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l e  akarjon mindenki diplomás embert
nevelni gyermekéből.

(m) A cimmondat: régi igazság. 
Ennek dacára kevés azoknak szá
ma, akik ezt a megcáfolhatatlan 
igazságot tényleg magukévá is te
szik s gyermekeik neveltetésénél 
azt hűen követik is, sőt őszinte 
sajnálattal azt kell az utóbbi idő
ben tapasztalnunk, hogy ezt a régi, 
nagy igazságot egyáltalában nem 
tartják gyermekeik taníttatásánál 
szem előtt, nemcsak, de ezzel el
lenkezően cselekszenek is: min
denki diplomás embert akar ne
velni gyermekéből.

Ha a reggeli vonat >k érkezése 
idején a Vasúti utcán olykor-oly
kor végig megyek, azt kell látnom, 
hogy úgy a fel- mint az alvidékről 
érkező vonatok csak úgy ontják a 
falusi iskolás gyerekeket Mind- 
anyiszor az jut eszembe: mennyi' 
sok csalódott ember kerül ki ezek 
közül!

Mert nem az a baj, hogy isko
lába járnak és tanulnak, hanem az, 
hogy minden gyerekből diplomás 
embert, urat akarnak nevelni s ez
zel a falu vérkeringését elvértele- 
nitik, a gyereket a föld szereteté- 
től elidegenítik, a földművelés fon
tos munkájától elvonják s ezzel a 
falvak istenáldotta, termékeny föld
jét bozótos ugarrá változtatják.

Hogy nemzetgazdasági szem
pontból milyen káros ez, mindenki 
tisztán láthatja, kinek ép és nyitott 
szeme van, de erről az oldalról 
rejtegetni e kérdést nem tartozik 
szorosan cikkem keretébe.

Tény az, hogy minden szülőnek 
egyik leghőbb vágya, de egyszer
smind nagy áldozatot kívánó leg
természetesebb kötelessége is, hogy 
gyermeke életének alapját meg
vesse és ezen az alapon jövendő
beli boldogulását biztosítsa. Ter
mészetes dolog is ez, mert hiszen 
az ifjú nemzedék mig egyrészt leg
féltettebb kincse a családnak, más
részt édes reménysége a nemzet
nek, a hazának. Ez a magyarázata 
azután annak, hogy minden erre 
illetékes faktor sűrűn foglalkozik a 
nevelés és oktatás kérdésével, álta
lában az iskolával.

A törvény mindenkinek, aki az 
elemi iskola négy osztályát elvé
gezte, megadja a jogot, hogy a 
középiskola (gimnázium, polgári is
kola) első osztályába beiratkozzék. 
Társadalmi osztálykülömbség nél
kül minden gyerek egyforma elbá
násban részesül. A szülők e joggal 
élve, kopogtatnak az iskola ajtaján, 
pedig e jogosság nem rejti magá
ban az ésszerűséget és célszerűsé
get is. Igen, e jogon és iskolai 
bizonyítványon kivül egyébre is.

kellene tekinteni a szülőnek. Ta
pasztalat mutatja, hogy ennek az 
egyébnek figyelmen kivül hagyása 
okoz azután sok és nagy csalódást, 
úgy a szülőnek, mint gyermekének.

A szü'ők legnagyobb részét 
ugyanis, mikor a gimnázium ajta
ján kopogtat, az a vezérlő gondo
lat irányítja, hogy mindenáron — az 
ő felfogása szerint — urat nevel 
gyermekéből, aki aztán könnyen 
megélhet. Tudományos pályára 
adja, nem magáért a tudományért, 
hanem a kényelmes, a könnyű élet 
reményében. így lesz a szülői hiú
ság kiinduló pontja, magva a meg- 
elégedetlenségnek, boldogtalanság
nak, mert fia tehetségének, hajla
mának, kedvének mérlegelése nél
kül indítja olyan útnak megfutására, 
melyre erőtlen.

A tapasztalat szerint a szülők 
azzal nem gondolnak, hogy a gim
názium nem szakiskola, hanem ma
gasabb tanulmányokra, főiskolákra, 
egyetemre előkészítő közoktatás- 
ügyi intézmény. E cél elérhetése 
nagy anyagi áldozat mellett tanu
lásra való tehetséget, valóban is 
meglévő bizonyos tudást tételez föl 
a tanuló részéről. Ennek hiánya 
miatt hányán kénytelenek abba
hagyni tanulmányaikat s lesz be
lőlük intelligens proletár. Mert úgy 
szokott lenni, hogy az efajta ele
meket egy darabig, mint alkalmat
lan nyűgöt cipeli az iskola, mig 
végre el kell ejtenie s rendesen 
olyan korban, amikor restelkednek 
mesterségre menni.

Bizonyára nem ez volt a szülő 
álma gyermeke jövőjéről. És en
nek legtöbbször a szülői nagyra- 
vágyás az oka, mert nem érte 
volna csalódás, ha gyermekét még 
idejében erejének és szellemi ké
pességének megfelelő pályára adja.

A szülőknek szakitaniok kell hát 
a régi felfogással s beteges nagy
zásból ne kényszeritsék gyerme
küket erejükön felüli munkára, ha
nem komoly megfontolással válasz
szák meg a helyet, hol gyerme
kükből hajlamuknak és tehetségük
nek megfelelő hasznos, értékes és 
boldogulni tudó embereket nevel
nek a társadalomnak és hazának.

Kétszeresen meggondolandó ez 
most, mikor még a diplomás em
berek közül is sokan nem tudnak 
képzettségüknek megfelelően elhe
lyezkedni s százan és százan nö
velik, diplomával zsebükben, a 
munkanélküliek számát.

Ne akarjon minden falusi gye
rek erőnek erejével szabadulni az 
ősi rög művelésétől, mert belátha
tatlan szörnyű veszedelem származ

hat ebből. Tanítsák a gyerekeket 
a föld szeretetére és megbecsülé
sére s példákkal igazolva bizonyít
sák be nekik, hogy az igazi füg
getlen ember és a maga mivoltá
ban igy „úr“ a földmivelő, iparos 
és kereskedő lehet csak valóban.

Sok csalódástól, szenvedéstől 
mentjük meg igy a jövő generációt, 
melynek sorsa szivbeli ügye kell 
hogy legyen minden józanul gon
dolkozó embernek.

Ne akarjon hát midenki diplo
más embert nevelni gyermekéből!

4 földművesek gyermekei és az 
iskolák.

Nem is olyan rég, talán 40—50 
éve van annak, hogy a falvakon 
még igen kevesen tudtak Írni és 
olvasni. Ezeknek az „okosoknak" 
a száma — ahogy általában ne
vezték őket — csak igen lassan 
emelkedett. Azonban mindjárt a 
világháború után a kormány egész 
más nézettel volt a falusi népről s 
kezdett törődni azzal, hogy a nép 
hiányai minél előbb el legyenek 
távolitva. Ennek következtében, mint 
elsőrendű szükséglet, mindenütt hir
detve lett az elemi iskolák felépí
tése a vidéken. Ez, amennyire a 
viszonyok engedték, végre is lett 
hajtva. Ezzel elég lett téve a föld
művelők igazságos kívánságának, 
így alkalom nyílott a gyermekeik
nek a legszükségesebb műveltség 
alapvető ismereteit elsajátítani.

