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7. Tompatér a volt vármegyeházzal. 
2. Tompa Mihály szobra. 3. Malomszög. 

4. Ferenczy István emlékmű.

5—8. A  régi Rimaszombat: Hangulatos ké* 
pék a Rimaparttkömyéki ucfákbót. (A képek 

Veress László ár amatőrfelvételei.)

Rimapaiti váiia
Irta: Dzurányi László

A múltkor, hogy Losoncon jártam, s egy 
vasárnap délelőtt egész a magamé lehet
tem, hotelszobám ablakából szomjasan 
ittam föl a téli tiszta csöndességet s friss 
hótakaró, mintha visszahozta volna a régi 
diákélet vasárnapjait: egyszerre heves és 
fájdalmas nosztalgiát éreztem Rimaszom
bat után. Azt hiszem, minden öreg rima* 
szombati diák úgy van vele, hogy ha kissé 

meg/árasztotta az élet, odavágyik a Rima 
partjára, ahol meglelni véli a lélek gyó

gyító füveit, valahol a szabadkai erdőn, 
vagy a pokorágyi hegyen, csodálatos fü
veket, amelyeket talán még Horváth Zol
tán tanár ur sem ösmer. És különös, hogy 
a megfáradt lelkek nem csak megenyhiti, 
hanem magyar lélekzetvételében föl is ser
kenti ez a drága magyar sziget. Különös, 
mert hiszen mi öreg rimaszombati diákok 
a Jánosi-uccán, meg a Ferenczy-uccán is 
csak romokon járunk. A régi osgyáni gyö
kerű iskolát a Fábry Jánosokkal rég el
temette a megmásult idő és nagy diákjai; 
Mikszáth, Kiss József, Pósa Lajos is már 
oda fönn társalognak az öreg tanár urak
kal. De még fájdalmasabb a Ferenczy-uc- 
ca friss romjai közt járni és a romokon a 
gondterhes, nyüvött ruhája professzorok
kal, ezekkel a befelé szenvedő Máriusokkal 
találkozni. Eltűnt ott már minden, ami a 
régi magyar életet jelentette: egy ország 
megbecsülésre érdemes, napról-napra va
ló épitő munka, eltűnt a gömöri világ 
nyilt derűje, úri jókedve, és sok édes-csi- 
pős zamata belezápult a magyar bánat fe 
neketlen kútjába.

És mégis eleven erő maradt ez a város, 
eleven és megtermékenyítő erő. Mert a 
maga kimeríthetetlen energia-forrásaiból és 
a maga legyürhetetlen életakaratával 
életre hozta és kiformálta a „kisebbségi 
Géniuszt“, és éppen nem véletlen, hogy 
ennek a Géniusznak Rimaszombat adta 
G y  ő r  y Dezsőben a poétáját. A vicinális

vasúttal megközelíthető Rimaszombat cen
truma le tt sok politikai és kulturális moz
galomnak is, példaadása a soha dől nem 
bukó s mindig a fennmaradás kötelességeit 
föllelő, a ma dolgaiba lendülő magyar 
vitalitásnak. Rimaszombatban vannak ab
lakok, ahol csak hajnalban huny ki a lám
pafény, mert Rimaszombatban a magyar 
lelkiismeret soha nem eiszik el s a köte- 
lességteljesités, amint azt T ö r k ö l y  Jó
zsef hiven példázza, eléri az önfeláldozó 
aszkézis csúcsait.

Amig ez a Rimaparti kisváros áll, léleg
zik és világit, addig nem lehet és nem sza
bad megfogyatkozni a magyar hitnek sem.
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K É P E K

Középen fent: Nagy Ilonka, Léva. Alatta: Nemény 

Vilmos dr, a Szepesség és Magas Tátra propagátora, 

aki Szlovenszkó idegenforgalmának fejlesztése érdekét 

ben rendkívül eredményes működést fejt ki, most ün* 

nepli újságírói működésének 25 éves jubileumát. Balra: 

Friedmann Baba, Igló. Jobbra: Schmidl Magduska, 

az ipolysági tüzoltótiszti*bál szépségversenyének győzt 

tese.

A  Pöstyén*fürdön most építendő uj Vágóhíd alapkő* 

letétele. Balra fent: Bella Zsupán, Dostálek és Slávik 

minisztereket, Drobny országos elnököt és Országh elnök* 

helyettest, Skycsák járási főnök fogadja a pöstyéni ál* 

lomáson. Jobbra lent: Dosztálek miniszter beszédét sok 

száz ember hallgatta végig a pöstyéni fürdősziget ama 

részén, ahonnan az uj hidat építeni kezdik.
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1. Európa legmagasabb kéménye a lipcsei városi gázgyárban, a kémény magassága 156 m, azaz csupán 4 msrel kevesebb mint a kölni 

dómé. 2. Szaimis Sándor, a görög köztársaság uj elnöke. 3. Az uj Miss Francé: ¥  vette Labrousse. 4. Prágában most szűnt meg az 

»Edison“* kávéház, melynek egyik sarkában emléktábla jelezte, hogy azon a helyen 1911 november 12.»én Edison, a nagy amerikai fele 

találó személyesen megkávézott. 5. Mészáros Ervin, a leghíresebb pesti gavallér, akinek külön szivar és pezsgömárkája van minden jobb

mulatóban.
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1 >rNő és teaasztal." 2 „A  nyitott ablak." Berény Róbert két festménye a K Ú T budapesti kiállításáról. A  két fénykép

Markovich Piroska (Zólyom) két pompás foto*tanulmánya élénken bizonyítják, hogy az amatőrfényképezés valóban művészi tökélyre emelheti 

a céltudatos munka és választékos Ízlés. A  Képes Hét szerkesztőségének nagy örömére szolgál, hogy neki adatott meg a feladat ezt a rend'*

kívüli talentumot bemutatni a szlovenszkói közönségnek.
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