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Szép tervek.
A mai nyomasztó gazdasági hely

zet vigasztalan nehézségei között 
bizonytalan homály sötétiik a mü
veit emberiség jövője fölött. Senki 
sem tudhatja, hová fejlődik a már 
tizenkét év óta húzódó fegyveres 
békesség, amelyben szemben álla
nak a müveit Európa nemzetei. 
Kard, puska, ágyú helyett vámok
kal, kamatokkal, adósságok fenye
gető rémeivel pusztítják egymást, 
mert a gyűlölet, a bosszú lihegése 
nem halt ki a nacionalizmus túl
fűtött kamráiban.

Nagy kérdőjel gyanánt lebeg az 
európai művelt népek feje fölött a 
jövő, a melynek ködös homályából 
csak az a nagy kérdőjel tüzcsóvája 
lobog elő. Rezgő fénye úgy integet 
fölöttünk, mintha Damokles kardja 
fenyegetne onnan mindig lecsapó 
élével.

Most mégis mintha egy kis igazi, 
olyan vigasztaló csillag fénysugara 
adna egy kis bizonytalan világot 
sóvárgó szemeinkbe. A homály 
ködén át mintha a béke lehetősé
gének kontúrjai látszanának bizony
talan terveknek még ki nem kris
tályosodott formáiban.

Lehet, hogy csalódás lesz ez is, 
mint annyi sok más volt a fegy
veres békesség tizenkét esztendeje 
alatt, de azért mégis jól esik a 
szemünknek ilyent is látni, jól esik 
meggyötört elménknek, szivünknek 
ilyen ttrvek lehetőségére gondolni, j

Mik hát ezek a szép tervek?
A múlt héten, mint valami próba- 

röppentyűk szállottak föl ezek a ; 
szép tervek az emberi gondolko
dás magaslataiba. Talán ki akarják 
próbálni: mit szólna hozzájuk a 
világ, mit annak vezető hatalmasai? 
És mit a szegény, földhözragadt 
nép, a melynek keserves sorsa nap- 
ról-napra elviselhetetlenebbé válik?

Hát ha szólhatunk ezekhez a 
szép tervekhez: mondjuk el róluk 
a magunk véleményét.

A szép tervek abban csúcsosod
nak ki, hogy itt, a művelt Európa 
közepén, ahol legjobban érzik a 
széídarabolt, széthúzó, gyűlölettel 
szembefordult állapotok nyomorú
ságát: végre vaiahára megegye
zést, megértést, kölcsönös segítsé
get akarnak bevinni és megvaló
sítani az egymásra utalt kis népek, 
országok lakói között.

Nem kevesebbről volna szó, 
mint arról, hogy Középeurópa kis 
államai: Csehszlovákia, Magyar-
ország, Ausztria, Jogoszlávia, Ro
mánia, Lengyelország bizonyos te
kintetben egyesüljenek egymással.

Az a bizonyos tekintet három 
főpontban kellene : ezek az elsorolt 
országok közös vámterületet alkos

sanak, lenne közös pénzük és kö
zös külügyük.

így eltűnnének a forgalom aka
dályai, a vámsorompók s a népek 
egyszerűen továbbadhatnák azt, a 
mit földműveléssel, iparra! termel
nek. Föivirulna igy a kereskede
lem is, főleg ha még a pénzegy
ség is könnyítené a forgalmat. A 
közös külügy pedig nagyhatalmi 
tekintélyre emelné Középeurópát.

Milyen vigasztaló kilátásokat mu
tatna a jövő fejlődése, ha ezek a 
szép tervek megvalósulnának!

Egyelőre szinte elképzelhetetlen 
tündéri tájkép tárulna fantáziánk 
elé a mai borzasztó, sivár, nehéz, 
reménytelen állapotok helyett, ame
lyekben a széthúzás, bomladozás, 
folytonos veszedelem csirái fenye
gető tenyészetet hoztak létre, amely 
elpusztíthatja önző, gyűlölködő han
gulatával az egész müveit európai 
világot.

Az idei gazdasági válság föl - 
ujuló képe borzasztó perspektívát 
nyújtott a jövő szemléletébe, ha a 
tizenkettedik órában jobb belátás
ra nem jutnak a müveit emberiség 
vezetői.

Ezek a szép tervek talán azért 
merültek föl, hogy komolyan gon
dolkozzunk arról: meg lehetne e 
azokat valósítani és miként ?

Mert hogy azokra szükség vol
na, sürgős szükség, afelől talán 
senki sem kételkedik.

A megvalósitásnak akadályai 
vannak. A múltban sok igazság
talanság történt, de azt igaz jóaka
rattal heiyre lehet hozni és helyre 
is kell hozni, ha szomszédainktól 
áldozatot kívánunk. így várhatjuk, 
hogy a mi barátságos közeledé
sünkre ők is hasonló jóindulattal 
felelnek majd.

Kölcsönös megértést, áldozatot, 
sok jóindulatot kiván a fölmerült 
szép tervek megvalósítása. De ha 
ez a megértés, jóakarat nem fog 
hiányozni, akkor annak szép ered
ményei lehetnek a jövőben : a kö
zépeurópai népek és országok szö
vetsége és fölvirágzása, kultúrájuk 
megmentése és föllendülése.

Elképzelhetetlen az a jólét és 
megkönnyebbülés, amely ilyen szép 
tervek megvalósitásábói lehetséges.

Ha komolyan hozzáfognának, 
akkor az illető országok népeire 
kiáradnának a megértés, a belső 
béke áldásai és minden, most szo
rongatott, nyomott lélek örvendve 
lélekzene föl.

A sok csalódás után szinte alig 
tudjuk elképzelni ezt a mesés szép 
jövendőt. De lehetségessé válik, a 
mint komoly, igaz megértéssel hoz
zá fognak. - f

A magyar pártok losonczi népgyiÉ 
lése augusztus 30-án.

A magyar nemzeti párt, az országos 
keresztény szociálista párt és a magyar 
nemzeti munkáspárt folyó augusztus hó 
30 án délelőtt 11 órakor Losonczon a 
Wiison-téren (Buza-tér) nyilvános nép- 
gyülést rendez.

A népgyiilésen a nevezett pártok tör
vényhozói és pártvezetöi foglalkozni 
fognak a gazdasági válság és a fenye
gető Ínség leküzdésének kérdésével.

A rendezőség a népgyülésre meghívta 
az országos hivatalt, az országos mező- 
gazdasági tanácsot és a vezérpénzügy- 
igazgatóságot, valamint a helyi közigaz
gatási hatóságok vezetőit.

A rend fentartásáről száztagú karszal- 
laggal ellátott rendezőség fog gondos
kodni.

A magyar pártok losonczi népgyülése 
iránt az adófizető közönség körében 
rendkívül nagy érdeklődés nyilvánul meg.

Tudományos vigasztalás.
Ebben a nehéz esztendőben sokszor 

kellett tollforgató embereknek a sötét 
jelen és a vigasztalan jövő kilátásaival 
szomoritani az olvasó közönséget.

Az általános gazdasági nehézségek, a 
belföldi rossz termések, a nagy és kis
ipar pusztuló képének feltárása, a kül
föld fenyegető rémeinek lidércnyomása, 
a folytonos fegyverkezés növekedése, a 
háborús technika mérhetetlen fejlődése 
mind mind sötét háttért vontak a jövőbe 
vetett képek perspektívái elé.

Most végre a tudós kutatások olyan 
elméletre bukkantak, amely jobb jövő 
kilátásával kecsegteti elcsüggedt képze
letünket.

Több külföldi jónevti tudós vizsgál- 
gatja az égi testek befolyását az emberi 
tömegiélek psichológiájára. Egyelőre kü
lönösen a napfoltokat vették tekintetbe, 
amelyeknek sürü, gyakori fellépése vil
lamos, delejes hatásokat okoz és nagy
ban befolyásolja levegőnk mozgásait, 
melegedését, lehűlését, változatait és az 
időjárást is.

Most azt kutatják : nem váltanak-e 
ki a napfoltok különös hatást az em
beri tömegiélek psichológiájában, nem 
okoznak-e sürü, gyakoribb fellépésük
kel bizonyos tömeghisztériát? És igy 
nem folynak-e be az embernél a há
ború és a békés fejlődés váltakozó kor
szakaiba ?

