
XI. ÉV Rim aszom bat, 1931. sz e p t e m b e r  6 36. SZÁM

FOTO-czikkek
Betegápolási

czikkek
Bőrdiszmüáruk

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

S Z E R K E S Z T Ő S É G  É S  K I A D Ó H I V A T A L  
M A S A R Y K - T É R  P.

Lapzárás csütörtökön este. —  Kéziratok vissza nem

FŐSZERKESZTŐ

M Á R K U S  L Á S Z L Ó
ELŐFIZETÉSI DIJAK: Egy évre 48 K, félévre 24 K, 
negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

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

A haladás útja.
így szeptember elején mindenki 

az iskolákra gondol. Tódul a tudo
mányszomjas ifjúság a kitárt kapuk 
felé, hogy idejekorán bejuthasson 
azokba a csarnokokba, ahol a tudást 
mérik.

Mert tudásra szükség van min
den időben, de különösen napja
inkban, amikor olyan nagy és ne
héz az élet tülekedése, a mikor a 
megélhetésért, az elhelyezkedésért 
százával, ezrével törtetnek az em
berek és boldog, aki megelőzheti 
a másikat.

Olyan korszakot élünk, a mikor 
a kiforratlan, konszolidálatlan álla
potok miatt diplomás emberek nem 
tudnak elhelyezkedni és egyetemet 
végzett emberek elvállalnak néha 
olyan állást, a melyhez négy gim 
náziumi osztály vagy az elemi tu
dás is elégséges.

A tudás halmozásának idejét él
jük ma és ha egy egyetemi szak 
nem elég az álláshoz, könnyen rá
határozza magát a fiatalság, hogy 
kettőt is végigtanul.

A tudásból nem árt a sok. Csak 
arra kell vigyáznunk, hogy a sok 
ne legyen gyorsan felhalmozott 
anyag és testi-lelki egészségünk
nek meg ne ártson: azokat tulhal- 
mozottságával föl ne billentse, mert 
akkor helyrehozhatatlan bajokat 
okoz szervezetünkben.

Az ember korlátolt lény és fo- 
konkint fejlődik úgy a teste, mint 
az értelme. Ezért aztán nagyon 
kell vigyázniok azoknak, akikre a 
nevelés szent ügyét bízták, hogy 
lassan, fokról-fokra, jól megemészt
ve haladjon előre a tudományok 
közlése és gyakori ismétlésekkel 
igazán elsajátíthassák a tudást a 
tanulók. így lesz a tudásból az élet 
valódi kincse.

Nem szabad itt másféle hatalmi, 
üzleti vagy presztízskérdéseket elő
térbe tolni, hanem a valódi, ko
moly, értékes tudás elsajátítása és 
öntudatos fejlesztése legyen a cél. 
E mellett a cél mellett a többi el
törpül, legfeljebb a jó erkölcs és 
annak alapja: a vallási érzés ve
hető még komolyan figyelembe. 
Mert azokon alapul az emberiség

társadalmi rendje, a mely szintén 
évezredek munkájával épült.

De a tudást előre is kel! vinni, 
tovább kell fejleszteni, mert tudás 
nélkül nincs haladás.

A tudás egyes kiváló hivatottak 
elméjében kap lendületet, amikor 
ezek a találékony ötletesség alkotó 
erejével uj meglátásokra jutnak s 
ihlettségük magaslatán eddig nem 
ismert ösvényekre vezetik a tudás 
útját keresőket.

Ezek a kutatók, ezek a felfede
zők a szellemi élet vezérei, akik
nek nyomán ezrek és százezrek 
törekvése halad előre, fölfelé.

Némely korszakokban kevés ilyen 
fenomén születik és némely kor
szakok alig tudják megbecsülni a 
szellemi élet kimagasló csillagait. 
Tengődés azok élete anyagi tekin
tetben, de őket lelkűk ihlete ra
gadja a tömegek fölött kiemelkedő 
magaslatokra s nem tülekednek 
anyagi javakért. Ha más nincs, 
kárpótolja őket a lelki nagyság ne
messége és az, hogy másnak vilá
gítanak.

Más korszakokban nagyon meg
becsülik az uj alkotó erőket és 
azok szép anyagi javakhoz is jut
hatnak. Ilyenkor rendesen nagyobb 
számmal is jelennek meg.

Az élet folytonos hullámzás, a 
melynek áradása és apálya ilyen 
változatokban gördül előre.

A tudományok közlése és elsa
játítása legyen folytonos, lassan 
fokozott és főleg az élethez alkal
mazkodjék.

Mit ér az, ha ezrével nevelünk 
elméleti szobatudósokat, akik az 
életben nem találják otthon ma
gukat.

Folytonos nexus, folytonos kap
csolat szükséges az iskola és az 
élet között. Ne maradjon el, ne 
kalandozzon el messzire egyik a 
másiktól, mert az kárára lesz mind
kettőnek.

Az igazi haladás csak úgy fog 
megszületni a jövő nemzedék lel
kében, ha figyelmét folytonosan az 
életre tereljük, ha megmutatjuk 
neki, hogy ennek vagy annak a 
tudományos kutatásnak milyen elő
nyét látja a való é le t: az emberi 
társadalom.

A nagy tudósok elméleti fölfede

zései igy lesznek gyakorlatiakká, 
igy vihetjük azokat át az uj nem
zedékek életébe.

És ezt mindig újra meg újra 
átvinni kötelességünk, ha az em 
bér szellemi haladását általánosabb 
körben fejleszteni akarjuk.

Ez lesz mindig a haladás útja: 
az elméleti tudás uj eredményeit a 
gyakorlati életben kifejteni.

Sokkal többre jutna minden tu
dás és haladás, ha a pusztításra 
szánt háborús eszközöket kiküszö
bölhetnénk az életből, mert sajnos, 
az ember kultúrájának nagy része 
még ma, a huszadik században is, 
a háborús formák alkotásában me
rül ki és ezek ma még nem mel
lőzhetők.

De talán később fokozatosan 
ezek is eltűnnek és akkor sokkal 
több költség jut a tudományos kul
túra békés fejlesztésére, az emberi 
élet javára.

A haladás útja előtt ma még 
meredek szirtek állanak, azokra 
kell felkapaszkodnunk, hogy előre 
juthassunk. +

A községi választásokat 
kiírták.

Hosszas tétovázás, huzavonás 
halogatás után a kormány a köz
ségi választásokat folyó évi szep 
tember 27-ére kiíratta. Szlovensz- 
kó népe újból az urnák elé járul, 
hogy alkotmányos jogát gyakorol
va a községi életben sorsát olyan 
megbízható férfiak kezébe tegye le, 
akik érdeküket szivükön viselik, 
azt előmozdítják s a községet fel
virágoztatják. Fölötte fontos a köz
ségi választás aktusa a Szlovensz- 
kón kisebbségként élő magyarság
ra, amelynek teljes egyetértéssel, 
összetartással, faj- és nemzethü- 
séggel most is a magyar pártok 
jelölő listáját kell lehetőleg győze
lemhez juttatni, erre kell szavaza
tát leadni mindenütt, mert csak 
igy biztosíthatja kisebbségi jogai
nak érvényesülését, sorsa jobbra- 
fordulását.

Rimaszombatra vonatkozólag, — 
hol másfél év óta a képviselőtes
tület feloszlatásával, a város auto

nómiájának felfüggesztésével kor
mánybiztos intézi a város ügyeit, 
dacára annak, hogy a kormány- 
biztos kirendelési feladatát már el
végezte s a folyó ügyeknek kor
mánybiztos utján történő további 
intézésére semmi törvényes ok és 
szükség nincsen, — a községi vá
lasztásokat nem Írták ki, Rima
szombat lakossága egyelőre nem 
választ, itt továbbra is kormány- 
biztos intézi a város ügyeit.