Azonban a kor szelleme megkí
vánja, hogy az ifjúság minél to
vább, annál inkább tanuljon és 
művelődjék, tehát a földműves if
júság is, ha a gyermekeik maga
sabb műveltséget, kiképeztetést 
nyerhetnének. Középiskolába ad
nák a gyermekeiket, de vannak 
körülmények, amelyek ezt nem en
gedik meg. S igy, ha a gyerme
kük akármilyen okból nem járhat 
középiskolába, legtöbbnyire a szü
lőknél marad s földművessé lesz. 
Ilyen alkalommal főleg, de máskü
lönben is a gazdaszülőknek be kell 
látniok, hogy gyermeküknek ennél 
a hivatásnál is határozott ismere
tekre van szüksége, mert a föld
műves osztály is kiképzett embe
reket igényel. A földmüvesség nem 
olyan könnyű hivatás, mint ami
lyennek látszik, sokkal nehezebb 
az, mint bármely más mesterség 
és azért ezt is tanulni kell, mert a 
gazda részére nem elegendő tudás 
a vetés és aratás s a gazdasszony 
részére pedig a tehénfejés és a 
kenyérsütés.

Ezért a gazdálkodás olyan mód
szerét kell megtanulni, mely meg
felel a korszellem követelményei
nek. Ez azt jelenti, hogy a gazda 
tudja, mikor mit és hogyan kell 
csinálni és termelni. Ez éppen a 
földműves ügyessége, megérzése, 
hogy a fogyasztás mit igényel s 
termelni azt és akkor mikor szük
ség van rá. Különösen fontos az is, 
hogy milyen módon lehet a legol
csóbban termelni ma és ezt mind 
tanulják a fiuk a földműves illetve 
gazdasági iskola, a lányok pedig 
a háztartási iskolákban.

A legközelebbi földműves iskola 
a gazdafiuk kiképzésére Rimaszom
batban van. Gazdasági középiskola 
Kassán. A rimaszombati földmives 
iskolában a kiképzés úgy szlovák 
mint magyar nyelven történik s 
egy évig tart. Gazdaszülők, hasz
náljátok ki ezt a szerencsés körül
ményt, hogy ez a szakiskola olyan 
közel van hozzátok s küldjétek 
fiaitokat ebbe az iskolába, melyet 
részükre építettek.

A földműves leányok, akiknek 
jó gazdasszonyoknak és leendő 
férjük segítőtársának kell lenniök, 
a nekik megfelelő kiképzést a rima- 
ráhói háztartási iskolában nyerhe
tik. A kiképzés ezen intézetben is 
egy évig tart, s ezt az intézetet is 
minden földműves leánynak láto
gatnia kellene, mert ezen női tan
folyamon alkalmuk nyílik a háztar
tási és gazdasági teendőknek minél 
célszerűbb, olcsóbb és ízlésesebb 
keresztülvitelét elsajátítani. A gaz
dasági teendőkből, különösen a 
baromfi és a sertéstenyésztést, a 
gazdaság e két ágát, mely rend
szerint a gazdasszonyra van bízva.

Földművesek ! Ne féljetek attól, 
hogy szakiskolába adjátok a gyer
mekeiteket, hiszen ezt éppen az ő 
részükre állították fel, s azért a 
dijakat is a ti viszonyotokhoz megr 
felelően szabták meg.

Ezért küldjétek gyermekeiteket a 
fentnevezett iskolákba. Részleges 
információkat a beiratásokra vonat
kozólag, melyet úgy Rimaszombat
ban mint Rimaráhón szeptember 
hó 15-éig tartanak, továbbá a tan
tárgyakról, a tandíjról stb. a fent 
megnevezett iskolák igazgatóságai 
adnak.

Úti irka-firka.
Süvete.

Néhány hónappal ezelőtt egy hivata
los ur a gömörmegyei Süvete felé járt, 
ott, Jolsva alatt, ahol a Murány patak 
völgye szétnyílik s ahonnan a szilicei 
fennsíkra esik szép kilátás, — és megle
petve tapasztalta, hogy a süvetei fazeka
sok milyen rendületlen buzgalommal 
gyártják régi korsóikat, mázas tálaikat s 
festett tányérjaikat. Ősi, virágos motívu
mok kerültek a tálakra, a korsókat vá-
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sárra vitték, évtizedeken keresztül s 
ahogy a hivatalos meglátta a népiparnak 
ezt a maradványát, jeles gondolat szü
letett meg agyában s három megyére 
szóló kiállítást rendezett a derék süve- 
teieknek.

A süvetei fazekasok igazán nem tudták 
megmondani, melyik nemzethez tartoz
nak, a magyarhoz-e, avagy a szlovákhoz, 
mert egyképen beszélik a két nyelvet, a 
nevük is kétféle s csak a kis iskolás- 
gyermekek járnak tiszta szlovák iskolá 
ba. Ezek a fazekasok jobbára gazdaem
berek, akik vetés és aratás között, vagy 
téliidőben érnek rá cserépedényeket ké
szíteni s maguk is csodálkozva eszmél
tek rá, hogy elsősorban fazekasokat lát 
bennük a világ s csak másodsorban 
gazdákat.

A csűr mellett, vagy a gazdasági is
tálló tövében ott van a mesterek kis 
műhelye, olyan öreg fazekaskoronggal, 
amilyenek a néprajzi könyvekben díszei 
az illető fejezetnek, a kert végiben van 
az agyagból-fából összetákolt kis égető- 
kemence, amelyet ők „bányá“-nak hív
nak, — talán innen van a „bányakemen
ce" név, — itten égetik ki a mázas, fes
tett korsókat s a különleges tálakat, 
cserepeket.

Ahogy a magas hivatal felfedezte a 
süvetei cserepesek egyszerű s szép ké
szítményeit, nagy jóakarattal mindjárt 
művész-embert küldött valahonnan Tú- 
róczentmártonból, aki aztán sikeresen 
elrontotta az ősi formákat, a régi ábrá
zolatokat s ennek köszönhető, hogy a 
kerek kis bögrék mellett már amerikai 
Ízlésű vázákat s görög-római edényeket 
is állított ki a süvetei fazekasmester. 
Hát bizony ezek már giccsek a javából. 
Giccsek és tanult formák, akadémikus 
Ízlése és falusi hagyomány ömlenek 
egymásba a paraszti kéz szűrőjén.

Az amerikai giccsek, a hattyúk, a ri- 
nocéroszok s a görög stilusu vázák mel
lett azonban szerényen húzódnak meg 
a mázás tálak, bögrék, és korsók, a vi
rágos tányérok s a gyermek-játékszerek, 
igen, ezek szépek, ezek itteniek, ezeket 
kár volt elrontani a túróczentmártoni 
mesternek s az amerikai gipszducnak... |

Aminthogy nem is tudták elrontani.
A nemrégiben lefolyt kiállításnak kü

lönben nagy sikere volt, hatalmas ide
genforgalom zajtott le a kis faluban, so
ha annyi népet nem látott Süvete. El is 
kelt minden áru, maguk is meglepődtek, 
hogy a városiak igy veszik a tálakat, 
korsókat, amelyeket azelőtt legfejebb a 
pelsőci vásáron vettek kezükbe a cset- 
neki népek...

Legközelebb Rimaszombatban lesz ki
állítása ezeknek a holmiknak, — most 
azonban szünetel a munka, mert a jeles 
mesterek zabot hordanak be s csépel
nek nagyban. A korongok tetején meg
száradt az agyag s a dombtetőn álló 
öreg, de nagyon szép kis templom 
mosolyogva nézi az emberek gyarapo
dását.