Erre a kérdésre igennel válaszolnak. 
Igenis, a napfoltok sürü és gyakoribb 
megjelenése villamos és delejes hatá
saival az emberi tömegeket úgy befo
lyásolják, hogy azok romboló, háborús 
kitörésekben kénytelenek hisztériás ál
lapotokat kirobbantani.

Amikor pedig egy újabb időszakban 
a napfoltok kevésbednek s ritkábban 
jelennek meg, akkor az embert nem 
izgatja háborús hisztéria és beáll a bé
kés fejlődés korszaka.

Vizsgálódtak a világtörténelem folya
mán, visszafelé kutattak, hogy a nagyobb 
háborús időszakokban miiyen volt a 
napfoltok járása? És viszont, hogy a 
békés, kultúrái fejlődés alkalmas idő
szakában miként mutatkozott a napfol
tok föltünése?

Ezek a vizsgálódások arra az ered
ményre vezették őket, hogy a mikor a 
napfoltok gyakran, maximális mérték

ben jelentkeztek, akkor a világon ren
desen pár évtizedes háborús időszakok 
állottak be. Mikor pedig a napfoltok 
feltűnése kevesebb és ritkább volt, ak
kor az illető korszakban a békés fejlő
désre volt az emberiség hajlandó.

Persze, nem úgy kell érteni a dolgot, 
hogy a béke korszakában egyetlen há
borúság sem volt a földön és a hábo
rús korszakokban épen semmit sem 
haladt a kultúra, mert egyes kivételek 
mindig lehetnek az általános szabályok 
alól. Hanem úgy kel! az elmélet értel
mét megállapítani, hogy a háborús kor
szakokban túl sok volt a háborúskodás, 
mig a békés korszakban alig volt va
lami háború s az is elszigetelt helyi 
jelenség volt, nem általános érdekű.

Például a tizenötödik század végén 
Kolumbusz fölfedezéseivel és a tizen
hatodik század elején a békés kultúra 
időszaka voit s a vallási ügyek nagy 
érdeklődést keltettek Luther föllépése
kor s uj fejlődést nyertek a régi kath. 
egyházban is. Ez az időszak összeesik 
a kevés napfolt feltűnésével.

Az utána következő időszakban már 
beállott a háborús időszak, különösen 
Magyarország szenvedett sokat a török 
hódítóktól, de nyugati harcoktól is. Ez 
az időszak összeesik a napfoltok szá
mos nagyobb föltünésévei.

Vagy a tizenkilenczedik században 
Napóleon leveretésével békés időszak 
állott be, amely a század közepe tájáig 
tartott. Ékkor ismét igen kevés napfolt 
mutatkozott.

1848. táján sok napfolt periódusa ál
lott be s háborús időszak következett 
az 1848-as eseményekben, az 1854-iki 
orosz-török, majd a krimi hadjáratok
ban, az 1859-iki olasz-francia-osztrák 
háborúban. Az 1866-iki porosz-osztrák, 
az 1870-iki franczia-német háborúk ide 
taztoznak.

1876. után 1904-ig békés fejlődés kor
szaka volt, amikor egyúttal kevés, mini
mális mértékű napfolt tűnt fel.

1904-ben állt be ismét a maximális, 
sok napfolt korszaka s az tart napjain
kig. Hogy ezalatt micsoda háborúk foly
tak le? azt mindannyian tudjuk. Elég 
a balkáni háborúkat és a borzasztó mé
retű világháborút említeni, amelybe már 
évekkel előbb belelovalta magát a hisz
tériássá ingerült európai emberiség. Az
óta is egész seregr kisebb háború volt 
Európa területén, Árzsiában és Amerika 
délibb részein. (Török-görög, kinai- 
orosz stb.)

Legérdekesebb most a tudósoknak az 
a megállapítása, hogy a jövő 1932-ik 
évben beáll a minimális, kevés napfol
tok feltűnési időszaka és e szerint a 
jövő évvel megszűnik a háborús tömeg
hisztériák korszaka és ismét a müveit 
fejlődés békés időszaka következik, a 
mely 1960 ig tart.

Ezt állapítják meg a kiváló tudósok.
Ez a megállapítás vigasztaló és ör

vendetes lenne reánk nézve, akik any- 
nyit szenvedtünk a háborús korszakban 
már 1914 óta. Ha jövőre beáll a béke 
időszaka, akkor lehet reményünk, hogy 
jobb napok virradnak ránk, elmarad 
talán fejünk fölül a folytonos bizony
talanság és fenyegető veszedelmek kor
szaka és beáll egy másik, uj korszak, 
a melyben az ember megérti majd em
bertársát s együtt halad vele a békés 
kultúra virágos utjain.

Elkövetkezik-e ez?
Reméljük, hogy úgy lesz. amint azt a 

tudományos kutatás kiderítette.
Lesz h á t : kevés napfolt és békés fej

lődés. Váth.
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A Csehszlovákiai
Magyar Mensa Akadémika Egyesület 

alakuló közgyűlése,
A Csehszlovákiai Magyar Akadémiku

sok Szövetségének ezidei kongresszusá
val kapcsolatban szepiember hó 4 én
d. e. 11 órakor tartja meg alakuló köz
gyűlését a csehszlovákiai főiskolákat 
látogató szlovenszkói és podkarp. ruszi 
illetőségű magyar nemzetiségű hallga
tók Mensa Akadémika Egyesülete Kas
sán, a Keresztény Társadalmi Kör Fő u. 
12. sz. alatti helyiségében.

A Mensa Akadémika Egyesület meg- j 
alakítása, — a hasoncélu szudétanémet 
egyesületek mintájára, — azért vált 
szükségessé, mert a hatóságok nem is
merik el a Cs. M. A. Sz. keretén belül 
működő u. n. társadalmi nagybizottság 
jogi személy jellegét s igy a Prágában, 
Brünben, Pozsonyban és más akadémiai 
városokban tanulmányaikat végző ma
gyar ifjúság segélyezése rendszeressé 
nem volt kiépíthető.

A megalakítandó egyesület rendkívüli 
fontosságát, azt hisszük, nem kell külö
nösen hangsúlyoznunk, a csehszlovákiai 
magyar ifjúságról, ennek jövőjéről van 
szó, mely eddig is komoly és elszánt 
életre-készülés ezernyi jelét szolgáltatta 
s megérdemli a legmelegebb pártfogást 
a kisebbségi magyar társadalom ré
széről.

Az alakuló közgyűlésre minden ér
deklődőt tisztelettel hiv meg az előké
szítő bizottság nevében :

Dr. Grosschmid Géza 
szenátor.

Meghívó.
A Gömör-Kishonti Muzeumegylet vá

lasztmányának 1931. junius 12-ről kelt 
határozata szerint a Gömör-Kishonti 
Muzeumegylet közgyűlését 1931. szept. 
13-ára d. e. 11 órára a kerületi hiva
tal kistermébe Rimaszombatba ezennel 
összehívjuk.

Tárgysorozat:
1. Titkári jelentés az egyesület mű

ködéséről és a muzeumigazgató jelen
tése a muzeum állapotáról.

2. Az elnökség és választmány meg
választása.

3. A választmány által felülvizsgált 
számadások megvizsgálása s a jövő évi 
költségvetés megállapitása.

4. Kölcsön felvétel.
Rimaszombat, 1931. aug. 26.

Holéczyv.r. titkár Hanesz v.r. elnök.

Beiratások a tanonciskolákba. A
helybeli magyar és szlovák iparos- 
tanonciskolában, a leány- és a keres
kedelmi tanonciskolában a beiratások 
szeptember hó 3., 4. és 5 én, mindig

Remete.
Irta : Horváth Zoltán.

Sárosi Elek egy szép reggel össze
pakolta a legszükségesebb ruháit, oda
tett melléjük egypár jó meleg pokrócot 
is, beszerzett egy kisebb sátrat, aztán 
pár hétre való élelmet rakott egy jókora 
kosárba. Odahívott egy ismerős soffőrt 
autójával s az egész holmit fölrakva, 
elindultak az északi hegyek közé.

A falvakban nem állottak meg, csak 
az utolsó faluban iátott jó sajtot és 
juhturót, abból még berakott a kosárba. 
Aztán mentek erdei utakon fölfelé, 
ameddig csak autóval lehetett haladni.