Rimaszombaton kívül a rima- 
szombati járásban nem lesz egy
előre választás Tiszolczon, Rima- 
zsaluzsányban, Forgácsfalán, Dara
boson és Ratkózdihaván (Balogér), 
ahol időközi választás folytán a 
képviselőtestületi tagok mandátuma 
még nem járt le.

Az udvariasság gyászjelentése.
Irta : Finta Zoltán.

Furcsa dolog, nagyon furcsa dolog: 
a halott már régen jobbiéíre szenderiilt, 
csendesen és észrevétlenül távozván az 
élők sorából, temetésén nem volt meg- 
illetődöít gyászoló közönség s halála 
után Isten tudja hány esztendővel esz
mélünk föl, olvasva gyászjelentését. Hi
szen eddig is éreztük, vagy talán csak 
sejtettük, hogy egy kedves, régi isme
rősünk, életünk nélkülözhetetlen barátja 
és segítőtársa már nincs közöttünk. Nem 
is gondoltunk arra, hogy csakugyan 
meghalt volna, hiszen megértük azokat 
az időket, amikor halottnak hitt s talán 
holttá is nyilvánított szeretteink egyszer 
csak váratlanul betoppantak, idegen 
világrészek porával fáradt lábaikon és 
tépett ruháikon, szemükben mérhetet
len szenvedések bánatos lángjával. De 
nem, akinek gyászjelentését a napok
ban olvashattuk, az már csakugyan visz- 
szavonhatatlanul, reménytelenül halott
nak látszik. Mikor hagyott el minket, 
ki tudna arra határozott feleletet adni ? 
Csak úgy érezzük, hogy amikor Szera- 
jevo után az európai frontokon eldör
dültek az első ágyuk, nemcsak a béke, 
a régi világ fundamentuma, de minden
napos, kicsi életük sok értékes és meg
hitt velejárója is telitalálattól elvérezve 
dőlt a hősi halottak tömegsírjába. Nyu
godjunk meg abban, hogy a „jó modor", 
az udvariasság is valahol elkallódott a 
háborúban s a világ hatalmasai hiába 
komplimenteztek a végeszakadatlan nem
zetközi konferenciákon, hiába szabták 
újra az európai térképet, hiába szerel
ték le a hadseregeket, hiába emeltek 
kegyeletes emlékeket a hősi halottak
nak, hiába mondják és garantálják a 
békét: valahogy nekem, az élet malom-

I s. o.s. |
Rimaszombat és környéke közönségéhez!
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kövei alatt surlódó magánembernek — 
Londontól Moszkváig — még mindig 
nincs béke. Sokszor olvasunk a névte
len katona sírjáról, ; mely ott áll min
den világváros temetőjében s a melyet 
bizonyos alkalmakkor nagy babérkoszo
rúkkal és virágcsokrokkal borítanak. 
De hol van a sírja a legcsendesebb, a 
legnévtelenebb „névtelen katonának", 
az udvariasságnak, hol, melyik város 
katonatemetőjében, melyik front tömeg
sírjaiban fekszik régi életünknek ez a 
kedves, láthatatlan és diszkrét előkelő- 
ségii lovagja, hogy legalább most sza
kítsunk emlékezetére egy száí virágot, 
amikor elkésett gyászjelentését olvassuk 
az elénk tévedt ujságiapon.

Az udvariasság gyászjelentését Páris- 
ban irta meg Monsieur de Fouquieres, 
aki a szajnaparti Bábelben az elegancia 
és a jó modor megdönthetetlen tekin
télye. Nemrég az egyik francia lap 
munkatársa intervjut kért ettől a gall 
Petroniustól, ettől a modern „magister 
elegantiarum“-tól és a nagytekintélyű 
és megfelebbezhetetlen itéletii mosziő 
de Fouquieres válaszul megírta* fulmi- 
náns cikkét a mai francia fiatalságról, 
amelynek szerinte halvány sejtelme 
sincs már a jó modorról. Mosziő de 
Fouquieres cikkének rövid, de annál 
velősebb summája a következő :

— Hová lett a híres francia előkelő
ség, a gáláns korszak szép ideje? A 
mai fiatalság az egymás közti és ide
genekkel való érintkezésben is durva 
és ha nem történnek kellő időben lé
pések ennek megakadályozására, a jó 
francia modor is a megsemmisülés ho
mályába fogja követni azt a sok szép 
tradíciót, amelyet az elmúlt évek el
pusztítottak. A mai fiatalember hölgyek 
társaságában is úgy viselkedik, ahogy 
még a háború alatt a hadigazdagok 
sem mertek. Az utcán is kezet csókol
nak a nőknek, de már nem hajolnak rá 
a női kézre, hanem azt egyszerűen fel
rántják magukhoz. A férfi gyakran jobb
jával a nő kezét szorongatja és ugyan
akkor nem veszi ki balkezét nadrág
zsebéből, vagy cigarettával a szájában 
beszélget hölgyismerősével. A jó modor 
eldurvulásában elsősorban a nők bűnö
sök. Elrontották a férfiakat azzal, hogy 
maguk is szabadosán beszélnek és 
könnyen megközelíthetővé váltak. A mai 
férfi csak akkor lesz újra udvarias és 
jómodoru, ha a nők ezt megkövetelik 
tőle és maguk is jó példával járnak elől.

A nyájas olvasó (pedig mérget merek 
rá venni, hogy már régóta nem is olyan 
nyájas) erre — ha éppen úgy tartja 
kedve — foghegyről válaszolhat: „Mi 
közöm nekem ehhez a kimondhatatlan 
nevű franciához és az ő bölcs megálla
pításaihoz és mi közöm mindenekelőtt 
a neveletlen francia ifjúsághoz? Páris 
épp elég messze esik tőlünk s nekem 
igazán nem fáj a fejem azért, ha a pá
risi aranyifjuság tagjai pont a Notre 
Dame előtt csókolnak kezet a mai pá
risi dámáknak."

Nem tételezem fel, hogy a nyájas ol- 
olvasót, ilyen morózus hangulatban ér
jék ezek a sorok, de ha mégis, közbe
iktathatná azt a kedvetlen és csüggedt 
dörmögést, azonnal szeretném vállára 
tenni a kezem és mondani a követke
zőket : „Kedves olvasóm, nincsen igazad 
— mert mosziő de Fouquieres nagyon 
is helyesen beszélt!“ Az ő felháboro
dása, még ha olyan előkelő és mérsé
kelt tónusban is nyilvánult meg, szólhat 
a francia ifjúságnak, de szól egy kissé 
nekünk is, akik messze élünk a gloire 
dicsfényétől. Hiszen gondoljuk csak el : 
milyen lehet az élet, az egymásközötti 
érintkezés módja ott, ahol a híres fran
cia udvariasságnak még csak a csöke- 
vényei sincsenek meg? Hogy festhet 
ott az udvariasság, ahol a láb nem az 
európai kultúra és civilizáció klasszikus 
földjét tapossa, hanem felemásul topog 
egyik lábával még Európában, a másik
kal már a Balkánon ?