Ráfér a szegény emberre.
Csízfiirdő.

Már lenn piroslik épületeinek teteje 
a rimái síkságon, — ha ugyan síkság
nak lehet nevezni ezt a hepehupás te
rületet a Rima és a Sajó között, kere
tezve a Bükk és a Mátra s az Érchegy
ség megannyi kéklő hegyével.

Jódos fürdő ez, a háború óta lendült 
fel üzeme, lett Európa szerte nevezetes
sé. Ezen a vidéken buzog a gyógyvíz. 
Lévárt, Várgede szintén gyógyfürdők, 
vasas és szénsavas vizét azonban csak 
a gömöriek ismerik s ezekis főként a 
hajdan nagy zajjal megünnepelt Anna- 
bál révén.

Jó olvasóm, képzeld, ezen a vidéken 
még divatos az Anna-bál, — vájjon em
lékszeme még az Anna-bálok izgatott 
előzményeire, a négylovas hintók roha
nására, amelyen a bálozó vidéki ur ér
kezett a fürdő terraszára, még négyest 
táncoltak a gavallérok ebben az időben 
és rakétákat engedtek estente a csilla
gos ég felé... Igen, az Annabálok divat
ja még divatban van Csizfürdőn, adja 
Isten, hogy minél tovább tartson ez a 
jó szokás, — talán az Anna név ki is 
ment divatból s Csibi meg Muci váltot
ta fel a szép Anna nevet...

De Csizfürdőről szólottunk, Gömör 
egyik büszkeségéről, sok keserű beteg 
Mekkájáról : néhány esztendővel ezelőtt 
csodának voltunk itt néhányan tanúi. A 
forráskutató Tüköry ezredesné mutatta 
be varázsvesszeje működését, — mond
hatni, a vér megfagyott ereinkban, ahogy

vékony pálcájával mágikusan járkált 
ide-oda s reszkető újaival földalatti for
rásokra mutatott. Mi is megfogtuk az 
egyik erős ágát, marokkal, mig Tüköry- 
né csak ujjai hegyével érintette a másik 
végét s, — Uram-teremtőm, — hiába 
fogtuk az ágat erősen, az forogni kez
dett minden ellenállásunk dacára, vala
mi magnetikus erő forgatta az asszony 
törékeny teste által.

Azóta is, alig találkoztam a Teremtő 
hatalmával s a Természet végtelen Ere
jével közelebbről, mint ekkor. Egy pil
lanatra feilebbent a nagy titkok fátyoia, 
hogy értetlenül álljunk mellette tovább.

Forráskutatás, győgyerejü titokzatos 
vizek, ásványok a mélyben, zsongó fe
nyők s különleges természeti erők : né
mán állunk előttetek s halkan meghajt
juk fejünket a Ismeretlen előtt. Amelyet 
e pillanatban Csíz képvisel.

Csíz, régi gömöri urak mulatós ta
nyája... Szombathy Viktor.

Mikor tilos és mikor szabad az 
iskolás gyermekek dolgoztatása

Az 1919. évi 420. számú tör
vény főbb rendelkezései.

Igen sok szülő vagy munkaadó 
felhasználja az iskolaköteles gyer
meket oly munkák végzésére, ame
lyek a gyenge és fejlődésben levő 
gyermekre káros hatásúak. Sajnos, 
ez a szokás még mindig erősen 
elterjedt és kevesen gondolnak ar
ra, hogy az idejekorán megerőlte
tett gyermek testi és szellemi fej
lődésében pótolhatatlan károkat 
szenvedhet s ugyanakkor az em
beri társadalom részére súlyos ter
het fog jelenteni a korai rokkant
ság, munkaképtelenség, aminek okai 
igen sokszor a gyermek korai és 
megerőltető foglalkoztatásából fa
kadnak.

A gyermekek munkájáról az 
1919. évi 420. számú törvény igy 
rendelkezik :

1. §. Gyermekeknek, azaz fiuk
nak és leányoknak a 14. életévük 
betöltése előtt munkához vagy más
nemű foglalkozáshoz való alkalma
zása, amennyiben más törvényes 
határozatok messzemenő korláto
zásokat nem tartalmaznak, kizáró
lag a jelen törvény határozatai sze
rint van megengedve.

4. §. Gyermekeknek munkára 
vagy más irányú foglalkozásra való 
alkalmazása csak annyiban van 
megengedve, amennyiben a gyer
mekek ezáltal egészségükben nem 
támadtatnak meg, a testi és szel
lemi fejlődésükben vagy erkölcsös
ségükben veszélyeztetve nincsenek.

Gyermekeknek 12 életévük be
töltése előtt munkához való alkal
mazása tilos. Csak mezőgazdaság
ban és háztartásban alkalmazhatók 
a 10-ik életévüket betöltött gyer
mekek könnyű munkákhoz.

Az iskolai, oktatási napokon a 
gyermekek két óránál tovább mun
kára nem alkalmazhatók. Iskola
mentes napokon a gyermekek mun
kája négy óránál, a mezőgazda
ságban és a háztartásban 6 óránál 
tovább nem tarthat.

A mezőgazdaságban és háztar
tásban az éjszaka alatt a gyerme
keknek tiz órai megszakítás nélküli 
nyugalom biztositandó. — Éjszaka 
alatt az esti 8 órától a reggeli 6 
óráig terjedő idő értendő. Az or
szágos politikai igazgatóságok jo
gosultak ezen szabály alól kivéte
lekként más időhatárokat megálla
pítani, azonban a megszakítás nél
küli éjjeli nyugalom meg nem rö
vidíthető.

Kivétel csak az lehet, ha a mun
ka halaszthatatlan természetű vagy

közérdekből szükséges annak gyors 
elvégzése.

Tiltott munkák: A vendéglő és 
italmérési üzemben gyermekeket 
az italok betöltésére és a vendé
gek kiszolgálására alkalmazni. Kő
fejtés és bányák. Kőfaragó, fúró, 
csiszoló és fényesítő munkák. — 
Téglagyár, kőverő és ácsmühe- 
lyek. Üveghuták, festők, csiszo
lók. Zománczgyár. Robbanóanya
gok, gyufa és gyujtóanyag üzemei. 
Vegyi ipari üzemek. Bőrgyárak. 
Gummi és kaucsukgyár. Sütödék, 
húsüzemek. Festő, szobafestő, má
zoló műhelyek. Malmok. Kémény
seprő üzemek. Gépek hajtása vagy 
kiszolgálása. Kugliálliíás. Kőapri- 
tás. Súlyos terhek emelése. Favá
gás és aprítás. Kaszálás. Vadászat
nál segédszolgálatok.

A tanügyi hatóságok megkérhe
tik a járási hivatalt, hogy a lelki- 
ismeretlen szülőt, illetve helyette
sét büntesse meg a gyermekek 
munkájáról szóló törvény áthágá
sáért (az 1919. évi 420. sz. törv.) 
A járási hivataloknak jogukban áll 
ezen törvény áthágásáért a szülő
ket vagy helyetteseiket 1000 Ké-ig 
terjedhető pénzbírsággal vagy 8 
nap elzárással büntetni.

Interjút akartam csinálni egy keres
kedővel.