Reggel 7 óra tájt célnál voltak.
Gyönyörűen ragyogott a napsugár az 

égbolt azúrkék hátterén tündöklő nap
tányérból. Aranyos fénnyel vonta be a 
gyertyán fák leveleit és följebb a fenyők 
sötétzöld tüleveleit, eláradt az olvadt 
arany szine a bokrokon, fűszálakon, vi- : 
rágokon és a közeli sziklacsoportokon.

Ettől csillogtak a csermely csacsogó 
habjai a tisztás szélén.

Az ágakon madarak csicseregtek, da
loltak, csattogtak, krákogtak, mindegyik 
a maga hangneme szerint örült a reg
geli életnek. A hegyi csermely szikla 
darabos medrében nehány kis pisztráng 
játszadozott, kiszökelve a vízből a le
gyek és szitakötők után.

A virágokon méhek döngicsélték örök 
dalaikat és tarka lepkék raja szállon
gott idestova az üde légen át.

délután 4—6 óráig a Stefanik- utcai 
állami fiúiskola épületében eszközöltet
nek. — A rendes tanítás 7-én, hétfőn 
kezdődik. — Tanszerilletmény évi 30 
korona és a beiratáskor kifizetendő. — 
Felhívjuk az érdekelt iparosokat és ke
reskedőket, hogy hassanak oda, hogy a 
tanoncaik a jelzett időben beírásra je
lentkezzenek és a felsőbb hatóságnak 
ne legyen oka a beavatkozásra.

Az iskolai igazgatóság.

A  k ö z ö n sé g  k öréb ő l.

Tekintetes Szerkesztő ur!
Panaszom van megint, amint már 

máskor is elpanaszoltam egyetmást a 
„Gömör“-ben, amikor nem találtam 
rendben ezt vagy azt városunk utcáin.

Hát, képzelje csak, Szerkesztő ur, a 
múltkor egy este megyek a Széchy-utcán 
szemben a dinnyések bódéival. Elgon
dolkoztam egy kicsit, meg át is kacsint
gattam a sok szép, kívánatos dinnyére, 
mert annyi ott néha a görög meg a 
sárga dinnye, amennyi az égen a csil
lag. Egyszerre megcsúszik ám a sarkam, 
hátratántorodtam és majdnem érintke- 
kezésbe jutott a felső testem a kocka
kövekkel. Szerencse, hogy volt mibe 
kapaszkodnom és igy elkerültem a bu
kás végzetét. De odac aphattam volna 
a fejemet a kőhöz és agyrázkódás ér
hetett volna.

Dinnyehaj volt a lábam alatt.
Sok ott a dinnyehaj, kérem szeretet

tel azon az utcán a gyalogjárón, de más 
utcákra is jut.

Magyarázzák meg kérem azoknak az 
embereknek, akik az utcán fogyasztják 
el a dinnyét, hogy a dinnye haját ne 
dobják oda, vagy legalább ne a gyalog 
járó kövezetre, mert az először is csú
nya szemét, másodszor abból ember
társuk bajba kerülhet. Ha ők nem értik 
meg az újságból, hát a rendőrbácsik 
vagy más hivatalos személyek .oktassák 
ki őket.

Mert mégse járja, hogy városunkban 
ilyen tudatlan és műveletlen népek is 
lakjanak. Legyen mindenki figyelemmel 
másokra is, necsak magára !

Még egy másik panaszom is volna a 
liget irányában.

Odajár délutánonként sok gyerek ját
szani a mamával, nevelőnővel, német 
kisasszonnyal vagy mással. Ezt jól is 
teszik, mert jó ott a szép árnyas, füves 
helyen.

De előkerül az uzsonna, azután tele 
szórják a szép ligetet csúnya papírok
kal meg más szeméttel, ami oda nem 
illik.

Ezeknek is meg kellene magyarázni, 
hogy ne szórják szét azt a sok szeme
tet. Az bizony csúnya dolog.

___  Öreg polgár.

Elek szétnézett a tisztáson. Minden 
olyan friss, üde volt itt, mint a gyönyörű 
reggel fényes világa. A közelben nem 
látszott emberi nyom. Nem volt itt más, 
csak az érintetlen természet és annak 
romlatlan, ártatlan élete.

Itt maradok, itt nagyon jó lesz!...
Jöjjön Miska, segítsen a pakkot a 

sziklák mellé rakni. Ott lesz a tanyám.
— Lassan oda tudok menni az autó

val, nagyságos uram !
— Hát akkor rajta !
Megindultak s öt perc alatt elérték a

sziklák tövét. Éppen egy kis barlang
forma üreg tátongott onnan 5 lépésre.

— No ide rakunk be mindent, Miska! 
A soffőr serényen forgott s rövidesen a 
barlangba jutott a holmi.

— Most hazamehet, Miska. Én itt 
maradok egy hónapig vagy tovább is !

— Olyan sokáig !
Meguntam az embereket, Miska ! Ki

vált az úri világot. Csupa üresség, csupa 
hiúság, de különösen a nők, az asszo
nyok, a lányok !... Mind csupa merő 
hiú, érzéketlen bábok, akik csak önzés
ből mosolyognak ránk. Nincs köztük 
egyetlen igaz érző s z í v  és tiszta lélek. 
Itt akarom kipihenni az undoromat eb
ben a kis remeteségben !...

— Hát a nagyságos ur tudja legjob
ban, mi jó magának ? !...

— Mához egy hónapra legyen itt 
Miska az autóval igy a reggeli órákban. 
Akkor talán hazamegyek vagy másfelé 
utazunk.

H ÍR E K
Robog a Sors vonata;

a beláthaiatlanságba kígyózó sínpáron 
nincsenek váltók, nincsenek vörös zász
lócskákat lobogtató őremberkék. Komoly
kodó, trombitás vonatvezetők nem hajol
nak ki fontoskodó arccal a podgydsz- 
dombos málhakocsikból s a fékbódékban 
nem ülnek mozdony fütty-parancsra me
netet lassító fékezök. A sötétségben is 
kiviiágitatlan kupék ajtóit nem csapkod
ják idegpróbára jegylyukasztó kalauzok, 
a fekete mozdonyszörnyeteg zajtalanul 
vágtat keresztül az Élet távolság-növeke
désével fogyó s egyre kopottabb időstá
cióin. Itt átlók a már a végállomás kö
zelségében fekvő egyik vedlett stáció te- 
tőtlen perronján, az üres nincstelenség- 
bcn is a hiv és kincsével, a reménykedés 
bűvös talizmánjával s a szeretet ragyogó 
drágakövével zárpattanásig megtelt szív- 
koffert rejtegetve keblemben és a mesz- 
szeségbevesző tekintettel lesem a várat
lanul is befutó Sorsvonal újabb érkezé
sét. Érzem, sejtem, sőt tudom, hogy jön, 
befut nesztelenül erre a stációra is és 
hoz a számomra is podgyászt, jön rajta 
hozzám is kedves utasvendég, amit ne
vemre címzett a Sors, akit nekem szán 
tan felém száltil a Sorsvonat. Jó ez a 
várás, iidvösséges ez a várakozás...

A  rimaszombati ref. püspöki hiva
talból vettük a következő sorokat:
A református egyháznak egyik meg
oldásra váró a legégetőbb problémája a 
tanítóképző intézet feláiliiása. Ez ügy
ben a konvent vezetősége májusban 
elég kedvező ausp ciumok között már 
tárgyalt is a minisztériumban. A intézet 
székhelyéért két város versenyez: Ri
maszombat és Komárom. A rimaszom
bati egyház e célra fejedelmi ajánlatot 
tett, felajánlotta a gimnázium melletti 
impozáns telkét és az épület felépíté
sére 400.000 koronát, amelyből 200.000 
korona készen van a takarékpénztárban. 
Már egyes nemes lelkű emberek is 
megmozdultak. — A múlt héten meg
jelent a püspöki hivatalban Perecz Samu 
nyug. városi tanácsos, buzgó presbiter 
és a püspök kezébe letett a tanítóképző 
j; vára 5000 koronát, a losonczi theoló- 
gia javára pedig 1000 koronát. — íme 
a mustármag el van vetve. Minden nagy 
és szent alkotásnak kicsiny volt a 
kezdete. A protestantizmus minden köz
művelődési intézményét a lelkek áldo
zatkészsége teremtette meg. Református 
tanítóképző nélkül gyökerében vau meg 
támadva a magyar református egyház 
élete. Az idők nehezek, sötétek, de a 
sötétségben ragyognak ki a nagy lelkek. 
Hogy az egyesek szivében meg van az

— Parancsára nagyságos ur !
A soffőr felült, az autó lassan leeresz

kedett a tisztásra, aztán gyors pöfögés- 
sel robogni kezdett és eltűnt a fák kö
zött.

