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II.
A magát illetékesnek tartó, de 

illetéktelenül beavatkozó hatósági 
közeg inkább a nemzetiségek kö
zött gyűlöletet és ellenszenvet szító 
egyének külső ingerenciája szerint, 
mint a fennálló és érvényes törvé
nyek értelmében cselekedett és járt 
el. A nyelvtörvény és ennek végre
hajtási rendelete az állami hatósá
gok, testületek és vállalatod előtti 
nyelv használatát szabályozza, de 
nem érinti azt a területet, amelyen 
való mozgás a törvény korlátái 
között az egyén legjobb belátására 
bízatott. Itt olyan törvényre kell 
gondolni, amelynek gyakorlati ha
tása akkor jelentkezik és jelent
kezhet, ha az egyén olyan maga
tartást tanusit akár közvetve, akár 
közvetlenül, hogy ez által a köz- 
biztonság forog kockán, úgy hogy 
ilyen körülmények között a közigaz
gatás] természetű beavatkozás fel
tétlenül szükségessé válik.

Ámde a jeien esetbea ilyen elő
feltételek nem merültek fel és az 
indokolás nem arra mutat, hogy 
egy életveszélyes helyzet követelte 
volna ezt a beavatkozást. A tény
leges állapot tehát nem adhatott 
okot jogos fellépésre, Az indokolás 
látszólag a törvény tudatos félre
értésével és téves magyarázatával 
támasztja alá a beavatkozást. Ez a 
mentalitás nem ismeretlen előttünk.

Csak nemrég tiltakoztunk azon 
elnemzetietlenitési törekvések ellen, 
amelyek a rimaszombati és más 
kisebbségi járás kisebbségének le
építését olyan módon vitte keresz
tül, hogy geografialag teljesen fél
reeső szlovák községeket csatol- 
tattak az egyes kisebbségi járá
sokhoz csak azért, hogy ezen já
rásokban még fennálló 20%-os 
kisebbséget céljaiknak megfelelő 
mértékre szállítsák le. A cél elére
tett, azonban ezen cselekmény jo
gosságának és törvényességének 
kérdése még elintézve nincs.

Úgy látszik azonban, hogy ez a 
munka nem fejeződött be és a 
helyett, hogy az uj kormány ál
tal beígért rendszerváltozás tény
leg éreztetné a gyakorlatban hatá
sát, a helyett, hogy a múltban el
követett igazságtalanságok jóváté
telére törekednének, ehelyett csak 
fokozzák és tetézik azokat és szán
dékuk az, hogy a járások után az 
egyes községekben hajtsák végre 
a kiadott jelszót: az elnemzetietle- 
nités nagy nemzeti munkáját

Az eljárás menete a következő. 
Miután Rimaszombat úgy külsőleg, 
mint lelkében a magyarság több
ségi jellegét viseli magán, ez a 
természetes állapot kellemetlen né
hány, ebbe bele nyugodni nem

tudó és minden tárgyilagosságot 
és higgadtságot nélkülöző akar- 
noknak, akik szeretnék ezt a jelle
get minden eszközzel eltüntetni, 
elfeledkezve arról, hogy egyenesen 
lehetetlen feladatra vállalkoznak.

Elsősorban tehát Rimaszombat 
külső képét igyekeznek átfesteni. 
Először jönnek a cégtáblák, ame
lyek ártatlanul a kereskedelmi, te
hát a forgalmi életben, egyszerűen 
üzletmegjUölést tartalmaznak a nél
kül, hogy az üzlet lényegét, minő
ségét érintenék. Mert a vásárló kö
zönség az üzlet elsőrendüségét nem 
a cégtábláról, hanem a belső üzleti 
életben megnyilvánuló tulajdonsá
gokról ismeri fel.

Ezek a cégtáblák kereskedelmi, 
üzleti célt szolgálnak; úgyhogy an
nak külső megjelenési formájába 
kapaszkodni vagy belekötni nem 
jelent mást, mint ultrasovinizmust!

Félő, hogy ezen eset után ráke
rül a sor a magyar felirásu reklá
mokra és egyéb külsőségekre, mert 
elvakultságukban nem veszik észre, 
h o g y  a Z 'a i i i u g 'y '  iS 'S 'u i v a d ó 'é á  íte- 
épitett ipar és kereskedelmet még 
jobban megbénítják, hogy nemcsak 
embereket tesznek tönkre, hanem 
az adózó polgárok számát kiseb
bítik és ezzel az állami lét alapjait 
is érintik és veszélyeztetik. Elfelej
tik, hogy itt nyugodtan és békésen 
akar élni hivatásának mindenki, 
akinek nem hivatása a kákán való 
csomókeresés.

Sajnálattal kell megállapítanunk 
azt is, hogy ez a rendszer, akadá 
lyokat gördít az elé, hogy kishiva- 
talnokok teljesen politikamentes, 
kizárólag társadalmi együttlétet 
szolgáló egyesületekben elhelyez
kedjenek Ez a rendszer még to
vább ment és célzatosan már radi
kális eszközöket helyez kilátásba, 
mert a passiv rezistenciában is de- 
mostrációt lát megnyilvánulni.

Nem akarunk azonban hinni an
nak, hogy ez a mentalitás itt gyö
keret verjen akkor, amikor maga 
a kormány is letért arról a görbe 
vonalú útról, amely eddigi politi
káját jelezte és amelynek megvaló
sítását maga sem hitte komolyan. 
Nem tudjuk feltételezni, hogy a 
kormánykörök ezen eljárással azo
nosítsák magukat és hogy ezek a 
vidéki potentátok Csák Máté pél
dáját követve, szembehelyezkedje
nek a törvényekkel, államot al
kossanak az államban s hatalmi 
politikát űzve, halomra dönthessék 
a Locarnóból kiinduló béketörek
véseket.