Gondoltam, ez jó téma. Elmenni egy 
kereskedőhöz és megkérdezni tőle: nos, 
hát Önnek hogy megy ebben a szo
morú világban?

A kérdés ez volt tehát: nos, hát Ön
nek hogy megy?...stb.

Ajtó, üdvözlés, kisasszony. A főnök 
ur idehaza van? Igen? Akkor leteszem 
ide a kalapomat... van bent valaki nála?

— Á, van szerencsém Szerkesztő ur!
— Na, kérem, ha ilyen jó kedve van 

Önnek, kedves uram, — mondom — ak
kor tessék mindjárt visszaülni az Író
asztala elé, amit ezennel kinevezek ope 
rációsszékuek és kezdjünk hozzá a 
munkához, mert nekem ma még egy 
csomó riportom van. Papirt, ceruzát 
kérek. Nem, nincs nálam, azért vagyok 
újságíró. Gyorsan, gyorsan jó uram, 
nincs sok időm, azt hiszi ön, hogy csak 
ön ad interjút ebben a városban? par
don, akkor kezdem... A kérdés a követ
kező : (és elmondom, mint fent.)

A nagymultu kereskedő diktálja :
„Nincs pénz, kérem..."
— Jól van, ezt tudom. Valami újat!
„Annyira nincs pénz, kérem..."
— Nézze drága uram, mi az, hogy 

annyira nincs pénz ? Ezzel akarja kez
deni ezt az interjút? Na, mondja már, 
hogy annyira nincs pénz ! Mennyire 
nincs? Na, mennyire nincs? Na, gyor
san, most már szeretném csakugyan 
hallani ennek a hasonlatnak a másik 
felét is ! Na, na, tessék kérem, mennyi
re?!... Lássa, itt . ..  itt lehetne még va
lami meglepőt mondani. Valami egészen 
frappánsat. Nos?

A nagymultu kereskedő, akinek har
minc éve van üzlete, egyelőre nem szól 
semmit, csak rám néz. Idegesít. Azon
ban : okos és szomorú szemében egy
szerre csak észreveszem annak a gú
nyosságát, a sugarát, ami ... olyan, mint 
egy tüzérségi előkészítés ... hogy, na, 
most robbanni fog — és várok.

És a régi és tekintélyes cég főnöke 
lassan és megfontoltan megszólal:

— Annyira nincs pénz, szerkesztő ur, 
hogy...

— Nos, hogy ... hogy ...
— ... hogy (végtelen komorsággal): 

— nem tudna nekem adni ... valameny 
nyi összeget... kölcsön ... egy üzleti kör
útra ... ma el akartam indulni ... renge
teg kintlevőségem van ... és ... igen ... 
nincs útiköltségre ... elég pénzem.

Szünet. Elámulok. Talán összetéveszt. 
Pardon, én éppen, hogy ebben az ügy
ben jöttem, de mint újságíró, elméleti
leg. Összehúztam a szememet és pilla
natra lenézek a padlóra. Mi ez? Ez 
komoly? Vagy (felnézek) most már le
het nevetni ?

Ez az arc azonban itt velem szemben

sima és kemény. A tréfának egyetlen 
vonala se rajta.

Felajánlok 200 koronát. Több nincs 
nálam. Kevés, legalább 500 kellene.

— Dehát hogyan — próbálok beszélni 
most már — hiszen ... csak nincs va
lami ... (Régi jó viszonyban vagyunk.)

Megnyugtat. Nincs semmi baj. A cég 
aktív. És nehogy megírjam, mert meg
rohanják a hitelezők. Tulajdonképen 
semmi. Csak egy kicsit fordult a kerék. 
(És simítja a homlokát). Mint a fejfájás. 
Jön — rém kellemetlen — azután el
múlik. Az ember bevesz valamit. Vagy 
kivesz. (Ha adnak !) Azt h:ttem, hogy 
én esetleg ... no, de nem baj. „Csak vic
celt." Isten áldjon meg engem, nem ha
ragszom, de akkor utána kell néznie 
másutt. Hehe, mi? érdekes. (Ezt már 
fanyarul mondja.) Ilyen még nem tör
tént velem, mi ! (Már mint velem.) Hogy 
elmentem valahová interjút kérni a gaz
dasági válságról ... és ott annyira be 
akarták bizonyítani, hogy van váiság, 
hogy tőlem akartak kölcsönkérni pénzt! 
Tőlem, az újságírótól!

No, de csak tréfa volt az egész ! Hát 
csak nem gondoltam, hogy komoly? 
(Az arcán most egy kis pir van.)

— A viszontlátásra.
— Viszontlátásra.
És már kint vagyok és már megyek 

az utcán.
... Mi az, hogy komoly! De még 

mennyire.

H ÍR E K
Egy kisfiú útnak indult.

A motoros fecskendője ellenére is poros 
kisváros sporttelepéről élénk társalgásba 
merült kicsi társaság vonul hazafelé. Az 
alkonyfáty ólába burkolódzott vasárnap 
csendjébe belenyikorog az otthon kapuja 
s már- már be is fordulnak rajta, mikor 
mögöttük kérő szó hangzik:

— Nem kaphatnék éjjelre szállást, ké
rem alásan?

Egy kalaptalan, beesett, de élniakarás 
fényében csillogó szemű, halványarcu, a 
fáradságtól elesett, rongyosruháju kisfiú 
áll a kapunyilásban s kérő szavainak 
elhangzásával válaszra vár könyörgő te
kintete.

— Ki vagy, te, kisfiú ?
— Ján ... — és szépen megmondja a 

nevét, majd elbeszéli, hogy mesterséget 
akar tanulni s e végett Losonczra igyek
szik. Pénze nincsen, a beesteledés itt érte, 
reggelig szállást kérne, keresne a jószivü 
embereknél.

És sorsa, a véletlen, a mezők liliomá
ról is gondoskodó Végzet, lám, jóhelyre 
is vezette az éhség, kikoplaltság és elfá- 
radtság bánatosképü vándorát, ezt a 
rongyosruháju, de a megpróbáltatásoktól 
meg nem rettenő kisfiút. Megnyílik az 
emberszeretet piros kamrájának arany
lakatja, kibuzog a legszebb, legintenzi
vebb emberi érzés s a finomlelkü, csupa- 
sziv asszonyi ajakról szelíden csendül az 
üvegcsengésü invitáló szó:

— Gyere be, kisfiú.
Az ismeretlenség félénkségével belép az 

úrilakba a szlovák, de magyarul sőt né
metül is jól beszélő gyerekember. A ka
pott vacsorát mohón elfogyasztja, miköz
ben elmondja, hogy két évig mindeneske- 
dett egy jószivü tanitócsaládnál, 250 ko
ronát keresett, azt hazavitte, de kor hely 
apja elverte s ö, nagy elkeseredéssel szi
vében, útnak indult mesterségei tanulni. 
Pék szeretne lenni, ezért is igyekszik a 
szomszédos Losonczra.

Az emberséges gondolkozása, jólelkü, 
nemesszivü úricsalád meghatódva nézi 
váratlan, sorsküldötte kicsi vendégét. Éj
jeli szállást készítenek. E célra a hálóból 
kihozzák a heverödiványt s ebből a 
munkából a szívesség igaz, tiszta csele
kedetéből nemcsak a jószivü, fürge ház
tartási alkalmazott, de a család pajzán- 
kedvű, kedvességet sugárzó menyecske- 
lánya s embernyi fia is, szinte egymás
sal vetélkedve, veszik ki részüket.