— Magamra maradtam ezen a szép 
helyen, a szabad természet szép ölén, 
ahol talán tündérek és manók játsza
doznak a hold fénye mellett.

A barlang mellett sátrat ütött egy 
fenyőfa ágai alatt. Elrendezgette a hol
miját, megevett egy darab sajtot, ivott 
utána forrásvizet.

Észrevette, hogy a tisztás szélén sok 
fekete áfonya bokor zöldéi és telidesteli 
van édes fekete bogyókkal.

— Nini, itt nem jártak emberek, an
nál jobb ! Meghagyták az áfonyát a 
hegyi remetének. Élek barátom, te re
mete fiú, itt jól lakmározol mindennap!

Elbarangolt a fák között, de jeleket 
hagyott itt, amott rajtuk a késével, hogy 
visszatalálhasson tanyájára.

Déltájt egy sűrűségben 4 őzet pillan
tott meg. Ott feküdtek csendes kérőd- 
zésben. Egy bak, egy suta és két gida. 
A gidák éppen odasimultak az anyjuk 
oldala mellé, bizonyára szopták a jó tejet.

Elek egy vastag fa mellől nézte őket 
és csendben maradt, hogy el ne ijedje
nek. Öt percig nézte őket, azután vissza
húzódott, hogy ne zavarja a gyönyörű 
családi idillt.

Hazament tanyájára, megebédelt nyers 
koszton, ivott jó forrásvizet'és jót aludt. 
Párnája zöld moha és erdei fü volt.

érdeklődés a nagyszabású terv iránt, 
a leirt eset is bizonyítja. A Bethesda 
tava megmozdult. Az első hullámgyürü 
után következni kell a többinek. Biz
tosra vesszük, hogy mikorra a tanító
képző ügyével a konvent állandó bi
zottsága legközelebb megint foglalkozni 
fog, az érdeklődés újabb jelekben fog 
megnyilatkozni, mert akármilyen súlyos 
időket élünk, mégis csak előre kell 
mennünk.

Lelkészválasztás. A naprágyi (Gömör- 
megye) reformálus egyházközség lelké
szévé Ádám Lajos lelkészt, Ádám Gyula 
losonczi városi tisztviselő fiát válasz
totta meg a közgyűlés.

Pályázat Simon Mihály helyére. 
Péter Mihály ref. püspök kihirdette a 
pályázatot boldogult Simon Mihály he
lyére a iimaszombati ref. egyház II. lei
ké £ z i állására. Javadalom : 2400 korona, 
64 köbméter kemény dorong tűzifa be
szállítva. Kert, szántóföld, gyümölcsös. 
Természetben lakás. Vallástanitásért 680 
korona. A mezőtelkesi leányegyháztól 
búza, zab, tűzifa beszállítva. Ötödéves 
korpótlék és államsegély. A pályázato
kat a gömöri egyházmegye esperesi hi 
hivatalához Pelsőcz-Plesivecre kell be
adni az egyházi lapban megjelent hir
detéstől számított 3 héten belül. -— Az 
állást folyó évi október hó 1 én kell el
foglalni.

Diákleányotthon Kassán. A Szociá
lis Testvérek Kassán a közeledő iskola
év alkalmával otthonukban diákleány
otthont rendeznek be, melybe felvételt 
nyerhetnek kassai középiskolát látogató, 
vidéki kaíholikus leányok. Az uj diák
leányotthon beállításával a testvérek 
nem internátust, hanem meleg családi 
otthont akarnak nyújtani az idegenben 
tanuló lányok részére. Bővebb felvilá
gosítást szívesen nyújt a Szociális Test
vérek Társasága Masaryk u. 23.

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

Málnázás közben nyoma veszett 
egy tiszolczi asszonynak. Kuchta Má
ria tiszolczi lakos még műit hó végén 
bejelentette a csendőrségen, hogy lakó
társa Kuchta Zsuzsanna, akivel a Kad- 
lubna nevű erdőrészben málnázni volt, 
nyomtalanul eltűnt. A két idős asszony 
kora reggel együtt indult málnát szedni 
és íiz óra tájban még összetalálkoztak 
az egyik erdőőrrel, aki megtiltotta nekik, 
hogy az elzárt erdőrészben málnázza- 
nak. Az erdőőrrel való találkozás után 
a két asszony elvált egymástól és más
más részekben málnáztak. Kuchta Zsu
zsanna a málnázás óta nem tért haza 
s ezért a csendőrség az egész környéket 
felkutatta utána, minden eredmény nélkül.

A nap már jól lehanyatlott, mikor 
fölneszeit. Amint fölült fektéből, a tisz
tás szélén nehány szarvast látott. Azok 
azonnal észrevették az emelkedő embert 
és elillantak.

Elment most lefelé s egy nagyobb tisz
tás szélén csendben kidugta a fejét. Ott 
legelt a túlsó oldalon nehány szarvas 
és őz.

Dehogy lőtt volna rájuk ! A világért 
sem. Pedig volt a zsebében jó fegyver 
védelmük De a remete nem lő az ártat
lan állatra, csak gyönyörködik a nézé
sén. Elnézte őket félóráig is.

Aztán hazament, megvacsorázott, tüzet 
rakott a barlang előtt s egy jó ideig 
nézett a lángok közé, majd a parázsba 
s mikor az elhamvadt, ő is lefeküdt. 
Nemsokára el is aludt.

Álmában tündérek lejtették a rétecs- 
kén a balabille táncot s a törpemanók 
dudaszóval, síppal adták a zenét hozzá.

Éppen feljött a nap, mikor üdén, fris
sen ébredt. Rég nem aludt már olyan jól.

Megmosakodott a forrás vizében, meg
reggelizett s szétnézett a tisztás alján. 
Ott a lombos fákon két kis mókus ug
rált, játszadozott bohókás mozdulatokkal 
és élénk kuncogással adva hangot a 
játékhoz.

— Mennyi színészem van i t t !... Ez a 
sok kedves kis állatka... Igazán érde
mes remetének lenni.

A nap úgy folyt le, mint az előbbi, 
délben az őzeket kereste föl, estefelé 
szarvasokat és őzeket.
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Halálozások. Özv. okolicsnói Okoli- 
csányi Gyuláné szül. szendrői Török Judit 
életének 86. évében Rimaszombatban e 
hó 24-én elhunyt. Temetése szerdán 
nagy részvét mellett ment végbe. Ha
lála előkelő és kiterjedt rokonságot dön
tőit.. gyászba.

Özv. Reichmann Jakabné szül. Princz 
Fani, fáradhatatlan munkás életének 75. 
évében, pár heti betegség után, f. hó
27-én városunkban elhalálozott. Az el
hunytat gyermekei, közöttük Reichmann 
Izidor helybeli iónevü kereskedő, vejei, 
menyei, unokái és kiterjed rokonság 
gyászolja. Folyó hó 28 án nagy részvét 
mellett temették s ravatala fölött Singer 
Rezső kerületi főrabbi sziveket megin 
ditó gyászbeszédet tartott.

Műkedvelői szinielőadás Rimatamás- 
falván, A Rimaíamásfaivi Olvasóegylet 
hírneves műkedvelői gárdája szept. 6 án 
(vasárnap) esti 8 órakor jótékonycélra 
előadja az „Öreg beres" cimti eredeti 
népszínművet, mely után reggelig tartó 
íáncz következik. Az előadás iránt igen 
nagy az érdeklődés.

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

Marhatclvajok garázdálkodtak Já
nosiban. Múlt péntekre virradó éjjel 
ismeretien tettesek, anélkül, hogy mun
kájukat bárki is megzavarta volna, be
hatoltak Samu István jánosi gazdálkodó 
istállójába és két ökröt onnan elhajtot
tak. A károsult gazda csak reggel táj
ban veíie észre a lopást és az esetről 
nyomban jelentést tett a csendőrségen. A 
tolvajok után kutató csendőrök egészen 
a magyar határig követték az áruló láb
nyomokat és a további nyomozás le
folytatása céljából azonnal értesítést 
adtak a magyar határcsendőröknek is. 
A nyomok Ózd irányában vezetnek.