Én azt hiszem, hogy ha ezt a mosziő 
de Fouquierest utolérné az utazási vágy 
és szép passziója elsodorná őt kissé 
keletre, Európa keleti határára, itt is 
látná azt, amit Párisban látott és látnia 
kellett lépten-nyomon. Vájjon nem rez- 
dülne-e össze minden pillanatban, ha 
észrevenné, hogy kissé bizony puritá
nabb és mesterkéletlenebb nyerseség
gel viselkedünk, mint a párisi ifjoncok, 
hogy bizony itt is történnek kézcsókok 
a nyilt utcán s milyen szerencse, hogy 
csak kézcsókok ! Itt is megtörténik, 
hogy megszorongatjuk a hölgyek kezét

és a cigarettát ki sem vesszük a szá
junkból, ha az éppen esedékes randevú 
hősnőjének fülébe bókokat suttogunk. 
Nagyon örülünk, hogy a jómodor fővá
rosában sincsenek más állapotok, mint 
errefelé s legalább tudjuk, hogy világ
szerte milyen közös nevezőre jutottunk 
legalább ebben az egy kérdésben.

Mosziő de Fouquieres nagyon szi
gorú erkölcsű bácsi lehet, aki végre 
sietett megbotránkozni mindazokon, a 
melyek már jó 10—15 esztendeje sértik 
és bántják az ilyesfélék észrevevésére 
is berendezett szemet. De végre is, va
lamikor csak fel kell hördülni és tilta
kozni is illik a világszerte divatozó 
modortalanságon és csak egészen stil- 
szerü, ha a tiltakozás ott hangzott el, 
ahol a bon tón aranyszabályai még 
valamikor a Napkirály és a többi Lajo
sok tündérpalotáiból és kéjlakaiból szi
várgott az öntudasodó citoyen-ek közé. 
Való igaz, hogy a jó modorral nálunk 
felé is bajok vannak, de itt igazán nem 
csinálhatunk akkora kázust belőle, a 
mint azt a mosziő de Fouquieres meg- 
cselekedte, hiszen mi nem a modern 
nyugati kultúra és civilizáció legendás 
városának földjén járunk, hanem egyik 
lábunkkal még Európában, a másikkal 
már majdnem a Balkánon. Bár az is 
bizonyos, hogy ha mi nem is a 
versailiesi csodapaloták körül tanultuk 
a bonus-tónus-1, a magunk természetes 
ösztönével is rájöttünk a kedves és szí
vélyes magatartás, az emberekkel való 
közvetlen érintkezés illemkódekszben 
nem kodifikált szabályaira. Igaz, hogy 
mintha el is felejtettük volna és vala
hogy már nem is tudnók emlékezetünk
be idézni a régi énünk sok-sok Íratlan 
törvényével együtt.

De a kérdés lényege a „punctum sa- 
liens" nem ott van, amerre a gall Pet- 
ronius felháborodva mutat. Hiszen ő 
csak a tünetek miatt háborog és jajve- 
székel, nem is éppen férfiasán. Elődje, 
ama római Petronius — ha jól emlék
szem — nem sopánkodott sokat, ami
kor látta Néró császár udvarában a 
klasszikus álmok szertefoszlását: mo
solygott és megölte magát. Ez volt a 
bölcshöz és költőhöz méltó gesztus. — 
Mosziő de Fouquieres, hoppmester és 
illemtani szakember létére vénasszo- 
nyosan siránkozik, pedig nem ott van 
a baj, hogy Párisban és Mucsán meg
szorongatjuk a hölgyek kezét és hogy 
általában véve úgy viselkedünk, mint 
azok a rettenetes hadigazdagok. Ha ezen 
végre fennakadnak, talán sokkal inkább 
kellene azt kérdezni, hogy miért van ez 
igy, ahogy van s ahogyan nem volna 
szabad lennie? Az okot keressük meg 
kedves mossziő de Fouquieres s azután 
beszélhetünk a többiről is.

Egészen bizonyos, hogy ez a dicső 
francia lakkcipős lábával nem sokat 
ténfergett Verdun, Doberdo és más ki 
nem parkettezett tánctermek körül. Azt 
hiszem nagyon megviselte volna sze
génykének finom idegeit az a sok ko 
miszság, durvaság és niodortalanság, 
amit azok a disznó boche-ok elkövet
tek a franciákkal, vagy viszont. No ja, 
ott bizony nem sokat teketóriáztak a 
szörnyű kontratánc egymással szemben 
felállított kólóiméi. Nem kértek pardont, 
ha ágyúval, gázfelhővel kellemetesked 
tek egymásnak. És ha mégis megjárta 
volna a mosziő a frontokat, vájjon kért-e 
pardont, ha sturmolás közben megmár
totta bajonettjét az ellenfél mellében?

A frontok lövészárkait már régen be
temették s a vérrei jól megöntözött 
földeken vigan nő az uj kenyeret adó 
kalász. A lelkek azonban — Páristól 
Moszkváig — még ma is fegyverben 
vannak. A front cseppet sem rosszabb, 
mint teszem fel a verduni, csak éppen 
a neve más : a mindennapi élet, az ér
vényesülés, a boldogulás frontja. Csak 
ma igaz a darvini tétel : az élet harc — 
és ki indulna harcba fegyvertelenül? 
Az élet harc — aki bírja, marja ! Minek 
gát és korlát az érdek célpontja felé 
irányított érzelmeink és indulataink 
számára, minek a jóérzés és finomság 
gátja. Hiszen nem lehetek előzékeny, 
mert kinevetnek miatta. Nem udvarias- 
kodhatok, mert azt hiszik, hogy meg
hunyászkodom a velem szemben álló 
felebarát fölénye és nagysága előtt. Nem 
szabad gyöngédnek lennem, mert gyen
gének tartanak és idegen érdekek, rai- 
son-ok parancsa szerint igyekeznek ke
resztül gázolni rajtam.

Ha igy látná a dolgokat a mi gall 
barátunk, aki monokli nélkül valószí

nűleg még álmot sem szívesen lát, nem 
gyászjelentésnek is beillő cikket irt 
volna a jó modorról. Inkább kiáltványt 
szerkesztett volna, a melyben csak any- 
nyit foglalt volna össze: kicsit eldur
vultunk mert ellenségnek kellett látnunk 
á világot. Elmúlt a háborús lidércnyo
más (de vájjon csakugyan eimult-e?), 
nem állunk fegyverrel egymással szem
ben. Mint ellenséget respektáltuk egy
mást. Most másképpen is becsüljük meg 
egymást. S kezdjük magunkon ezt a 
munkát. Én jó leszek hozzád, hogy lás
sad mennyire becsüllek s elvárom, hogy 
te is annyira becsülj és tarts engem! 
Szereljünk le már itthon is, hiszen va
lóban harc és háború ez az élet, de 
szebb is, jobb is finom fegyverekkel 
küzdeni magunkat a célig.

Most veszem észre, kissé elkalandoz
tam. Hiszen az illem atyamestere, csak 
arról beszél, hogy a fiatal urak meny
nyire neveletlenek a hölgyekkel szemben 
Kedves, jó mosziő de Fouquieres, ha 
én olyan nagy szakértő volnék, mint ön, 
ezért nem búsulnék. Azokat a hölgye
ket, akik annyi mindent megengednek 
magukkal szemben másoknak, én a 
magam nyers logikája szerint nem is 
sajnálnám olyan nagyon, pláne egy 
újságcikk erejéig. Aki megengedi, hogy 
neveletlen lehessek vele szemben, rosz- 
s.zabb mint én, aki bárdolatlan voltam. 
O a felbujtó — én csak eszköz vagyok.

Egyebekben pedig, ha csakugyan pa
naszkönyvbe is iktatnók a jó modor 
halálát s a róla szóló gyászjelentést, azt 
is higyjük el, hogy az udvariasság vala
mikor mégis csak visszatér a minden
napi élet frontvonalába, kedves és kel
lemes kísérőnkül. Az az érzésem, hogy 
egészen más, közvetlenebb és természe
tesebb szabályokat hoz magával, de 
éppen azért, mert életünk egészen más 
élet, mint volt 15—20 évvel ezelőtt, az 
uj formáknak és uj nézeteknek teljesen 
megfelelő és kielégítő lesz. Mert ennek 
a meg nem Írott, de gyakorolt és alkal
mazott ököljognak, amely a mai társa
dalmi és üzleti élet jellemzője, el kell 
tűnnie, mert nincsenek előítéletei, nin
csenek ellágyulásai és engedményei egy 
kifinomultabb és deriiltebb életforma 
felé.

