztésért és kiadásért feielős: 
Rábely Károly laptulajdonos. 

i h m m h i i i  i —  —  iiiictinnriniiiiiii —
Elegáns férfi öltönyöket 350 — 
koronától kezdve készítek a 

legújabb divat szerint.
.Kiváló tisztelettel:

Párieska Péter
úri szabó.

Eladó ház.
Kétszer 3 szoba, konyha, fürdő
szoba és mellékhelyiségekből álló 
ház eladó. Cim a kiadóhivatalban.

F ig y e le m .
Megérkeztek a tavaszi újdonságok.

Ö ltönyök
m ár 3 5 0  k oron átó l feljebb.

HANK ANDOR
uriszabó, Rimaszombat Szijjártó-u. 75. sz. 
Ugyanott egy fiú tanulónak felvétetik.

FOTO -  c ik k ek , 
football labdák,

tenni sz rakettek
o l c s ó  á r b a n

a Bokor-drogériában.
Értesítés.

Tisztelettel értesítem a n. é. közön
séget, hogy Rimaszombatban önálló
sítottam magamat és minden

szobafestő és mázoló
munkát jutányos áron vállalok. Igyekez
tem a legmodernebb mintákat beszerezni, 
hogy mindenkinek az igényét kielégít
hessem.

Főtörekvésem lesz becsüleíes munka 
teljesítés jutányos ár mellett.

A n. é. közönség szives párifogását 
kérve, vagyok teljes tisztelettel :

Ifj. CZÓKOLY GYULA
szobafestő és mázoló mester 

Szijjártó-utca 18. s.
B B a B M B M B W B B g W H H B B B M a a

Fürdő nyitány!!!
Tisztelettel tudatom a nagyérdemű 

közönséggel, hogy a hodejovi-várgedei

vasas és szénsavas fürdőmben
a szezon május hó 14 én veszi kez
detét nagy ünnepség keretében. — A
fürdőben, hogy minden igénynek meg
feleljen, nagy átalakításokat végeztet
tem és minden törekvésem oda irányul, 
hogy a fíirdőzni, pihenni vágyó és ki
ránduló közönségnek a legnagyobb ké
nyelmet és a legszolidabb árakat biz
tosítsam.
Napi panzió szabad fürdéssel 20 30 Ke. 

Mindennap kád- és gőzfürdő.
Bővebb felvilágosítássá! és prospek

tussal szívesen szolgálok.
A nagyérdemű közönség szives párt

fogását kérve, maradok mély tisztelettel 
MICSURDA LAJOS,

fürdő'ulajdor.os

Czipöt merték után
8 9  K c-tó l

Javítunk bőr, gumi, hó és sár 
cipőket olcsón, jól és gyorsan

Nagy Miklós
Rimaszombat Tompa-utcza 29. szám.

Kútfúrás.
Mindenki fúrhat kutat 24 óra alatt, uj 

rendszerű kútfúróval
Hiozek J. Rimaszombat. Telefon 78.
Vízvezeték, csatornázás, központi fűtés, 
melegviz ellátó berendezések. Autó, mo

tor javítások. — Kérjen árajánlatot.

AUTÓ-, motorkerékpár-, traktor
i g  és benzinmotorjának 3 5

g e n e r á l-j  a v i t  á s á t ,  
h e n g e r cs iszo lá st stb .

SERES és DUDA-nál
(Central-Garage Tornaija),

a TATRA automobil-gyár h i v a t a l o s  
javítóműhelyében eszközölje!

Alkatrészek : gyári áron.
Precíz munka : jutányos áron. 

Külön épület- és géplakatos osztály ! 
0  Artézia mély kútfúrás. — Vízvezeték berendezések. 0  

Kérjen árajánlatot.

Átköltöztünk
Május l “tői

a városház épületébe a volt Lichtig 
üzlethelyiségbe R e m e n y i k  Kálmán 
órás- és ékszerész úrral közös helyi
ségbe. Nagyrabecsíilt vevőink szives 
pártfogását továbbra is kérjük.

T E C H N I K A  
V á m o s s y  B é l a

■a rádió és villamossági vállalat.

Meghívó.
a Mezőgazdasági Gépgyár és Öntöde Részvényfársaság Kúnová Tepiioa

1933. május 20-án d. u. 4 órakor a Tatra Bank 
rirnavská sobotai fiókja helyiségében megtartandó

X IV . évi rendes közgyűlésére.
Tárgysorozat:

1. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése.
2. 1932. évre vonatkozó zárszámadások előterjesztése, 1932. évi mérleg megái- 

lapitás.
3. Határozathozatal az 1932. évben kimutatott eredmény tárgyában.
4. Egy felügyelőbizottsági tag választása.
5. Az igazgatóság és felügyelőbizottság tagjai részére a felmentvény megadása.
6. Alapszabályszerűen beadott indítványok tárgyalása.

Kúnová Teplica 1933. április 29. az IGAZGATÓSÁG.
Az eredeti zárszámadások folyó évi május 19-ig a társaság hivatalos helyiségében meg

tekinthetők.
Az alapszabályok 7 §-a értelmében csak azon részvényesek bírnak szavazati joggal, akik 

részvényeiket még nem esedékes szelvényeikkel együtt a Tatra Banknál, vagy annak bármely fiók
jánál legalább 5 nappal a közgyűlés előtt letétbe helyezik.

•  •

U zletáthely ezés.
Értesítjük igen tisztelt vevőinket, hogy

elárusító helyiségeinket
az építkezés idejére Göm öri-u. 19. sz. alá, (a p ostáva l 
szem ben) áthelyeztük. Amidőn kérjük, hogy bennünket 
vásárlásaikkal az ideiglenes helyiségben is minél gyakrab
ban megtisztelni szíveskedjenek, vagyunk

teljes tisztelettel:

f i a i a

rimaszombati elárusító helye.

É R T E S Í T É S !
A n. é. közönség szives tudomására 

hozom, hogy május 1-től áthelyeztem

óra- és ékszerjavifó üzememet
a VÁROSHÁZ épületébe, a volt Lichtig- 
féle helyiségbe a TECHNIKA Vámossy- 
céggel közös helyiségbe. N agyrabecsíilt 
pártfogóim további támogatását kérem.

REMENYIK KÁLMÁN
órás- és ékszerész.

Kiadó
Nyár utca 9. szám alatt újonnan épült 
modern lakás s egy üzlethelyiség.
Értekezni lehet ezen utca 7. szám alatt.

Elsőrendű tenniszütok jótállás melletti
Footbatl-, turisztika s a többi

Kercsiknél
Szakszerű rakett húrozás és javítás!

ZAWADZKY EDE temetkezési vállalata
R im a szo m b a t G öm öri-u tca  24. sz.

A legrégibb és legismertebb temetkezési vállalat Gömörvár- 
megyében, hol állandó nagy raktárt tart egyszerit és díszes

fa- és érczkoporsókban,
továbbá: szemfedők, halotti lepedők, sirkoszorúk és min
denféle szinü koszorúszalagok nagy választékban.

Ajánlkozik egyszerit és disz- 
temetés rendezésére úgy hely
ben mint vidéken.

Halottak e x h u m á l á s á t  és 
h u l l a s z á l i i t á s t ,  valamint a 
temetésekkel járó összes 

teendőket a legszolidabb feltételek mellett vállal.

Rimaszombat, 1933. Nyomatott R á b e ly  K áro ly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám,)