Beszüntették az eljárást a legutóbbi 
korláti bányaszerencsétlenség ügyé
ben. Jelentetük lapunkban annak ide
jén, hogy julius 27-én suiyos kimenetelű 
szencsétienség játszódott le a korláti 
bazaltkőbányában. Dósa József bánya
munkás a hetes számú tárna felé igye
kezett egy kiürített csillén, amikor az 
egyik kanyarban egy szemközt jövő és 
erősen megrakott bányakocsival talál
kozott. A sebesen haladó üres kocsi 
összeütközését már nem lehetett elhá
rítani s a karambol oiy erős volt, hogy 
Dósát a lökés nagy Ívben leröpitette a 
bányavasut töltésére, ahol súlyos sérü
lést szenvedve, eszméletlenül terült el. 
A szerencsétlenség ügyében szigorú 
vizsgálat indult, annak során azonban 
megállapítást nyert, hogy a baleset elő
idézéséért senkit felelősség nem terhel. 
Ennek alapján az eljárást az állam- 
ügyészség már be is szüntette.

Elhagyta a fegyházat a rimaszom 
bati szerelmi dráma hőse. Zsorna já- 
nos 27 éves bugyikfalai hentes, aki 
menyasszonyát István Margitot 3 ,évvel 
ezelőtt féltékenységében egy rimaszom
bati szállodában leszúrta, a napokban

hagyta el a lipótvári fegyintézetet. — 
Zsornát a rimaszombati esküdtszék tud
valevőleg öt évi fegyházra Ítélte s ebből 
három évet már ki is töltött. Miután 
ellene ezen idő alatt semmi kifogás 
nem merült fel, feltételesen szabadlábra 
helyezték. Zsorna János Lipótvárrói 
egyenesen falujába utazott haza.

Tanulónak
f ize té sse l felvétetik  jó házból va ló  ügyes 
l e á n y ,  ki a szlovák nyelvet is birja 
SZO YK A PÁL nőikézim unka és rövidáru 

üzletében Rim aszom bat

Kenyérféltésből kétszer rálőtt kon
kurensére. A mindjobban terjedő munka- 
nélküliség nem mindennapi drámának 
előidézője volt a napokban a közeli 
Rimócza községben. A vidéket mostaná
ban házalta végig Kovácsik József disz
nópásztor, aki messze földön hires arról, 
hogy bicskájával százpercenlnyi biztos
sággal varázsolja át sertés-eunochokká 
a férfinemen lévő malacokat. Marcanik 
Ferencz csehországi illetőségű, ugyan
csak sertés-operatőr szintén ezekben a 
napokban vetődött Nyustya - tájékára s 
ahol csak megfordult, mindenütt azzal 
fogadták, hogy konkurrense, Kovácsik 
már megelőzte. Marcanik annyira elke
seredett versenytársa konkurenciája 
miatt, hogy a rimóczai korcsmában, ahol 
véletlenül összetalálkozott Kovácsikkal, 
súlyosan inzultálta, majd a veszekedés 
hevében revolvert rántott és közvetlen 
közelből kétszer rálőtt. — Szerencsére 
mindkét lövés csütörtököt mondott s 
igy Kovácsik sebesülés nélkül megme
nekült. A veszedelmes konkurens ke
zéből a korcsmáros csavarta ki a fegy
vert. A kenyéririgységből gyilkosságra 
vetemedett versenytárs a merénylet után 
szökni igyekezett a községbői, a csend
őrök azonban idejekorán elfogták és 
beszállították a rimaszombati állam
ügyészség fogházába. Gyilkosság miatt 
eljárás indult a merénylő ellen.

A Roykó-féle világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt k ap h ató !

Négy hónapot kapott a tiszolcí „Po- 
mocnica" csalója. A múlt év májusá
ban a tiszolci Pomocnica banknál meg
jelent egy magát Pausch Jánosnénak 
nevező 50 év körüli filléri parasztasz- 
szony és 5000 koronás kölcsön folyósí
tását kérte. A bank pénztárosa ellátta 
instrukciókkal a kölcsönkérőt, hogy a 
folyósításhoz miféle okmányokra és ira
tokra van szükség és a többek között 
adóslevél-blankettát'-is adott az uj kliens
nek. Néhány nap múlva Pauschné ismét 
megjelent a banknál s most már bemu
tatta a kezesek által is aláirt és a köz
ségi elöljáróság által megerősitett köte
lezvényt, valamint egy községi bizonyít
ványt, amelyben vagyoni bonitása volt 
igasolva. A bank tisztviselője az első 
pillanatban látta, hogy a felmutatott két 
okirat közönséges hamisítvány s külö

nösen a község körpecsétjének tinta- 
ceruzával rajzolt „lenyomata" árulta el 
a durva hamisítást. A hamis iratokkal 
operáló kliensei a bank emberei azonnal 
át akarták adni a csendőröknek, az 
azonban idejekorán megneszelte a dol
got és egy őrizetlen pillanatban kisurrant 
a bank helyiségből és nyoma veszett. A 
csendőrök a megadott szeméiyleirás 
alapján Szenko Zsuzsanna 50 éves fil
léri lakos személyében rövidesen ártal
matlanná tették a csalót és átadták az 
államügyészségnek, ahol kétszeres ok- 
irathamisitás címén eljárást indítottak 
eilene. A kerületi bíróság most vonta 
felelősségre az okirathamisitó paraszt
asszonyt és négy hónapi fogházbünte
tésre Ítélte. Pauschné megnyugodott az 
ítéletben és azonnal megkezdte bünte
tésének letöltését.

Megoldódott az öngyilkos hubói 
leány halála körüli rejtély. Mikó László 
és Nagy János tornaijai pásztorok a 
Bogiyos erdő szomszédságában lévő 
kutból augusztus 8 án egy oszlásnak 
induló női hullát fogtak ki, amelyben a 
hozzátartozók Bódi Erzsébet 22 éves 
hubói leányra ismertek. — A boncolás 
megállapította, hogy a holttest mintegy 
tiz napja lehetett a vízben s az is meg
állapítást nyert, hogy nyilvánvaló ön
gyilkosságról van szó. Bódi Erzsébet 
két hónapon át Varga László községi 
pásztorral élt közös háztartásban és úgy 
volt, hogy Varga, akinek felesége sokat 
betegeskedett s akitől emiatt válni akart, 
őt fogja feleségül venni. Vargáné hóna
pokon át a rimaszombati kórházban fe
küdt betegen és julius utolsó napjaiban 
váratlanul hazaérkezett. Bódi Erzsébet 
és Varga László kalkulációit teljesen 
felborította az asszonynak a visszaérke
zése és a gyermekeit féltő asszony ter
mészetesen kiadta útját vetélytársának, 
aki elkéseredetíen hagyta ei Vargáék 
hajlékát. Varga László Sajólenke hatá
ráig eíkisérte még a leányt s azóta nem 
látták egymást. A végsőkig elkeseredett 
fiatal leány szégyenében a Bogiyos kút
jába vetette magát. A nyolc méter mély 
kutat az öngyilkosság után is még 
mintegy tiz napon át használta a kör
nyék gazdaközönsége, mig aztán Mikó 
László és társai fel nem fedezték benne 
az oszlásnak induló hullát, ami való
sággal bűzössé tette már az erősen 
igénybe vett közbirtokossági kút vizét.