És aludni tért a kisfiú, hogy másnap, 
ugyancsak a szállásadók szívességéből, 
autóbuszon tovább utazzon Losonczra, 
ahol megnyílik számára majd a megél
hetést adó mesterség kapuja, az Élet aj
taja, mely felé most útnak indult Ján, ez 
a kis szlovák fiú.

Mindennemű
vadászati czik-
kek, elsőrendű 

töltények

KERCSIK'üál.
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Eljegyzés. Nagytoronyai Marikovszky 
Zoltán oki. bányamérnök, Sopron szab. 
kir. város id. mérnöke augusztus 18-án 
eljegyezte Borsmonostori Gaszner Bab-
cyt Sopronban.

Elhunyt lelkész. Vrablica Béla, az 
Oláhpatak-gócsi ág. hitv. evang. egyház 
közszeretetben állott lelkésze 52 éves 
korában folyó hó 17-én hosszas szén- 
védés után örök pihenőre tért. Az el
hunyt lelkészt özvegyén szül. Völgyes 
Margiton kívül gyermekei : Aranka és 
Béla gyászolják. Temetése őszinte nagy 
részvétmegnyilvánitás mellett f. hó 19-én 
ment végbe.

Halálozás. Maros Károlyné sz. Krausz 
janka városunkban f. hó 19-én szivszél- 
nüdés következtében váratlanul hirtelen 
. ihaláiozott. A 63 éves korában örök
nyugalomra tért, munkás életű, szeret
teinek élt családanya temetése nagy rész
vét mellett f. hó 20 án ment végbe. Ha
lálát férje, gyermekei: Maros Miklós 
városi k02igazgaiási főtiszt, a football 
Középkerület titkára, Maros László, Ko
vács Sár.dorné Maros Erzsébet és kicsi 
unokái gyászolják.

A kassai turnézó színészek folyó hó
18 án este ismét élvezetes estét szerez
tek városunk közönségének. A Dr. Ká- 
szonyiné Kollár Mária, Vágó Artúr, Far
kas Pál, Radó Edit, Varga Béla, Sebők 
István és Lengyel Istvánból alakult lel
kes művészgárda pompás előadását 
nagyszámú publikum nézte végig.

Renoválni fogják a váraljai mau
zóleumot. Az állami műemlékeket vé
dő bizottság hir szerint még ez év fo
lyamán javíttatni fogja az Andrássy-mau- 
zóleumot. A márvánnyal és drága kövek
kel diszitett belső termet az idő annyi
ra megviselte, hogy az esőcseppek a 
menyezeten keresztül a terembe csepeg
nek, de ezenkívül is több repedés és 
törés található a hatvanmilió értéket 
képviselő mauzóleumon

A Gőmöri-utca forgalma városunk
ban fölötte nagy, hiszen ezen az utcán 
vezet át a Budapest-Kassai műut, me
lyen közlekedés szempontjából olyan 
élénk állandóan a kocsi, autó, motoros 
kerékpár forgalom, hogy annak zavar
talan lebonyolítása érdekében feltétlenül 
szükségesnek mutatkozik a rendőrható
ság sürgős intézkedése aziránt, hogy 
ezen, a közlekedési forgalmához képest 
nagyon is szűk utcán a jármüvek meg 
re állhassanak, azon ne vesztegel
hessenek, hanem e célra a Gömöri- 
utcából nyíló több mellékutcát vegyék 
igénybe, a rendőrhatóság által oda irá
ny irtassanak. Ezt a rendőrhatóság figyel
mébe ajánlva, kérjük sürgős intézkedé
sét, hogy mint más városokban is van, a 
közlekedés igy veszélytelenittessék s 
íletve akadálytalan lebonyolítása ezzel 

is biztositíassék.
Utazási kedvezmény. A Bratislavai 

Nemzetközi Dunavásár alkalmából folyó 
hó 22-től-Szeptember hó 6-ig kedvez
ményes áron lehet utazni Bratislavába 
és vissza. A kedvezményre jogosító iga
zolványok beszerezhető : Dikmann De
zsőnél Rimaszombat Masaryk tér 15.

A póstaigazgatóság rendeletet adott 
ki, mely július 1-én lépett életbe. E sze
rint a feleknek módot ad arra, hogy el
késett csomagokat feladhassanak a hi- 
■ atalos órán túl is. Az egyes postafőnök- 
;égek megfogják állapítani, hogy mely 
.főpontig lesznek az ily elkésett csoma
gok felvehetők Minden elkésetten fela
dott csomag után 2'50 Kö külön illeték 
lesz felszámítva.

Felemelték Hubay József és társai
büntetését. A Huoó községbeli Hubay 
Józsefet a rimaszombati kerületi bíróság 
katonaszabaditás és kémkedés vétsége 
matt néhány hónap előtt hét havi bör- 
önbüntetésse! sújtotta, ugyanakkor fele
égét és László nevű öccsét felmentette

vád alól. Fellebezés folytán a kassai 
íelsőbiróság most foglalkozott az üggyel 
s Hubay József büntetését tiz hónapra 

melte föl, egyben bűnösnek modotta 
ki Hubay Lászlót és Hubay József fele
ségét is. Hubay László hét, Hubay Jó-

zsefné három hónapi fogházbüntetést ka
pott.

* Megérkeztek az őszi és téli szövet- 
újdonságok Józsa A. rimaszombati férfi
as női divatszabóságához. — Leszállított 
árak, kedvező fizetési feltételek.

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

Most nyílik meg „SBORu legnagyobb 
ruhagyáros itteni fiókja, melynek veze
tését átvettem és ezenkívül divatáruban 
a legujabbakkal szolgálom a nagybecsű 
közönséget. Szives pártfogásukat kérve

Tisztelettel Fiizy és Társa.
Munkanélküliek száma f. évi julius 

hónapban. A rimaszombati járásban: 
1194 (junius hóban 1379), a feledi já
rásban : 664 (747), a tornaijaiban : 100 
(104), a rozsnyóiban : 1517 (1667), a 
nagyrőceiben : 1291 (1190).

Adófelebbezési határidő megakasz- 
tása. A most kikézbesitett adófizetési 
meghagyások, illetve annak magassága 
miatt sokan azt a kérésüket terjesztet
ték a pénzügyi kirendeltséghez, hogy 
mutassa az ki az adókivetésnek alapját, 
kiszámítását. A felebbezési határidő 3Ó 
nap, amennyiben ezen idő alatt az adó
fizető nem kapná meg ezen kimutatást, 
felebbezésével nem késett, mert a tör
vény igy szól : „Ha a fél előbb, sem
mint a fellebbezésre megállapított határ
idő lejárt volna, a kiadott határozat in
dokainak közlését kéri, úgy a határidő 
a kérelem beadásának napjával a vonat
kozó elintézés kézbesítésének napjáig 
megakasztatik és azután csak a hátrale
vő időre vonatkozólag folyik tovább." 
Ezen törvény magyarázataként közöljük 
továbbá : A törvényre hozott határozat
nak (artalmaznia kell a határidő megál
lásáról a kioktatást és benne meg kell 
említeni, hogy hány nap áll még rendel
kezésére a felebbezés benyujására, vagy 
az iratokba való betekintésre.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen Te- 

rikénk elhalálozásával ért nagy bána
tunkat szóban vagy Írásban kifejezett 
részvétnyiiatkozatukkal, virágjaiknak 
koporsójára való helyezésével vagy a 
temetésen való résztvételükkel enyhí
teni igyekeztek, ez úton mondunk há
lás köszönetét.