Felhívás Rimaszombat és környéke 
magyar társadalmához.

A kisebbségi magyar ifjúság nehéz 
küzdelme az egyetemeken nem ismeret
len Szlovenszkó magyar társadalma előtt, 
hiszen több Ízben nyilvánította nemcsak 
érdeklődését, hanem megértését is.

Az 1931—32. iskolai év küszöbén új
ból a magyar társadalomhoz fordulunk 
bizalommal és azzal a tudattal, hogy 
nem leszünk méltatlanok támogatására.

A Prágába szakadt magyar főiskolá
sok sokáig nélkülöztek egy olyan he
lyiséget, mely csak némiképen is pó
tolta volna az elhagyott otthont. — Az 
ifjúság támogatására alakult Társadalmi 
NagybizoMság áldozatkészsége és önzet
len munkája révén a múlt iskolai év 
elején a prágai MÁK egy ilyen otthon
hoz jutott, mely a Vencel-téren, a Fénix 
palota második emeletén nyert elhelye
zést. A múlt év folyamán megindult és 
lefolytatott lendületes munka mindennél 
jobban bizonyítja ennek az intézmény
nek a szükségességét.

Sajnos, a Mák még nem rendelke
zik oly anyagi erőkkel, hogy az otthont 
saját maga fel tudná tartani és igy a 
szlovenszkói magyar társadalomhoz for
dul erkölcsi és anyagi segítségért.

Kétszeresen indokoltnak látjuk ezt az 
akciónkat, nemcsak azért, mert a ki
sebbségi magyar ifjúság létkérdése egy
úttal az itteni magyarság létkérdése is, 
hanem azért is, mert az idősebb társa
dalom és a főiskolákon tanuló diákság 
között eddig nem voltak kiépítve azok 
a kapcsolatok, amik egy szebb jövő 
létkérdését jelentik.

Ezért a prágai MÁK vezetősége elha
tározta, hogy a szlovenszkói magyar tár
sadalom sorában pártoló tagokat gyűjt, 
akiket az egyesület működéséről alka- 
lomról-alkalomra értesít és igy érdek
lődésüket felkeltve részesévé teszi őket 
annak a munkának, mely hivatva van 
megmenteni a jövőt.

Azzal a kérelemmel fordulunk a ma
gyar társadalomhoz, hogy most, amikor 
a pártolótag-gyüjtő akciónkat megindít
juk, azzal a magyaros önzetlenséggel és

áldozatkészséggel kapcsolódjanak moz
galmunkba, ami a kisebbségi ifjúság 
eddigi fejlődését lehetővé tette.

A prágai MÁK elnöksége:
Brükk Sándor elnök. 
Ragályi Antal alelnök. 
Baráth László titkár.

Szelíd mosolygással
olvasom a hirt, mely a lehetetlenségek 
országában napvilágot látott újabb csoda
bogáról számol be s nem borsódzik a 
hátam, nem libabőrödzöm, csak szelíden 
mosolygok. Epém nem berzenkedik ha
ragra, csendes és megértő vagyok a ki
rohanással szemben, amelyet Mrs. Olivier 
Belmord kisasszony, a szüfrazsettek ame
rikai nagydobosa intézett az erősebb nem 
ellen. Óh, ja j nekünk, szegény férfiaknak! 
A rövidhaju, hosszuszoknyás, rohamszijas 
kalapot viselő csodanő nem kevesebbet 
jelentett ki, minthogy: „A férfi termé
szettől fogva kegyetlen, kapzsi, egoista. 
E melleit szellemi tekintetben jelentéktelen, 
gondolkodása alacsonyrendü és rossz po
litikus .“ Szerinte egész természetes, hogy 
ily körülmények között a nőknek kell az 
uralmat magukhoz ragadniok, az összes 
vezető pozíciókat a nők kell hogy betölt
sék s a férfiak csak alsóbbrendű, a közre 
ártalmatlan foglalkozást űzhetnek. Szóval: 
forduljon meg a világ eddigi rendje.

Hm!?
De haliga csak, haliga, mit is sipít 

még világá a nem is annyira különc, mint 
inkább vén kisasszony: „ Óva intem a leá
nyokat a házasságtól, mert erre a férfi 
túl alacsonyrendü. Ha azonban egy leány 
mégis végkép nem tudna lemondani a 
férfiről, akkor inkább viszonyt kössön 
vele, mert ezt bármikor meg lehet szün
tetni.

Tyűh, hogy a cica karmolja meg, 
kisasszony! Hisz maga nem is olyan 
rosszakaratú, dühös férfigyülölő, mint 
amilyenek látszik. Miért nem mondta ezt 
mindjárt. Most már tudom, most már ér
tem: savanyu a szőlő s — az ismert 
slágerrel szólva, — „valaki kéne, valami 
de kéne“ magának is az alacsony rendűek 
közül, kisasszony.

Nem annyira nekünk ja j hát, mint in
kább ja j magának, de százszor ja j annak, 
akivel, kisasszony, maga azt a bármikor 
megszüntethető, rövidlejáratu kis viszonyt 
kegyeskedne megkötni.

Ezért mosolygok én szelíden, megértőén.

fFLY-TOX
megöl minden
ROVART.

Kapható:

GLASERNÁL.
Hegyek szeptembere.

így szeptember elején különös, melan- 
kólikus vágy fogja el az utasembert a 
zöld hegyek után.

A Duna lassankint elveszíti a partján 
fürdőzőket s az alföldi határ is egyre 
kopaszabb lesz, a tarlók sárgán, kopot
tan zizegnek • a hegyek fenyői, az erdők 
magas bükkjei azonban most nyújtóz
kodnak derűsen a magasba és a mada
rak uj éneket tanulnak a cserfák közé 
dugott fészkeken.

A Tátra kékesen emelkedik a ma
gasba és a poprádi állomáson ömlik a 
vonatokból a vastagcipős, hátizsákos 
turista; a zöldtavi menház hosszú ló
cáin németek és angolok ülnek szelíd 
békességben, a Királyhegy oldalában 
vigan terjeszkedik a gyalogfenyő s a 
sztracenai sziklákat befesti a jégbarlang 
felé futó autók finom pora.

Hol vagytok kanyargós erdei utak, 
vadászházak és esti szalonnasütések ? 
Vágyom utánatok, ti őzek a Szinyecz 
gótikus bükk-rengetegében, ti málna
erdők és szeder-rengetegeit. Forrásod 
hűs vizét érzem a nyelvemen olykor, 
ősi Vepor-hegység s a Bucsony kilátó- 
tornyának szédítő panorámáját néha 
magam elé idézem.

Ilyenkor, szeptember elején még sárga 
és kék virágok illatoznak a selmeczi 
dombok tövében s a Tátra tetején már 
zimankós szelek fujdogálnak. A Mátra 
nyúlványain bárányok csilingelnek s a 
Polána oldalában titkos tolvaj-utra in
dul egy tanya legénysége.

A Garam völgyében, Zólyomban, már 
hideg van, de a Hemád áttörésénél még 
napozik a sziklán két iglói gyerek.