Nyoma veszett a tiszolczi rablók
nak. Jelentettük lapunkban annak ide
jén, hogy Szandrovics Mária tiszolczi 
magánzónő lakásán múlt hó elején rab
lók jártak és az idős asszonyt revol
verrel kényszeritették, hogy összekupor- 
gatott pénzecskéjét, ötven koronát átadja 
nekik. A rablók éjnek idején másztak 
be Szandrovics Mária lakásába a nyi
tott ablakon át s mikor a zörgésre az 
egyedül iakó asszony felriadt álmából, 
villanyzseblámpával világítottak rá és 
revolvert szegezve kiáltottak rá, hogy: 
anyó, ide a pénzt, mert inegfojtlak ! A 
megrémült nő minden teketória nélkül

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, augusztus 29-én és 30-án
igen sikerült hangos, beszélő és éneklő nagyfilm.
R chard Tauber a berlini opera hires énekese, — 

aki hangjával az egész világot meghódította :

N e m  lii s z é k  e g y  n ő n e k  
so h a se m

F. Richard Tauber, Werner Fueterer, M. Solveg.

Kedden, szeptember 1-én két szerető szív megható
fájdalmas szerelmi regénye. A szerelméért szö

kevénnyé lett és halálra ítéltetet t:

V  e té ly  tá r s a k
Főszerepben: Richard Barthelmes, Marion Nixon.

Csütörtökön, szeptember  3-án a nagy világhírű
alkotás reprize, amely nálunk is nagy sikerrel volt 

bemutatva :

A  h in d u  s ír e m lé k
Főszerepben : Konrad Veidt, Lya de Putty, Otaf 

Föns, Mia May. Rendezte : Joe May.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

!  V Q Z Á R Y ,  R im aszom bat!  ♦  *
X F e s t .  T is z t it .  M os. %
♦ Gyászruhák 24 óra alatt fes- ♦ 
t  tetnek. X
|  B T  Jutányos árak! *“^ 1  £ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
át is adta 50 koronácskáját a rablók
nak, azok azonban nem elégedtek meg, 
hanem tovább követelőztek s felforgat
ták a szekrényeket, ahol még 100 ko
ronára akadtak. A két haramia ekkor 
egy oldal szalonnát emelt még el a 
kamrából, majd látogatásukat befejezve, 
eltávoztak kirándulásuk színhelyéről. A 
kifoszíett nő reggel jelentést tett a rab
lásról a csendőrségen s annak a gya
nújának adott kifejezést, hogy egyik tá
madójában sikerült Smik Pál tiszolczi 
lakost felismernie. Smiket a csendőrség 
őrizetbe is vette, nevezett azonban ali
bit igazolt s különben is a szembesítés 
alkalmával Szandrovics Mária nem is
merte fel benne a tettest, igy a nyomozó 
hatóságok kénytelenek voltak a meg- 
gyanusitottat szabadlábra helyezni. A 
rablókra azóta sem tudtak a csendőrök 
ráakadni s a két hónapja tartó nyomo
zás teljesen holtpontra jutván, az ügyész
ség beszüntette a további eljárást.

B e fu to t t

Van szerencsém Rimaszombat város 
és vidéke nagyrabecsüit közönségét tisz
telettel arról értesíteni, hogy az újonnan 
érkezett faj- és asztali boraimnak az
árait leszállítottam, és pedig:
1 liter asztali Rizling házhoz szállítva . 10 Ke.
1 liter K a d a r k a ..................................... 10 Ke.
1 liter L e á n y k a .....................................14 Ke.
1 liter Bikavér (Vörös gyógybor) . . .  17 Ke.
1 liter Görög a s z ú ................................19 Ke.

A bonensek Kóser-kosztra elfogadtatnak.
Szives pártfogást és tömeges látoga

tást kérve vagyok tisztelettel
GROSZ SÁMUEL,

(Tokár-vendéglő.)

A többi napok is hasonló mulatságok
kal teltek el, némi változatokkal. Egy
szer a pisztrángok gyors úszásán gyö
nyörködött, — egy nap pedig a málnás 
vágásban medvét látott, de az nem bán
totta őt, nyugodtan szedték együtt a 
málnát — tisztes távolban. A málnás 
szélén medveanya feküdt, a kis bocs 
éppen szopás után, az anyjával játszott. 
Olyan idilli, olyan kedves volt a nagy 
vadállat bocsával anyai szerepében. Fo
gadást tett Elek, hogy a világért sem 
lő soha medvére, hacsak az nem tá
madná meg őt.

Elmúlt már jó egy hét, mikor egyszer 
estefelé hazatérve, vacsorához látott.

Gyönyörű énekhang hallatszott egy 
másik sziklacsoport mellől, pompás 
leányhang, amely magas szopránban 
dalolt magyar népdalt, majd alt váltotta 
föl és más dalokat, műdalokat is énekelt.

— Ki lehet itt? Ezt meg keli nézni, 
ki zavarja az ő remeteségét?

Lassan átment a másik sziklacsoport
hoz, Ott a fák mögött látta, hogy a sá
tor alatt, egy sziklaüreg előtt aranyszőke 
hajú fiatal leány áll. Mellette tűz lobog 
s ott bográcsban főz valamit.

— Ej, mit, hölgy van itt? Úri hölgy? 
Ha még paraszt lány volna...

Elek visszavonult tanyájára, de soká 
nem tudott elaludni. A dal is soká hang
zott s a szoprán alttal váltakozva. Együtt 
a kettő sohasem.

Elek azt álmodta, hogy a manók 
dudaszóval kergették a tündéreket.

Reggel nem volt jókedvű, mert rosz- 
szul aludt. De a természetben végzett 
séta és a kedves állatok derültebbre 
hangolták a kedvét.

Este ismét fölhangzott az ének és 
Elek, vonakodva, mégis odament leske- 
lődni. Látta az aranyszőke lányt a sá
torban.

— Ej, mit, üdvözlöm őt, ha a remete
ségben osztozik velem...

Odalépett, jó estét kivánt s a lány 
mosolyogva, természetes modorban szólt 
hozzá.

— Lám, nem is tudtam, hogy más is 
lakik még itt. Isten hozta kedves reme
tetárs. Üljön le itt erre a tuskóra!

Elek leült és félóráig beszélgetett a 
lánnyal. Azután jó éjt kívánva haza tért.

Ezen az éjen jól aludt s a táncoló 
tündérek közt ott volt az aranyhaju 
leány is. Ki lehet ez a leány?

Másnap délben az özeket lesve, ott 
találta aranyszőke tündérét is. Csaku
gyan tündérnek nézte a fák közt. Szinte 
visszahőkölt, mikor az mosolyogva szólt:

— Én is szeretem az őzeket s úgy 
látorfi, másnak is kedve telik rajtuk.

Estére már Elek órákig ott maradt a 
leány sátoránál és sokat beszélgetett 
vele.

Másnap reggel elment oda és enge- 
delmet kért, hogy kisérhesse a hölgyet 
erdei utjain. Mégis biztosabb lesz igy.

— Ha nem esik terhére, tessék, szólt 
a lány természetes hangon.

Nap-nap után együtt jártak már, csak 
este későn váltak szét.

Pár hét múlva már szorongatták egy
más kezét és csókokat váltottak.

Mire a Miska soffőr eljött, akkorra 
készen voltak egészen. Mehettek akár 
az anyakönyvvezetö elé és a paphoz.

Meg is történt ez gyorsan Eiek kí
vánságára minden fölmentéssel. A leány 
apja erdőmester volt a közelben. Ott 
teltek el a jegyesi szép napok.

Mikor már felesége volt a szép Lenke 
Sárosi Eleknek s a Miska vitte őket 
autóján a vasúthoz, a szép szőke asszony 
mosolyogva megfogta az ura kezét.

— Édes Elek, adjon Miskának egypár 
jó százast, megérdemli. Majd az utón el
mondom, hogy miért?

Eiek szó nélkül odaadta Miskának a 
pénzt, aki mély hajlássai köszönt.

— Sok boldogságot a nagyságos ur
nák és a nagyságos asszonynak.

A vonat elrobogott.
Egy szép tengerparti fürdőhelyen 

szállottak meg s ott időztek pár hétig.
Beteltek a s z í v - s az ifjú házasok bol

dog örömeivel.
Egy este Elek kérte asszonyát, hogy 

daloljon valamit. Az el is dalolta neki, 
hogy : „Végig mentem az ormódi teme
tőn"... Szép alt hangon dalolt.

— No most szopránon, mint az erdőn.
— Maga bohó! A szopránt a szoba

lányom, a Marica szokta dalolni, aki a 
sziklaüregben bujt el. Azért nem látta

őt soha. Mikor már együtt jártunk, ő 
nem is volt ott, hazament.

— Hát a Miska nagy borravalója 
mit jelentett?