Loffay testvérek.

A szülői nevelés nehézségei. Hogy 
jól nevelhessük a gyerekeket, tanulmá
nyoznunk kell természetét, tehetségét, jó, 
vagy rossz tulajdonságait. Tanulmányoz
zuk játékában, vagy a kis munkáiban, 
figyeljük gondolkodását társaival való 
beszélgetése közben. Hány ember, aki
nek elég szabad ideje van, nem vesz 
fáradságot, hogy megismerje gyermeke 
belső és egyéni életét! Érthetetlen do 
lóg ez. Az eredménye : túlságos szigorú, 
vagy gyenge nevelés. A hibák közül, 
amit a szülők legszigorúbban ítélnek el, 
a hazugságot kell felemlíteni. Gyakran 
halljuk : „A gyermek nem hazudhat any
jának." A szülők általában nem tudják, 
hogy a hazugság gyakran csak a gyermek 
élénk fantáziájából keletkezik. U. i. a 
gyermek könnyen látottnak és hallottnak 
hiszi, amit mondott, sőt elbeszélését rész
letezi és kiszínezi. Ha tudatosan hazudik 
is, egészen máskép teszi azt, mint a fel
nőtt és kerüli, hogy megfogják hazug
ságában s azt maga is elhiszi. A felnőt
tek tévednek abban is, ami a gyermek 
„romlási hajlamára" vonatkozik. A gyer
mek elrontja játékait: a fiú szétszedi 
mozdonyát, a kislány megrongálja a ba
báját. Azért teszik, hogy megtudják, mi 
van a játék belsejében s lássák, hogyan 
működik a szerkezete. A gyermek és az 
ifjú gyakran álmodozik. A szelleme ha
tártalanul csapong, élénk fantáziája nem 
engedi, hogy hosszabb ideig egy dolog
ra figyeljen. Mindenkinek meg kell ér
teni a gyermeki szellem ezen sajátossá
gát. Nem szabad fenyegetéssel, vagy 
más erőszakkal arra kényszeríteni a 
gyermeket, hogy gondolatát egy megha

tározott pontban koncentrálja, hanem 
biztatni, csalogatni, magunkkal ragadni 
a munkába s a gyermekhez variáljuk a 
foglalkozást. A gyermekeket foglalkoztatni 
kell, hogy okos, értelmes maradjon. Sok 
türelem, jóság, gondos megfigyelés és 
belátás, magunk és a természet ismere
te szükséges ahhoz, ha a szülő igazán 
nevelő akar lenni. (Magyar Tanító.)

Ne csodálkozzék, Szerkesztő Ur,
ha nálunk a villanyvilágítás ivlámpái 
olyan homályosak, mondom ne cso
dálkozzék, mert hogyne lenne homá
lyos szegény jobb célra szánt ivlám- 
pa, mikor az azt fedő üvegbura itt-ott 
csaknem félig szeméttel, amolyan jó
fajta sürü porral telt, hogy azon át 
azután nincs az a villanyfény, amely 
az utcára vethetné világításra szánt 
sugarait. A közvilágítási célt szolgáló 
egyéb apró-nagyobb világítótestek 
üvegburáit se gondozza senki a szé
len és esőn kivül, ki sem takarítja el 
a reájuk rakódot piszkot; igy hát 
kedves Szerkesztő úr, kérem, ne cso
dálkozzék. Egy csodálkozó cívis.

P r ó b á lja  m eg!
Iskolaszerek a legolcsóbban

a ”Literatura”
könyv- és papirkereskedésben 

kaphatók, Jánosi-ucca 6.
Országos vásár Rimaszombatban.

Rimaszombatban az országos vásár ked
den augusztus 28-án lesz megtartva, a 
melyre mindenféle hasznos állatok fel- 
hajthatók.

Az uj betegbiztosítási törvény ren
delkezései. Az alkalmazottaknak beteg
ség, rokkantság és aggkor esetére szóló 
és 1934. junius 15-én kelt 112. számú 
törvény 174. §-a szerint a késedelmi 
kamatok és az intési költségek magas
ságát a központi társadalombiztosító 
intézet Prágában állapítja meg. A köz
ponti társadalombiztosító intézet 1934. 
junius 30-án kelt 537. számú körirata 
a kamatláb magasságát 1934. julius 1-től 
1934. szeptember 30-ig 5 százalékban 
állapította meg, amit a népjóléti minisz
térium a pénzügyminiszterrel egyetértve 
jóváhagyott. Az intési költségek : 2000 
Ké hátrálékos összegig a kerületi beteg
biztosító intézet 3 Ké-t köteles felszá
mítani, az előirt 2000 Kc-tól 5000 Ke 
hátrálékig köteles 5 Kc-t és 5000 Ken 
felüli hátrálék után 10K5 költséget köteles 
felszámítani. A hátrálékos biztosítási já
rulék után való kamatláb 1934. október 
elsejétől előreláthatólag emelkedik és 
azért ajánlatos, hogy 1934. szeptember 
30-áig hátrálékaikat rendezzék és igy a 
magasabb kamatok fizetését kikerüljék. 
Az idézett törvény 300. §-a uj kihágást 
vezet be, melyet akkor követ el a 
munkaadó, ha a járulék esedékességé
től számított hat hónapon belül a be
tegbiztosítónak még az alkalmazottra 
eső részét a járuléknak sem fizette be.

Filmszínház. Folyó hó 25. és 25-án 
„Özönvíz" cimü látványos film kerül 
színre. Óriás pánik uralkodik Ameriká
ban. A barométer katasztrófákat jelez, 
folyton ismétlődő napfogyatkozásból a 
világ megsemmisülésére céloznak, sok 
helyen pusztít a földrengés. Városok 
tűnnek el a föld színéről s amit a csa
pások még megkíméltek, azt az özönvíz 
semmisiti meg. Gigantikus méretű föl
vételek s a monumentális rendezés 
rendkívül lebilincselővé teszi a filmet, 
melyben egy igen szenvedélyes tragiku
mokkal telitett szerelmi regény is lebo
nyolódik.

Folyó hó 30-án az „Ulánusok, derék 
fiuk" cimü lengyel nyelvű bohózat ke
rül előadásra. A katonai életből merített 
témát fűszerezik a zajos s izgalmas 
események is, melyek központjában a 
polgármester szakácsnéja áll, kinek ke 
zeiért két ulánus versenyez. Egy szépség- 
versenyen a szakácsnő szembe kerül a 
polgármesternével.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, aug. 25-26-án a New- Yorki P. D. C. filmkolosszusa, a jelei,kori filmgyártás legnagyobb s legfélelmetesebb müve :

V Í Z Ö Z Ö N
Gigantikus hősjáték a mai világ pusztulásáról. Földrengések. Pusztuló világ. Millió és millió ember romlása. Égigérő hullámok. Rombadőlt úszó városok. New-York felhőkarcolói az Óceán vad hullámaiban Félix Feist rendezése. Peggy Shan- non, Lois Wilson, Fred Kohler, Matt Moore.

Csütörtökön, aug. 30-án lengyelül beszélő vígjáték. Nagy burleszk shov! Nevetés, kacagás :
Ulánok, ulánok

derék fiuk  . . .
Nemulasszák el megnézni ezen vidám filmet.