1931. szeptember hó 6. G ö m ö r 3

Hol vagytok ti selymes havasi rétek, 
murányi sasfészkek, kanyargós, fehér 
mészkőutak, szerpentinek, ti erdei fű
résztelepek, favágók és zöldhajtókás er-

mértékben bofolyásolta a másnapi ten- 
niszversenyek rimaszombati résztvevőit 
s a kedvezőtlen versenyeredmény nagy 
mértékben erre vezethető vissza.

dészek?
Hallom fáitok susogását, a harkályt, 

amint kopog a fán, látom a meredek 
dom bokat, a mészkősziklákat, a geren
dákat s érzem a száradt fű illatát.

Szeretlek benneteket, ti drága, szép 
sz loven szk ó i hegyek s ilyenkor szep
tember elején bús nosztalgia húz fenyői
tek és erdei magányotok után.

Tudatom veletek öreg hegyeim, hogy 
szép és kedves az alföld, méitóságos 
folyam a Duna, de a ti réteitek szép
ségét, erdeitek illatát, utaitok bűbáját 
elfelejteni nem lehet. (Sz.)

Házasság. Töpfer Baba és Ph. Mr. 
Csontos Béla folyó hó 3 án Rózsahegyen 
házasságot kötöttek. (M. k. é. h.)

Lelkészt áthelyezések. A rozsnyói 
egyh ázm egyei főhatóság Lesko László 
rim aszom bati róni. kath. segédlelkészt 
Rozsnyóra, Pivka Jánost Losonczról Ri
m aszom batba helyezte át.

Tanügyi áthelyezés. Vorisek Ferencz 
rozsnyói állami tanfelügyelőt Érsekúj
várra helyezték át.

Tanitóválasztás. Bodon Istvánt, a
szilicei ref. elemi iskola tanítóját a ser
kei ref. egyházközség hivta meg tanító
jául, Bodzássy Jolán, a szilicei iskola 
m ásodik tanítóját p e d ig  a beretkei árva- 
ház választotta meg az üresedésben 
lévő tanító állásra. Mindketten már el 
is foglalták állásaikat.

Halálozások. Máié János szikszói m. 
kir. állampénztári főtiszt, aki az állam- 
fordulat előtt a rimaszombati adóhiva
talnál hosszabb ideig működött, f. évi 
augusztus hó 25-én Budapesten, ahol 
betegségének gyógykezeltetése végett 
tartózkodott, elhalálozott.

Szombathy Lászlóné szül. Fodor Anna 
56 éves korában augusztus 22-én a ma
gyarországi Izsákon, hosszas szenvedés 
után elhalt. Az elhunyt, mint Szombathy 
László polgári iskolai tanár neje, évtize
deken át Dobsinán élt, ahol elhalálozása 
széles körben keltett őszinte részvétet.

Beiratkozások a Zsivena nőegylet 
zeneiskolájába. Mint már jelentettük, 
a helybeli Zsivena-nőegylet égisze alatt 
működő, zeneiskolába belépni szándé
kozó növendékek beiratkozása megkez
dődött és egészen szeptember 10 éig 
tart. A jelentkezők felvétele ezen termi
nusig naponta 8—1 órák között az in
tézet helyiségeiben (Gömörmegyei mú
zeumépület) történik meg. Az előadások 
ugyancsak szeptember 10-én veszik 
kezdetüket. Bővebb felvilágosítás nyer
hető a hivatalas órák alatt a zeneiskola 
igazgatóságánál.

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

„Játék és sportszabályok" czimmel 
Mánáy Antal rimaszombati áll. reálgim
náziumi tornatanár egy hézagpótló köny
vet állított össze, amelynek ismertetését 
jövő számunkban hozzuk.

Felhívás a brünní főiskolákra ké
szülőkhöz. A briinni MÁK választmá
nya közli, hogy a brünni cseh orvosi, 
állatorvosi, erdészeti, jogi, valamint a 
cseh és német technikára készülőknek 
beiratkozás, lakásviszonyok stb. terén 
készséggel nyújt információkat. Levelek 
a szakok szeiinti kézbesítés céljából 2 db 
1 koronás válaszbélyeggel HalyákJózsef, 
Losoncz, Masaryk u.26 címre küldendők.

A rimaszombati tenniszversenyzők 
autója halálra gázolt egy kis fiút. A 
Révay-serleg mérkőzésre Ungvárra utazó 
rimaszombati tenniszezők autója a múlt 
szombaton délben Berzéte község fő
utcáján halálragázolt egy négy éves 
fiúgyermeket. A szerencsétlenséget a 
kis fiú pajkossága idézte elő. Szem
tanuk állítása szerint a taxit vezető 
Lazarovits János rimaszombati soffőrt 
mulasztás nem terheli. A gázolás szín
helyére Rozsnyóról azonnal orvos uta
zott ki, annak azonban dolga nem 
akadt, mert az autónak valósággal neki
rohanó gyermek fejét annyira szétzúzta 
a motor hűtője, hogy a halál pillanatok 
alatt beállott. Az ugyancsak a hely
színre kiszálló rozsnyói csendőrök jegy
zőkönyvet vettek fel a halálos kimene- 
lü szerencsétlenség összes szemtanúi
val s a kihallgatás végeztével a soffőr- 
nek visszaadták igazolványait. A tenni
szezők mintegy három órai késéssel 
folytatták utjokat Ungvárra. A borzal
mas esemény természetesen rendkívüli

Részvétköszönet.
A magam és a család részéről ez utón 

mondok köszönetét mindazon kegyeletes 
szíveknek, akik feledhetetlen s emléke
zetben örökké élő, szeretett nővérem el
halálozása alkalmával részvétük kifejezé
sével a fájdalmat enyhíteni igyekeztek s 
végtisztessegtételén megjelentek.

Rimaszombat, 1931. szeptember 3.
Török Rózsi.

Letartóztattak egy kommunista agi
tátort. Az elmúlt vasárnapa kommunista 
párt gyűlést rendezett Gömörpanyiton, 
amely alkalommal Mihalik Gyula 27 éves 
csetneki és Ambrus László 36 éves 
rozsnyói munkások voltak a hivatalos 
szónokok. Mihalik Gyula Szlovenszkó 
iparát tönkre tevő cseh kapitalisták el
len tüzelt beszédében és Major képvi
selőt állította be követendő példaként 
a banktőke elleni küzdelembtn, majd 
azt mondotta, hogy a cseh megásta már 
a munkásság sírját s a proletárság vá
logathat, hogy beleugrik- e vagy éhenhal. 
A gyűlésen jelenvolt csendőrök beavat 
kozás nélkül hallgatták végig a szóno
kot, később azonban előállították és 
izgatás, közbékeháboritás és bűntett fel- 
dicsérés címén átadták a tornaijai járás
bíróságnak.