— Csak azt kis uram, hogy minket a 
Miska hozott össze. A Miska árulta ei 
nekem, hogy maga ott remetéskedik és 
ő vitt oda engem is a másik sziklaüreg
hez remetetársnőnek.

— Ej, az az ármányos Miska ! De 
nem baj, megérdemli ilyen asszonyért. 
Evvel Elek ölébe vonta feleségét és 
hosszan, hosszan megcsókolta.

Véletlenül felesége hajára nézett :
— Nini, — szólt megütközve, — hát 

milyen a haja édes Lenke ? Maga arany
szőke volt és most barna a haja?

Gesztenyebarna, Elek, mert igaz ma
gyar fajta vagyok és az is maradok.

— Dehát, hogy lehet ez?
— Aranyszőkére festettem a hajamat, 

de a múlt héten elfogyott a festőszerem. 
Azt hittem, ott az erdőben tündériebben 
fest az aranyszőke haj... De most vége 
a remeteségnek, a tündéri élet itt van 
nálunk a házasságban. Ugye?

Elek gondolkozott.
— Ugyan, édes uram, nyelje el ezt a 

kis békát is, ha a többit lenyelte.
— Igaz, szólt Elek s a bűbájosán 

mosolygó asszonykát ölébe vonta, meg
ölelte... Kaptam szép és édes feleséget, 
lehet a haja barna is. Legalább magya
ros és természetes !...
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S P O R T .
Tennisz.

RPOS—LAFC klubközi tenniszver- 
seny. Vasárnap a két egylet versenyzői 
Losonczon találkoztak klubközi verseny 
keretében, amelyet a R P O S  Jelűnek 
Miklós, Ernő, Szlaíinszky és Horváth, 
illetve Szabó Nyunczi, Mariányi össze
állítású csapata 6:5 arányban nyert meg.

RPOS—UTK Révay-serleg elődöntő 
mérkőzés Ungváron. — A RPOS csa 
patának súlyos erőpróbája lesz az ÜTK 
elleni mérkőzés, melynek csapatát tehet
séges, fiatal játékosok alkotják. Bízunk 
azonban a R P O S  versenyzők komoly 
felkészültségében, amely hozzá fogja 
segíteni az értékes győzelemhez. A RPOS 
ugyanazon összeállításban fog játszani, 
mint a LAFC ellen vasárnap játszott.

Football.
Kapunyitás a bajnokságban.
RPOS-RME bajnoki mérkőzés.

Az idő kereke kérlelhetetlenül előre 
forog, alig, hogy felocsúdtunk a nyári 
érdekes sportesemények szemlélése sze
rezte kellemes benyomásokból, máris 
belécsöppentünk az ujabbi bajnoki mér
kőzések forró légkörébe.

A sorsolás szeszélye folytán elsőnek 
mindjárt a mi két csapatunk intézi el 
számadását egymással. A mérkőzés ta
gadhatatlanul érdekfeszitőnek és — te
kintve a csapatok közötti sportbeli ri
valizálást — rendkívül izgalmasnak Ígér
kezik. Mindkét csapat játékosai az el
múlt bajnoki forduló mérkőzésein, to
vábbá a nyári barátságos mérkőzések 
erős küzdelmeiben megerősödtek, harc 
készségük fokozódott, képességeikben 
növekedtek, úgy, hogy a csapatok tip- 
top formában léphetnek a porondra.

Ami a várható eredményt illeti, jós
latba bocsátkozni igen nehéz. A köz
vetlen védelemben a RPOS javára mu
tatkozik némi plusz, a fedezetsorok 
körülbelül egyenrangúak, inig a RPOS 
technikailag képzettebb csatársorával 
szemben áll a RME mozgékonyabb, 
talán lövőkészebb csatársora. A RPOS-t 
füti a revans vágya a tavasszal elszen
vedett vereségéért, viszont a RME rend
szerint a RPOS ellen szokta kijátszani 
legjobb formáját. Tekintve az erőviszo
nyok kiegyensúlyozott voltát, az ered
mény nem igen lesz messze az eldön
tetlentől.

Közönségünknek is fontos és nagy 
feladata lesz: hidegvérének minden
körülmények között való megőrzése ! 
Mutassunk iskolapéldát más városoknak 
abban, hogy tudatában a nemes sport
beli vetélkedés lényegének, mi felül tu
dunk emelkedni szenvedélyeinken s 
a két csapat játékosai között fennálló 
harmóniát nem igyekszünk az egymás 
elleni küzdelem alatt sem megbolygatni. 
A csapat híveinek buzdító és lelkesítő 
tevékenysége egyik részről se haladja 
túl a korrekt, sportszerű kereteket s 
akkor az eljövendő bajnokság méltó és 
igazi bevezetője lesz ez a találkozás.

A csapatok a következő feláliitásban 
fognak játszani :

RPOS : Andrásik-Altmann, Markos- 
Ofcsárik, Kovács, Kocsis-Szmrekács, Si
mon, Páricska, Durda III. Lendvay.

RME : Lőkös I.-Spitz, Solymossy-Szlo- 
vencsák, Ács, Lőkös II.-Molnár, Posejpal, 
Balázsik, Hrivnák, Járosi.

A mérkőzés kezdete d. u. 4 órakor 
lesz. Megelőzőleg d. u. 2 órakor a II. 
csapatok játszanak a II oszt. bajnokság
ban. Ez a találkozás is érdekes sportot 
fog nyújtani.

RME-SK Brezno 3:0 (1:0). — Biró: 
Jelűnek.

A jó formában lévő RME megérde
melten győzte le a breznói csapatot. A 
mérkőzés nagyobbrészt a RME fölénye 
jegyében zajlott le. A breznóiakat a na
gyobb arányú vereségtől csakis a sze
rencse és a jó védő kapusuk mentette 
meg. A RME jó benyomást keltett len
dületes játékával. A csatároknak még 
mindig hibájuk a labdatologatás s a 
kevés lövés. A fedezetsor közepén Szlo- 
vencsákkal állott fel, aki jól vált be. 
Lőkös II. jól paszolt, Mazsik jól játszott, 
csak a fizikuma gyenge, ami miatt sok
szor alul maradt a közelharcokban. A 
hátvédek gyengébbek voltak a szokott
nál, mig Lőkös I.-nek kevés dolga akadt.

A breznói csapat szépen játszott, össze
szokott együttest képeznek, de azért 
a mi csapatainknak nem képeznek ko
moly ellenfelet. A gólokat Molnár és 
Balázsik (2) lőtték.

Jelűnek biró jól vezette a mérkőzést.
Tiszolci SK RME II. 2.1 (2:1). — A

tiszolciak szépen játszottak s habár gól
jaik tipikus potyagólok voltak, mégis 
megérdemelték a győzelmet.

HSC-RME III. 5:0 (2:0). — A RME
fiataljai szép játékuk dacára sem birták 
az erős fizikumú várgedeiekkel szemben 
a nagy gólarányu győzelmet megaka
dályozni.

A RPOS legyőzte az ezévben ottho
nában veretlen Iglói ACN csapatát.

RPOS-ACN 3:2 (2:1). — Barátságos. 
Biró : KoryS (Szucsány.)

A RPOS az elmúlt vasárnapon Igión 
játszott barátságos mérkőzést, ahol szép 
küzdelem utá l megérdemelt győzelmet 
aratott az otthonában eddig Iegyő- 
zetlen ACN komplett csapata felett.

Az eredmény igen szép sikert jelent 
a RPOS számára, mert az iglói csapat, 
az utolsó időben elért kiváló eredmé
nyeivel Szlovenszkó egyik legerősebb 
csapatának tekinthető. A kassai Törek
vés és a ruszitiszkói bajnok SK Rusj 
legyőzése, valamint a Kassa Város vá
logatottja ellen elért döntetlenje követ
keztében országos hírnévre tett szert 
az iglói csapat s igy a RPOS ezen 
győzelmét a nyári szezon legértékesebb 
teljesítményeként kell elkönyvelnünk.