Ismét divatba jött a bicikli. Az
utóbbi időben egyre több hive és hó
dolója akad a biciklinek, vagyis magya
rul mondva: kerékpárnak. A kerékpá
rozó férfiak mellett igen szép számban 
lehet látni kerékpározó hölgyeket. Va
lamikor a bicikli csupán szórakozási 
eszköz volt, amelyre kedvtelésből, szó
rakozásra ültek fel az emberek, vagy a 
sportolás céljaira használták fel. Ma 
már a bicikli a legegyszerűbb és leg
természetesebb közlekedési eszköz. Bi
ciklin járnak a hivatalba, az üzletbe, a 
piacra, üzleti utakra stb. és néha kirán
dulásokra is. Az élet meggyorsult tem
pója és irama hozta újból divatba és 
lendítette fel a biciklit. Ezért látni any- 
nyi bicikliző nőt is újabb időben a vá
rosokban is. Néha kettesével is szo
rongnak az ülésen, de ezt — nagyon 
helyesen — betiltották, mert sok sze
rencsétlenség származott belőle.

Iskolai hirek:
A rimaszombati áll. magyar reálgim

náziumban az 1934/35. tanév szeptem
ber 3-án veszi kezdetét; ezen a napon 
lesznek a javító és utólagos felvételi vizs
gák, a tanévet szept. 4-én nyitják meg.

A rimaszombati magyar-és szlovák 
tannyelvű iparostanonciskolában, a !e- 
ánytanonc-és kereskedelmi tanoncisko
lában, a beiratások szeptember hó 3-án, 
4 én és 5-én mindig délután 4—6 óráig 
lesznek megtartva a Stefanik utcai álla
mi fiú iskola épületében.

Hindenburg-anekdoták.
Amikor Hindenburgot birodalmi el

nökké választották, egy amerikai meg
kérdezte tőle, hogy hány rendjele van. 
Hindenburg igy válaszolt: „Most hetven
hét éves vagyok és pontosan hetvenhét 
kitüntetésem van. De azért ne gondolja, 
hogy minden születésnapomra kaptam 
ajándékba egy kitüntetést."

*
Egy újságíró megkérdezte Hindenbur

got. hogy nehéz munkájában nem iesz- 
e ideges. Hindenburg mosolyogva vála
szolt : — Ha ideges vagyok, akkor fü
tyülök. — Egy régi barátja erre megje
gyezte, hogy sohasem hallotta fütyülni. 
Hindenburg elmosolyodott: „Én sem."

*
1916-ban történt egy téli éjszakán.
Hindenburg egy régi katonaköpenybe 

burkolózva egy kis oroszországi város 
utcáin sétált és meglátott egy öreg nép
felkelőt, akivel szóbaelegyedett. Az öreg 
katona nem igen akart kérdéseire vála
szolni és végül türelmetlenül kifakadt, 
hogy tulajdonképpen miért kérdezgeti. 
Hindenburg igy válaszolt:

— Mindig kikérdeztem a katonákat. 
En vagyok a keleti hadsereg főparancs
noka.

— Ember, ez nagyszerű állás, csak 
tartsd is meg, — felelte a katona.

Hindenburg, aki ritkán szokott nevet
ni, elnevette magát, megveregette a ka
tona vállát és megnyutatta :

— Légy csak nyugodt, majd megtar
tom.

S C H M I D T H  A U E R -  f é l e

a világ legjobb keserűvize.

Egyben gazdaságosabb is, mert 
az I G M Á N D I - b ó l  nem kell 
pohárszámra inni, negyed- vagy 

félpohár elég szokott lenni.

Kapható mindenütt kis és nagy üvegben.

Az egészség Á-B-C-je 
Legyen rendes emésztése, 
Legyen piros tiszta nyelve.
Az igmándi keserüviz,
Kiváló hatású gyógyviz, 
Természetnek alkotása,
Az emberiség javára.
Ha betegség környékezi, 
„IGMÁNDI" - víz megelőzi.
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A sertéstenyésztés korlátozásáról
szóló rendeletről már megemlékeztünk. 
A kormányrendelet most már megjelent 
s életbelépett, melynek értelmében sertés- 
tenyésztéssel csupán a gazdák foglalkoz
hatnak. A gazdák is csak annyi sertést te
nyészhetnek, amennyit saját termésű ta
karmánnyal elláthatnak. Egyidejűleg 
azonban legfeljebb tiz tenyészsertés és 
ötven hízósertés tartható. Magánosok, 
vagyis nem gazdák, akik eddig szaba 
dón foglalkoztak sertéshizlalással, ezen
túl egyszerre csak két sertést hizlalhat
nak.

Távirati pénzutalványok továbbítá
sa táviróhivatallal nem rendelkező 
községekbe. Augustus 16 án rendelet 
lépett életbe, amelynek értelmében min
den postahivatal, azok is, amelyeknek 
nincs táviróállomásuk, tartoznak táv
irati pénzesutalványt elfogadni és to
vábbítani. Ezeket az utalványokat a pós- 
ta díjtalanul továbbítja a legközelebbi 
táviróhivatalhoz és fordítva. A távíróval 
nem rendelkező póstahivatalok fizetőbé
lyegek felragasztával számítják fel a pén
zesutalvány távirati költségeit.

Uj bélyegeket adott ki a posta. A 
csehszlovák postaigazgatás a csehszlo
vák véderő megalapításának húsz éves 
jubileuma alkalmából emlékbélyegeket 
adott ki. 20 év előtt alakult meg ugyanis 
Oroszországban az első légionárius szá
zad, a Cseská Druzsina na Rusi és 
Bayonnéban, Franciaországban a Naz- 
dar-század. A zöld alapszínű 50 filléres 
és az achátvörös egykoronás bélyeg 
katonai esküt tevő csapatot ábrázol, a 
két koronás acélkék színű bélyeg Hey- 
duk Jaroszlavnak, az első légionárius
nak a képét s a dióbarna háromkoro
nás bélyeg egy allegórikus csoportot 
ábrázol.

S P O R T .
T E N I S Z .

A Középkerület uj bajnoki sorsolása.
Mivel az újonnan megalakult Losonci 

MTE szereplését az elsőosztályban a 
Szövetség nem engedélyezte, uj sorso
lást kellett megejleni, mely a következő- 
képen alakult (előláliók pályaválasztók): 
Szeptember hó 9-én :

LAFC—TMSC.
RPS-ASC.
PSC-RME.
RTC-TSC.

Szeptember hó 16-án:
TMSC-RPS.
RME—TSC.
LAFC-ASC.
PSC—RTC.

Szeptember hó 23-án :
TMSC-RTC.
TSC—RP3.
RME-ASC.
LAFC—PSC.

Szeptember hó 30 án :
RME-RPS.
PSC—TMSC.
RTC—LAFC.
ASC-PSC.

Október hó 7-én :
LAFC—RME.
TMSC—ASC.
RPS—RTC.
PSC—TSC.

Október hó 14-én: Tilalmi nap.

• •Uzletáhelyezés.
Van szerencsém úgy a nagyérdemű 

közönséget, valamint nagybecsű meg
rendelőimet arról értesíteni, hogy eddig 
Siefanik-utca 15. szám alatt lévő
an gol úriszabó m űhelyem et
szeptember hó 1-től a Koháry-utca 9. 
szám alá (szemben a mozival) helyezem 
át. Itt elsőrendű és a legújabb divat 
szerinti öltönyöket s minden e szakmába 
vágó munkát szolid árak mellett vállalok.