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

Azok, akiket nem vettek fel a ta
nítóképzőbe, vagy az állami keresk. 
iskolába, kivételesen még szeptember 
30 áig beiratkozhatnak a pozsonyi YMCA 
(Sánc ut) kétéves magán kér. iskolájá
ba, vagy egyéves és öthónapos kér. tan
folyamába, ha elegendő hely lesz. Az 
iskola az iskolaügyi minisztérium fel
ügyelete alatt áll és abszolvensei jog
érvényes bizonyítványt nyernek. — A 
vidéki tanulók élvezik a kedvezményes 
vasúti diákigazolványt. Saját internátus. 
Prospektust díjmentesen küld a pozso
nyi YMCA igazgatósága (Sánc-ut, telef. 
23-44).
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A Gemerská u Kardos-féle ven- k 
déglő mellett kiállításra kerül- ^ 
nek világhírű mesterek művei: f  

Martin Benka, Kotász Károly, f  
Rudnay Gyula, M. Manheimer G., £ 
Náray Aurél, Viski János, Frant. ► 

Novák, Nágeli Rudolf művei. ► 
A kiállítás nyitva szept. 5—12-től ► 
naponta reggeli 9 órától esti 8-ig. ^ 

Belépés díjtalan. ^

Lefogtak két professzionista bicikli
tolvajt. A nyár óta számtalan feljelentés 
futott be a Tiszolc környéki csendőr- 
őrsökhöz ismeretlen tettesek elien, akik 
kerékpárok eltüntetésében specializálták 
magukat. A tiszolci Centrál-szállóban 
megszállt egyik utas, Demeter László 
ugyancsak feljelentést tett a csendőrsé
gen kerékpárja eltűnése miatt s a csen
dőrök a nyomban bevezetett vizsgálat 
során két murányi munkást, Kantorisz 
Jánost és Topor Mártont vették gyanúba. 
A munkások hosszas tagadás után be
vallották, hogy a kerékpár eltűnésében 
bűnösök és Útmutatásuk alapján meg is 
találták a biciklit a Nagyréti erdőben, 
ahol eldugták. A kerékpár már a felis- 
merhetetlenségig át volt lakkozva és 
több alkatrésze kicserélve. Az idegen 
alkatrészek vezették rá a csendőröket, 
hogy a lopott kerékpár egy korábbi 
lopásból származó bicikli alkatrészeivel 
van felszerelve és igy bizonyult Kan 
toriszra és Toporra egy másik lopás is, 
amelynek szenvedő hőse Ksten János 
biciklitulajdonos volt, akinek gépjét még 
júniusban lopták el ismeretlen tettesek. 
A sarokba szorított két munkás a bizo
nyítékok suiya alatt kénytelen volt ezt 
a lopást is beismerni. Rájuk bizonyult 
a Muránszky András jolsvai lakos kárára 
Nagyrőcén elkövetett biciklilopás, úgy
szintén egy másik kerépártolvajlás, amit 
Pohorellai Gyula murányi lakos kárára 
követtek el a professzionista biciklitol
vajok. Miután valószínűnek látszik, hogy 
a számtalan, ma még felderítetlen ke- 
rékpártolvajlásban is része van a két

munkásnak, a csendőrök őrizetbe vették 
őket s átadták a nagyröcei jbiróságnak.

Tanulmány útjáról visszatérve tani;ja 
a legelegánsabb eredeti stílben Dob- 
ránszky János tánctanitó a „Tátra" 
nagytermében a folyó hó 7 én meg
nyíló tánciskolájában a külföld köz
kedvelt legújabb táncait: a Rancherát 
és a La Novát. — Ritmikus és klasszi
kus iskola. — Külön órák. — Beirat
kozni még lehet Szijjártó-utca 57. sz. a.

A cseviczekut és forrás ügye halad 
előre s talán a megvalósulás stádiumá
ba fog jutni. Tudjuk már, hogy a száz 
évvel ezelőtt betömött kút hol volt a 
vásártér szögletén ? látták ott kővel 
behányva 50 évvel ezelőtt. A forrásból 
pedig az alsó malom táján, a vágóhíd 
átellenében ittak még 1891-ben, amikor 
a Rima nagy áradása betemette azt 
Most, mint értesülünk, kérni fogják 
többen a város vezető kormánybiztosát, 
hogy kutaítassa ki és állíttassa helyre 
a csevicze kutakat a lakosság javára. 
Egyúttal megjegyezzük, hogy újabban a 
tamásfalvi uj utczák építkezésénél a ka
szárnya mellett találtak egy kezdetleges 
kút gödrében gyönge cseviczés vizet, a 
mely szakértő véleménye szerint mé
lyebbre ásva, jó csevicze lehet. Ez egy 
magánudvar házi kútja. így a szomszéd 
Tamásfala is cseviczéhez jutna.

A Roykó-féle világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt kapható!

MOZI. Folyó hó 5-én és 6-án „A nyu
gati front lángokban" c. monumentális 
háborús hangos és néma film kerül 
színre, mely technikai és fényképészeti 
szempontból a legjobb háborús film, mely 
eddig bemutatva lett s mely a francia, 
német és angol hadileltárak hiteles 
fényképfelvételei alapján készült. Ezen 
gigantikus film a somme-i csatatér min
den borzalmait tárja fel, melyen másfél- 
millió ember hullott el. A hősi halottak 
utódai a legmélyebb megilletődéssel te
kinthetnek a világ e legnagyobb és leg- 
szörnyübb drámájára s anélkül hogy 
egy könnyet is hullasson, szemléli azokat 
a véres tragédiákat, melyek akkor az 
emberek között dúltak.

Folyó hó 8-án „A keresztre feszitett 
nő" c. Legra-film kerül sorra. A film 
története a regényes alpok tövében ját
szódik le. Valter szobrász eljegyzi An
gélát, kit Albert is szeret. Valtert sze
rencsétlenség éri s Albert mint sebész 
segíthetne rajta, de azt megtagadja s 
ekkor Angéla nagy áldozatra szánja el 
magát, amely további fejlemények elé 
állítja közös sorsukat. Főszereplők : Mar
cell Albini és H. A Schlettow.

Folyó hó 9-én Harry Piel-le! a fő
szerepben „Az ő legjobb barátja" c. 
Gaumont film kerül lepergésre, melyben 
az illusztris filmművész a kalandok sza
kadatlan s igen izgalmas sorozatában 
ismét legjavát adja tehetségének. Az 
eseményeket, melyeknél egész falka 
kutya is szerepel, idyllikus szerelmi 
regény is szövi át, mely élénkebbé emeli 
a film hatását.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

j  V O Z Á R Y ,  Rimaszombat l
$ F e s t .  T is z t it .  M os. X
♦ Gyászruhák 24 óra alatt fes- ♦
% tetnek. ♦
♦ B f* J u tá n y o s  árak! ““3 ^ 1  ♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Hatósági közlemények. A folyó hó 
6—13-ig tartó prágai mintavásárra szóló 
és 33%-os vasúti kedvezményre jogo
sító igazolványok a városháza I. emelet 
10. sz. szobájában kaphatók.

Figyelmeztetnek az ebtulajdonosok, 
hogy ebeiket az utcára az ebadó kifize
tését igazoló ebbárca nélkül ki ne bo
csássák, mivel az ebbárca nélküli ebeket 
össze fogják fogdosni és ki fogják irtani.

Ismételten figyelmeztetnek a lakosok, 
hogy dinnyehéjakat, gyümölcs-'és zöld
séghulladékokat stb. az utcán el ne 
hányjanak, mert szigorú büntetésnek te
szik ki magukat.

Figyelmeztetnek a gyümölcsfatulajdo
nosok azon törvényes kötelességükre, 
mely szerint kötelesek gyümölcsfáikat 
a vegetációs időszakban, azaz ősztől 
tavaszig, legkésőb azonban március 31-ig 
a száraz ágaktól, továbbá a kérgen levő 
élősdiektől megtisztítani és ezeket elé
getni. Aki ezt elmulasztaná, annál ezen 
megtisztítás hivatalból, az ő költségére 
végezhető.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, szeptember 5-én és 6-án 
Óriási nagy film, amely a háborúban elesett hősök 
emlékének van szen te lve , , kiknek sírkeresztjei 
figyelmeztetik az utódokat. Óriási nagy film, amely 
az  ember szivét meghódítja. Az embkriség gyil
kolja egymást, hogy nekünk itt élőknek örök bé

két és intést nyújtson ?
A nyugati front lángokban

Kedden, szeptember 8-án Olga Tchechová nagy 
filmje. Megható tragédia :

A ssz o n y  a  k e r e sz t fá n
Főszerepben : Olga Tchechová.