Az iglói csapat kitünően összeszokott, 
fejlett játékot kultiváló játékosoknak az 
együttese, amely méltán megérdemli 
jóhirét. De mégis meg kell állapítanunk, 
hogy a hazai pályán elért szép ered 
mények az iglói pálya különös voltának 
köszönhetők. A pálya szokatlanul kis 
méretei, a kifutók hiánya, valamint az a 
körülmény, hogy a közönség a játszó
nak majdnem fején ül, — mind olyan 
tények, amelyek a hasonló helyzethez 
nem szokott idegeneket igen károsan 
befolyásolják, viszont a pályát ismerő 
hazai csapat tagjai számára óriási előnyt 
jelentenek. Kapurugásnál a labda egy 
pillanat alatt a másik kapu elé kerül, 
bedobásnál pedig állandóan a pálya fe
lénéi esik le.

A RPOS mindezen hátrányokat di
cséretre méltó akarattal és lelkesedéssel 
hárította el és ésszerű, okos játékával 
megérdemelten jutott a győzelemhez. 
Különösen az Andrásik-Altmann-Markos 
összeállítású védelem volt az, amely a 
győzelem kivívásában a legtöbb munkát 
fejtette ki és amelynek a közeledő baj
noki mérkőzések alkalmával szép misz- 
sziót kell teljesíteni.

A mérkőzés RPOS fölénnyel kezdő
dött. Sok szép akció sikertelen bevég
ződése után Simon a 17. percben meg
szerzi a vezetést és nem sokkal azután 
Durda III. kettőre szaporítja RPOS gól
jait. A félidő vége felé a hazaiak is ma
gukra találnak és balösszekötőjük ré
vén góloznak.

A második félidőben az igióiak hatal
mas irammal küzdenek a kiegyenlítésért 
és ezen igyekezetükben kiváló segítő
társra akadnak a mérkőzést vezető 
bíróban, aki lehetetlen Ítéleteivel igen 
kedélyes percekei szerzett a mérgükben 
k;cagó, Iglóra nagy számban lerándult 
RPOS-drukkereknek. Több eredményte
len szabadrúgás után tizenegyest Ítélt a 
RPOS ellen, de Andrásik-csodás robin- 
zonáddal védte ki az iglói kapus ki
tünően helyezett félmagas bombáját. Az 
iglói csapat elkeseredett iramát végre 
is siker koronázta, amikor a 31. perc 
ben a center egy védhetetlen lövéssel 
kiegyenlített. Már mindeki azt hitte, 
hogy döntetlenül végződik az utolsó 
mozzanatáig értékes sportot nyújtó, erős 
iramú mérkőzés, amikor a 45. percben 
Simon kiszökik, a kapu előtt azonban 
csúnyán fautolják és Markos a jogosan 
megítélt tizenegyest ügyesen a jobb 
kapufa mellett helyezi a hálóba.

KoryS szucsányi biró, aki a mérkő
zést vezette, külön fejezetet érdemel, 
mert ilyen rosszakaratú, pártos bírás
kodást még nem látott Rimaszombat 
közönsége. Már a biró miatt is sajnál
hatják az otthonmaradottak, hogy nem 
látták a minden tekintetben élményt je
lentő mérkőzést. —bi.

A szerkesztésért és kiadásért fe le lő s:

Rábeíy Károly laptulajdonos.

A német nyelv tanítását
szeptember hó 7-én 
ism ét megkezdem.

RÖCZEY JEHflNÉ Ferenczy-u. 28.

5-1 20000 Kos-ifi térjél
a z o n n a li  k ö lc sö n t  k a p h a tn a k

állami tisztviselők, lelkészek, tanárok, 
tanítók, jegyzők stb. életbiztosítással 
egybekötve. Érdeklődők forduljanak 
ZEMLÉNYI GYULA nyug. áll. vasúti 
tisztviselőhöz Rimaszombat Koháry- 
ulca 21. sz. — Levélbeli érdeklődésnél 
1 kor. posta-válaszbélyeg csatolandó.

FBrtif'Sapkák, cipők,
Foto-csikk ek, 
Fly-Tox

a BOKOR-drogériában.
Egy jó házból való fiú fizetéssel

tanulónak
felvétetik HE1MLICH ZS1GM0ND üveg 
és porcellánkereskedőnél R.-szombat.

Intelligens, ügyes fiú
tanulónak

felvétenie TEM JÁK  divatáruházában
RIMASZOMBAT.

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

Értekezhetni: Jelűnek Henrikkel.

2 0  é v e s  s z a k ta p a sz ta la t .  
„ T a tr a  4 s p e c ia lis ta .

Az összes gyártmányú autók részleges 
és generáijavitását: traktor, benzinmo
tor, ipari és mezőgazdasági gépek, tüzi- 
fecskendök, kútszivattyuk javítását, laka
tos szakba vágó munkákat szakszerűen

eszközli: S E R E S  és  D U D A
autó és gépjavító műhelye TORNAL’A.

(Central garage.) 23 - 52
Henger csiszolás, könyök tengely egali
zálás, autogén heggesztés. S. K. F. golyós 
csapágyak, Matador Englebert pneuk. — 
Autó- és Fordson alkatrészek raktáron.

Szőrmemegóvó intézet.
Garancia mellett elvállalok 
szőrme - bundákat, boákat 
és mindennemű tél? ruhák 
moly ellen való megóvását.

Kiváló iiszteiettel :

L 1 C H T 1 G  szűcs Rimaszombat.
Masaryk-tér (Városháza épületében).

Eladó h áz.
Rimaszombatban — a Masaryk-tér kö

zelében — egy magányos udvarral biró 
itáz, mely két lakásból áll, szabad 
kézből eladó.

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

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

„ E T E R N IT " -p a la  (Hatschek féle), 
asztallapok, falburkolatok, (egy
szerű és márványutánzat), sertés- 
vályúk, csövek és ajtóbetétek. 

„B IB E R " , nedves falak és pin
cék szárazzá tételére alkalmas 
szigetelő anyag.

„ H E R A K L I T “, könnyű falak 
építéséhez és menyezetnek ki
válóan alkalmas anyag. 

Kizárólagos képviselet és állandó 
raktár R im a sz o m b a t  é s  v id é k e  
r é sz é r e  S E ID N E R  B E R N Á T  
és  F I A  fakereskedő cégnél Rim. 
Sobota, Vásártér. 8—*

DRAZOBN Y Öz NAmT
Podpísany verejny notár vyhlasujem, 

2e na íiadost dra Juraja Fráíera, ako 
právneho zástupcu ing. Aladára Nemé- 
nyiho z Rim. Soboty, na nebezpeéia 
Skoda a trovy oneskoreného kupitefa 
Árona Alexandra Acélu z Rim. Soboty 
v smysle §§. 34% a 351. obchodného 
zákona na verejnej drazbe v Ritnavskej 
Sobole na dvore konzevovej továrni 
o 3 hodine popolidniu dna 2 sep- 
tembra 1931 pri mojej intervencii od- 
predá sa najviac srubujucemu jedno 
osobné autó Standard 9 s karosseriou 
Fixe Limousine motor c. 92741 Chaissis 
ő. 92211 pri vykricnej cene 5000 kor. esi.

Dra2obné podmienky moZno nazrief 
v mojej kancelárii poías úradnych, hodin, 
ktoré budú pred zapocatím draZby vyh- 
lásené.

Rimavská Sobota 24. augusta 1931.
Dr. Vladimír Daxner,

verejny notár.

4 RUH AFESTÉS! TISZTÍTÁS!
J S e ly e m  és  sz ö v e t  n ő i r u h á k , fé r f i  
|  ö ltö n y ö k , fe lö ltő k  s tb  s tb . f e s -  
j  23-26 t é s e , t i s z t í t á s  k iz á r ó la g  
|  v e g y i le g ,  g a llé r o k , in -
*  S z a k s z e r ű  munka! g e k  t i s z t í t á s a  h ó fe-
i G y o r s  szállítás! h é r r e  tü k ö r fé n n y eL

NIÖRK
M a sa r y k -té r  9 . sz. |

9 9 9 S 19 9 9 9 9 9 9 9  * 9 9 9 9 9 9 9 9 9 19 9 9 9 9 9

ISKOLAKÖNYVEK
iskolai és egyéb tanszerek nagy vá
lasztékban, szolid áron beszerezhetők:

RÁBELY MIKLÓS
könyv- és papirkereskedésében. ♦

9 0 0 9 9 f l 0 0 Q f l 0 0 0 0 § : 9 0 0 0 0 9 0 9 8 0 9 f l t t f t
Rimaszombat, 1931. Nyomatott R á b e ly  K á r o ly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