Ezúton is kérve a n. é. közönség szi 
vés pártfogását és vagyok

Kiváló tisztelettel 
SOMMERLING JÓZSEF,

angol úriszabó.
Rimaszombat Koháry utca 9.

Két diák vagy diákleány
teljes ellátásra felvétetik fürdő
szoba és zongora használattal.

Cim : Kiskút-utca 13. sz.

Hölgy részére
egy bútorozott utcai szoba zongora es 
fürdőszoba használattal kiadó. Avagy

isk o lás leányok  vagy fiuk  
teljes ellátásra felvétetnek ugyancsak 

zongora és fürdőszoba használattal. ! 
Cim : megtudható e lap kiadóhivatalában

Szülők és tanulók 
figyelmében!

A „LITERATURA" könyv- és 
papirkereskedésben (Jánosi-u. 
6. sz.) legolcsóbban beszerez
hetők füzetek, táskák, hátizsá
kok, töltőtollak, festékek, tol- 
tartók, rajzpapirok, ceruzák, 
tinták, vonalzók, körzők stb. 
Áruink olcsóságuk mellett a 

legjobb minőségűek!

Eladó ház.
Parková uI.-Liget-utca 14. sz. alatti 

(volt Stolcz féle) ház szabad kézből el
adó. — A házban 4 szoba, 2 konyha, 2 
éléskamra, 1 pince, 1 gazdasági kamra,
1 fürdőszoba, nagy padlás, 2 fatartó,
2 sertésól, 1 istálló, udvar és kertből. 
A telek térfogata 500 □  öl.

Értekezni lehet ugyanott.

Lakást
keresek, két szoba konyha, vagy egy 
szoba konyha, ahol fürdőszoba van, 

vagy fürdőszoba berendezhető.
Cim: e lap kiadóhivatalában.

Október hó 21-én:
RME—TMSC 
PSC—RPS. 
TSC—LAFC. 
ASC—RTC.

Október hó 28 án :
TSC—TMSC. 
RTC—RME. 
RPS—LAFC. 
ASC-PSC.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:

Értesítés!
Az újonnan átalakított „ S P O R T "  szálloda, kávéház és 

ven d églőt saját kezelésembe vettem.
Garantáltan tiszta szállodai szobák, elsőrendű konyha, naponta 

frissen csapolt p ilsen i és ostrau i sör, term előtő l beszerzett 
kitűnő borok. (Házhoz kimérve 8 Ke.)

Zónapörkölt Kő 2.— ! Olcsó menü és abonament rendszor!
Szives pártfogást kér Özv. KOSINER V1LMOSNÉ.

RPS — Kassai AC 8:3.
A RPS-nak ez a győzelme a döntőbe 

jutást jelentette, s igy a legközelebb a 
Munkácsi SE vei kerül össze.

Nagyon szép sportot hozott ez a ver
seny, melyet a RPS megérdemelten 
nyert meg.

Részletes eredmények a következők:
Férfiegyes: Jelűnek M.-Barta 6:0, ser.

— Horváth-Wirkmann D. 8:10, 6:2, 
4:6. — Szlatinszky-Tréza 4 :6, 6 :2, 4 :6.
— Altmann-Ostian 6:3, 6:2. 

Nőiegyes: Szabó J.-Árváné 6:1, 6:0.
— Dr. Kleinné-Vally C. 6:4,  6:2.  

Férfipáros: Jelűnek, Altmann-Barta,
Wirkmann 11:13, 7:5,  5:7.  — (Ez a 
játszma két óráig tartott.) — Szlatinszky, 
Horváth-Tréza, Csákó 4:6,  6 :1 ,  6:4.

Női páros: Szabó, Dr. Kleinné-Árvá- 
né, Vaüy 6:2,  6:2.

Vegyes páros: Szabó, Jellinek-Valiy, 
Barta 6:3,  6:4.  — Dr. Kleinné, Horváth- 
Árváné, Tréza 6:4,  6:3.

Előláliók a RPS játékosai.

F O O T B A L L .
RPS—Előre Miskolc 7:1 (4:0).
Könnyen győzött a RPS ifjúsági ellen

fele ellen. A vendégek csapatában azért 
volt egy pár jó poszt is, mp. a balbekk, 
a centerhalf és a balszél nagyon jó já
tékosok voltak.

A RPS góljait a csatárok : Kóhn, Grosz- 
mann, Szirák, Davidovics, Kovács és 
Markos (11-es) rúgták. Andrásik egy 11- 
est a kapu mellé rúgott.

Drenko biró nagyon gyenge volt. Szin
te nevetséges.

BMTE—RME 7:1 (3:0) A BMTE 
revansot vett a pünkösdi vereségért.

RME—Nagytétény 4:0. Értékes győ
zelem a 11. ligás profi csapata ellen.

Ligeti—FTC 2:1. Divizió mérkőzés. 
A fáradt FTC minimális veresége.

RSK Utekács—LAFC 5:4. Meglepő 
vereség.

Lapunk multheti számában közöltük, 
hogy a kér. válogatott az elmúlt csütör
tökön triál-mérkőzést tart Rimaszombat 
bán. Közbejött okok miatt azonban el
maradt a multhéten a triál-mérkőzés s 
azt e héten csütörtökön d u. 4 órai kez
dettel fogják megtartani.

Vasárnap a RPS Losonczon játszik a 
LAFC ellen barátságos mérkőzést.

R áb ely  K ároly laptulajdonos.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy a Dickrnann-féle ház
ban (Tainásfaivi-utca)

mészáros és hentes-üzletet
nyitottam, amelyben állandóan friss és 
Ízléses árukat tartok. — A nagyrabecsült 
közönség szives pártfogását kérve, va
gyok mély tisztelettel

1MRECZE BÉLA,
mészáros és hentes mester.

Rimaszombat, Tamásfalvi-ut 7. szám.

Kiadó lakások.
Masaryk-tér 8. sz. házban az emele

ten azonnali beköltözésre egy 2 szobás 
lakás kiadó.

Ugyanott egy földszintes két szobás 
lakás mellékhelyiségekkel november 
hó 1-től kiadó.

hengerek, blokkok fúrása és csiszolása
DUGATTYÚK készítése speciális gépeken 
l/100mm. pontossággal garancia mellett:

SER ES  GY.
autó- és gépjavító műhelyében.

Central-Garage: TORNALA. 
Részleges és generál-javítások. 

Alkatrészek.

Harez ólunk a drágaság ellen
és a jó munkáért!

N Ö V E K S Z Ü N K : megelégedett vevőink növekedő csoportjával. 
S IK E R Ü N K : ruháink olcsó áraikban rejlik, melyeknek értékük nem 
vészit semmit sem a jó kidolgozásból, tartósságából és eleganciából. 
BIZO N Y ÍTJU K : értékes ruháinkkal, hogy a „Konf ekc i ó"  szótól 
nem kell többé félni, mert a mi öltönyeink és raglánjaink vetekednek 
minden mértékruhávai.

Ruhák írásbeli jótállással.
R im avsk á  S o b o ta  Masaryk-tér 13. sz.

Rimaszombat, 1934. Nyomatott R&bely K ároly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