Szerdán, szept. S-én nagyszerű kaland 15 kitani- 
tott kutyával :

A z ő leg jo b b  b a r á tja
Főszerepben : Harry Piel.

Csütörtökön, szept. 10-én elsőrendű nagy film tár
sadalmi dráma, lebilincselő tar talom:

Játék a szerelemmel és kéjjel
F. Joan Grawford, Rod La Rogue, Anita Page.

S P O R T .
Football.

I. oszt. bajnokság.
RPOS-RME 4:1 (3:1). -  Bíró : La

katos (Fülek).
R P O S : Andrásik-Altmann, Markos- 

Ofcsárik, Kovács, Kocsis-Szmrekács, 
Durda III., Páricska, Simon, Durda I.

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

Gyönyörű, verőfényes idő kedvezett 
a bajnokság nyitányának. A helyi rivá
lis csapatok találkozása mindig nagy 
közönséget szokott vonzani, ez alka
lommal azonban közönségünk oly im
pozáns számú megjelenésével adta tanu- 
jelét a footballsport iránti érdeklődésé- 
sének, no meg kedvencz csapataival 
szemben táplált ragaszkodásának, amely 
szinte egyedülálló városunk sportéleté
ben. Zsúfolt tribün, a pályát teljesen 
körülövező tömött embergyürü, a nap
fényben csillogó szinpompás dresszek, 
s a R P O S druckerek újításként ható 
fehér-kék zászlócskákkal felszerelt se
rege felemelő, nagyvárosi képet nyúj
tottak a sporttelepnek.

A közönséget szinte tulfüti az izgalom, 
mikor a csapatok nagy tapsvihar köze
pette megjelennek a pályán. A RME 
választ s a RPOS kezd nappal szem
ben. Csatársora lábról-lábra menő pa- 
szokkal az ellenfél kapuja előtt terem, 
meleg balszetben Durda III. lő, Lőkös 
veti magát, azonban a labdát elejti s a 
földön fekvő kapus fölött Szmrekács 
kapuba küldi a labdát (3 p.). —- Alig 
hangzott el a gyors eredmény tapsa, a 
RME ellentámadásba megy át, s Hriv
nák mintegy 20 méterről csodaszép gólt 
lő az ellenkező sarokba (5. p.) A kö
zönség hüledezik : mi lesz itt, ha már 
az első öt percben két gól esett! — A 
RPOS ismét átveszi az iniciativát s egy
másután három komért ér el, amelye
ket azonban a RME védelem sikeresen 
hárít el. A szorongatásnak azonban 
mégis eredménye lesz : Simon a 18. p. 
kapásból gyönyörű gólt lő a balsarokba. 
Lőkös hiába vetette magát a védhetet- 
len lövésbe. Erre a RME is felocsúdik, 
több szépen felépített támadást vezet, 
azonban a RPOS védelem szilárd s a 
35. percben R P O S  elleni korner is 
eredménytelen. Váltakozó mezőnyjáték 
közepette a RPOS csatársor lerohan, 
Simon 15, lövése kapufáról pattan visz- 
sza, de Duráa III. résen van s a labdát 
szépen beplasszirozza a kapuba (39. p.) 
A hátralévő percek a RME-éi, azonban 
eredmény nincs.

A II. félidő szép RME támadásokkal 
kezdődik, pozitív eredmény nélkül. A 
10. p, ismét a RME kapu előtt a RPOS 
csatársora, s Páricska fejeséből Simon 
kapásból előírásos gólt lő az ellenkező 
sarokba. Erre RPOS-fölény alakul ki, 
viszont a RME-t láthatólag deprimálta 
az eredmény s csupán közvetlen védel
me harcol elszántan, ami meg is aka
dályozza, hogy a RPOS fölény-gólokban 
nyerjen kifejezést. A 35. p. korner a 
RPOS ellen, ami eredménytelen marad. 
Több eredménytelen próbálkozás után 
a bíró a mérkőzés végét jelzi.

A találkozás tehát — minden előze
tes várakozás ellenére — a RPOS sima 
győzelmét eredményezte. A győzelem 
teljesen megérdemelt, mert a RPOS fő
leg a II. félidőben formán kívül játszó 
RME-t minden részében felülmúlta. Az 
I. félidőben még úgyszólván teljes ér-
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tékü ellenfele volt a RME a RPOS-nak, 
azonban a II. félidőben a kapott gólok 
hatása alatt a csapat szárnyszegetten 
küzdött, egysége megbomlott s lelkese
dést sem tudott már szembeállítani a 
RPOS technikai fölényével.

A RPOS-ban a hátvédpár a legtöké
letesebb védő játékot produkálta s fö
lényesen szerelt minden támadást. An- 
drásik kapusnak kevés veszélyes lövést 
kellett védenie, a kapott gólt nem véd- 
hette. A fedezetsorban Ofcsárik teljes 
dicséretet érdemel a veszélyes Hrivnák- 
Járosi balszárny megbénításáért. Úgy 
látszik, bebiztosította magának a poszt
ját csapatában. Kovács sokat és jól dol
gozott, fejesei, szabadrúgásai ideálisak 
voltak. Kocsisnak nehéz dolga volt a 
robusztus Posejpállal szemben, épp ezért 
sokszor alul is maradt a küzdelemben. 
A csatársor lelke és esze ez alkalom
mal Simon volt, akinek kivételes ké
pességei teljes fényükben tündököltek. 
Hajszálpontos, finom passzai, remek 
góljai ideális csatárt jellemeznek. Pá- 
ricska ezúttal rezerváltan játszott. Durda 
III. nem tudta megismételni az iglói 
mérkőzésen produkált kitűnő teljesítmé
nyét. Durda I. valamikor balszélt ját
szott, amit, több jól sikerült beadása is 
igazolt, azonban látszott rajta, hogy nem 
otthonos már ezen a helyen. Szmrekács 
fesipuskás módra ismét lőtt egy gólt, 
azonban játéka technikai felkészültség 
dolgában mögötte maradt a többiekének.

A RME-ben Lőkös a kapott gólok 
dacára igen sok veszélyes lövést nagy
szerűen védett. A hátvédpár volt itt is 
a legjobb csapatrész. Spitz kitűnő rugó
technikával rendelkezik, Solymosy pe
dig az erélyt és a belemenő szerelő
készséget képviseli. A fedezeísor az I. 
félidőben még jól állotta a sarat s ed
dig Lőkös és Szlovencsák jól szereltek 
és dobták támadásba csatársorukat. Ács 
nem birt a nehéz iramba beleszokni. A 
II. félidőben már nagyot hanyatlott a 
fedezetsor. A csatársor tevékenységének 
értéke is az I. félidőre koncentrálódott, 
mig a II. félidőben megbomlott az ösz- 
szetartó erő, s a rendszeres támadáso
kat egyéni próbálkozások váltották fel. 
A legjobb csatár Balázsik volt, aki úgy
szólván végig akcióképes és veszélyes 
volt. A Járosi-Hrivnák pár tevékenysé
gét megbénitotta a velük szemben álló 
RPOS-védők kitűnő játéka. Hrivnák 
gólja mesteri volt. Posejpálon látszott, 
hogy nagyon „akar". Szép labdákat 
adott partnereinek, több jó lövést is 
leadott, de azért a fürge csatársorban 
kissé nehézkesnek tűnt. Molnárt megle
hetősen elhanyagolták, pedig a neki 
juttatott labdát jól játszotta meg.

Lakatos biró, az egyékbént teljesen 
fair keretek között lefolyt mérkőzést 
higgadt objektivitással és hozzáértéssel 
vezette.

Füleki TC-Ragyolczi TK 4:1. 
Rozsnyó SC—Peteőci SC 2 0.

II. oszt. bajnokság.
RME I b—RPOS Ib 3:0 (1:0). Biró: 

Heimlich.
A RME tartalékai lelkes, jó játékkal 

teljesen megérdemelten győzték le a 
RPOS I b csapatát. A RME csapatának 
minden tagját dicséret illeti értékes tel
jesítményükért s főleg a második fél
idei játékukkal még nagyobb gólarányu 
győzelmet is kiérdemeltek volna. Külön 
kell azonban kiemelnünk Mazsikot, Of
csárik II-1, Rizt, Sipula II-1 és Éliás 
kapust. A RPOS széteső, léleknélküli 
játékot produkált s nem is lehet belőle 
senkit sem kiemelni. — Gólokat Of
csárik II. (3) rúgott.

Biró gyenge volt.
RPOS második bajnoki mérkőzését 

Füleken abszolválja az FTC ellen. Fülek 
lelkes, erőteljes csapata ellen csakis 
hasonló lelkes győzniakarással lehet po
zitív eredményt elérni, bízunk a RPOS 
bán, hogy szép sikereinek sorozata ez
úttal sem fog megszakadni.

A RME a LAFC csapatát látja ven 
dégül. A LAFC szereplése városunkban 
mindig különösebb érdeklődést szokott 
kiváltani, most is méltán lehet számí
tani közönségünk rendkivíili módon 
megnyilvánuló érdeklődésére. A RME 
sikertelenül kezelte a bajnokságot, ez 
azonban nem zárja ki azt, hogy az „ősi 
ellenféllel" : a LAFC-al szemben odaadó, 
lelkes játékkal a siker reményével me
hessen a küzdelembe, már annál inkább 
is, mert a LAFC-on a letörés határo
zott jelei fedezhetők fel. Korántsem sza

bad azonban, hogy ez egy pillanatig is 
elbizakodottsággal töltse el a RME-t, 
mert a LAFC most is igen erős ellen
fél. A főmérkőzés előtt a II. csapatok 
játszanak a II. oszt. bajnokságért. — A 
RME csapatának legutóbbi játéka alap
ján határozott esélyei vannak a győze
lemre.

A szerkesztő üzenetei.
Avas. Kiadóhivatalunknál a cimszalag 

kiigazítása iránt intézkedtünk.
Választó. Minden valószínűség sze

rint nálunk nem Írják ki.
Poéta. Kezdetlegesek. Semmitmondók. 

Gondolatszegények. Idejét — fordítsa 
másra.

Tanácskérő. Szívesen, szeretettel vár
juk. Nagy öröm ez nekünk.

ínséges. A bejelentést a jelzett he
lyen tegye meg a kitűzött határidőig.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 

Rábely Károly laptulajdonos.

Singer hímző tanfolyam.
A Singer varrógép részvénytársaság 

folyó évi szeptember hó 14-én kezdi 
meg két hétig tartó

in g y e n e s  ta n fo ly a m á t
a Jánosi-utcza 38. sz. alatti lerakatá- 
ban, melyen résztvehetnek mindazok, 
kiknek uj vagy régebben vett eredeti 
SINGER- varrógépjük van.

Jelentkezéseket elfogad és bővebb fel
világosítással szolgál

SINGER-varrógép lerakat
Rimaszombat, Jánosi-utca 38.

Gazdák figyelmébe
Őszi vetéshez szükséges

csávázószerek:
Ceretán, Uspulune, Formaiin, Tril- 

lantin olcsón beszerezhetők a

BOKOR-drogériában,
B e fu to t t

Van szerencsém Rimaszombat város 
és vidéke nagyrabecsiilt 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 város egyik forgalmas utcájában

üzletház
eladó vagy bérbeadó. — Bármilyen 

üzlethelyiségnek alkalmas.
Németh Lajos ügynöksége Rimaszombat.

kiadó.— Cim: a kiadóhivatalban.

Egy nagyobb és kisebb helyiség

műhely vagy raktárnak
alkalmas, azonnal bérbe kiadó 

Tompa-tér 1. szám alatt.

Egy jó karban levő

biliárdasztal
d á k ó k k a l e g y ü t t  e lad ó .

Cim: megtudható a kiadóhivatalban.

Szabászati tanfolyam.
Október 1 - tői kezdődőleg 6 hetes 
szabászati tanfo ly amo t  nyitok.

Elsajátítható perfekt szabászat 
niodellirozással

Érdeklődőknek bármikor szívesen 
szolgálok felvilágosítással.

SZABÓ MARGIT.
Rózsa-utca 28. sz.

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

RÖCZEY JENÖNÉ Ferenczy-u. 28.

5-1 20000 Kcs.-ifi terjedd
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 Rim aszom bat Koháry- 
utca 21. sz. — Levélbeli érdeklődésnél 
1 kor. posta-válaszbélyeg csatolandó.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦
♦♦
♦
♦
♦♦
♦♦♦

Fix f iz e té s e s  üzletszerző

hiztositási tisztviselőt
keresünk ; szlovák, magyar nyelv 
tudása megkivántatik. — Ajánla
tok : „Légié biztositó társaság"

luceneci irodájához cimzendők.

♦♦
♦
♦
♦♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Bérbe adó Jánosi-utcza 38. sz.

mészáros- és hentes-üzlet
1931. november 1-től. Ugyanott 

fü th e tő  a u tó -g a r á z s
kiadó. — Értekezni lehet F ü rj es  

I s tv á n  tulajdonossal.

Kiadó lakás.
Kiadó egy kétszobás lakás közös 
konyhával, külön éléskamrával s a 
hozzá tartozó mellékhelyiségekkel. 

C im : a kiadóhivatalban.

Rimaszombat forgalmas helyén 
Jánosi-u. SZOYKA-féle házban

üzlethelyiség
bérbeadó. — Bővebb értesítés 

sel a tulajdonos szolgál.

^ T - J ó  g y á r t m á n y u k o n

zongorát
keresünk bérbe. — Ajánlatok a 
„Kereskedelmi Testület" elnök

ségéhez intézendők.

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

Kiváló tisztelettel :

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

2 0  é v e s  s z a k ta p a s z ta la t .
, ,T a tr a “ s p e c ia lis ta .

Az összes gyártmányú autók részleges 
és generáljavitását: traktor, benzinmo
tor, ipari és mezőgazdasági gépek, tüzi- 
fecskendők, kútszivatíyuk 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.

Uj Autú'Taxi!
Tisztelettel értesítem az utazó közön

séget, hogy a környéken a legrégebben 
fennálló

Autó-Taxi vállalatomat
a mai kor minden igényeinek megfelelő 
uj, 7 üléses, glicerin-fékekkel ellátott 
TÁTRA-autóval bővitettem ki, melyet 
személyes vezetésemmel bocsájtok 
az utazó közönség rendelkezésére, úgy 
bel- mint külföldi utakra.

Megbízhatóságomat 20 éves autó
vezetői gyakorlatom biztosítja.

Megrendelhető l a k á s o mo n :  Rima
szombat Kispást-utca.

Tisztelettel
HL ÖZE K J ÁNOS

autó-taxi vállalata.

2 RUHAFESTÉS! TISZTÍTÁS!
|  S e ly e m  é s  s z ö v e t  n ő i r u h á k , fé r f i  
|  ö ltö n y ö k , fe lö ltő k  s tb  stb . f e s -  
|  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 -
J  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 -
|  G y o r s szállítás! h é r r e  tü k ö r fé n n y e l.

NIORK
M a sa r y k -té r  9 . sz.

J .

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

RÁBELY MIKLÓS
könyv- és papirkereskedésében.

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