Be kell látni végre azt, hogy a 
kisebbség nem jelentéktelen tényező, 
hanem egy több millió lelket szám
láló hatalmas szervezet, amelynek 
joga van az illető állam keretén be
lül kulturális és gazdasági szabad
ságra. ____‘

Nemzetközi takarékossági nap.
1926. október 31-én rendezték világ

szerte az első nemzetközi takarékossági 
napot. Ezelőtt mintegy két évvel ugyanis 
a világ takarékpénztárai és hitelszövet
kezetei nagyrészének részvételével Milá
nóban nemzetközi kongresszus volt, mely 
egységbe tömöritette ezeket az intézete
ket és céljául tűzte ki a takarékosság 
szellemének világszerte való ápolását és 
előmozdítását. Ezt a célt szolgálja az 
első ízben rendezett takarékossági nap. 
(Weltspartag), melynek előkészítésén 
mindenhol a külföldön lázas munka fo
lyik. Sohasem volt aktuálisabb a kérdés 
felvetése, mint napjainkban, mikor a 
háború által feldúlt gazdasági élet a 
romhalmazokon még száz sebből vérezve 
már kezd talpraállni és újjá építeni.

Újjáépíteni, tökét gyűjteni peáig csak 
munkával és takarékossággal lehet. Főleg 
a takarékosság az, amire a mai időkben 
szükség van.

A takarékosság első feltétele: a pénz 
megbecsülése. A legkisebb pénzegységet 
is mint értéket kell számításba venni s 
azon kezdeni a takarékosságot. Magától 
értendő, hogy takarékoskodni ott kell, 
ahol az helyénvaló, ahol az nem megy 
a halaáás, a munkáét ö, az egészség stb. 
rovására. Nemcsak a luxuscikkeken, a 

•-ri'ösiegto kiadások ‘ egész soiuzdiáii, 
hanem a létfenntartáshoz szükséges cik
keken is. Gyakran látjuk, hogy tisztán 
Kényelmi szempontból vásárol közön
ségünk nagyvásárok alkalmával házalók 
lói, piaci alkalmi árusoktól, holott jelen
tősebb megtakarítást érne el, ha régi, 
kipróbált jónevü, megbízható helyi keres- 
keáöinktöl vásárolna, akiknél mindig 
szolid árut, kifogástalan élelmi cikket 
'alál állandó készletben.

A takarékosság pénzben, élelemben 
s ruházati cikkekben, nemcsak nyugodt 
életmódot, jólétet biztosit, hanem felbe
csülhetetlen lelki hatásai vannak : növeli 
az önérzetet, az energiát, nyugodt lelki
állapotot teremt és fejleszti az akaratot. 
Az igazi áldásai a takarékosságnak pe
dig akkor mutatkoznak, ha beköszönt 
a nyomorúság, egy hirtelen baleset, 
gyászeset... Ilyenkor létkérdéssé válik 
az, hogy valaki takarékos volt-e vagy 
sem ! R- H.

Ojöty Dezső irodalmi szemináriuma.
A balalajka-est miatt a elmúlt heti 

keddről szerdára tolódott át a Győry- 
rzeminárium második előadása és igen 
I elyesen, mert a szerdai estre igy telt 
ház jött össze, közel kilencven főnyi 
intelligens közönség élvezte a magvas, 
tömör előadást.

Az Arany—Jókai iskolát felváltó, nyu
gati szellemtől átitatott modernek jelent
kezésével vezette be Győry Dezső a 
: iklus második estjét és a hatvanhetes 
politikai irány improdukliv terméketlen
ségét, irodalmi szempontból megvilágit- 
va, végigvezette a hallgatóságot a fejlő
désnek azon az utján, ahol Ady Endre 
személyében a régi és uj generáció vé
gül nyilt harcban egymással szembefor
dul. Az összecsapás első hírnökeinek : 
Ignotusnak és Heltainak jelentőségét is
mertetve, Szilágyi Géza, Barczai Géza, 
Martos Ferencz, Szász Zoltán, Színi 
Gyula, Pásztor Árpád, Kóbor Tamás, 
Móricz Zsigmond és Erdős Reneé fel
lépésére tért ki s azután Ady Endre 
zenithre emelkedését lefestve a 80 -  90- 
es generáció: Babits Mihály, Balázs 
Béla, Bállá Ignácz, Bodor Aladár, Dutka 
/  kos, Ernőd Tamás, Füst Milán, Gellért 
Oszkár, Juhász Gyula, Jászai-Horváth 
Flemér, Kaffka Margit, Karinthy Frigyes,

Kemény Simon, Kosztolányi Dezső, Lacz- 
kó Géza, Miklós Jutka, Mohácsi Jenő, 
Oláh Gábor, Peterdy István, Reichard 
Piroska, Lesznai Anna, Somlyó Zoltán, 
Szép Ernő és Tóth Árpád korszakot 
nyitó szerepléséről szólott. A „Hét" és 
a „Bonbonniére Kabaré" irodalmi vo
natkozásait fellebbentve, a század első 
tizedének irodalmi eszmeharcai a hall
gatóság elé vetitődtek. Az előadói asz
tal mellől most az uj modern magyar 
lélek uj hangszerei csendültek meg. A 
könnyebb, alkalmazkodóbb irodalmi ma
gyar nyelv korfordulót jelentő állomásá
hoz ért a szeminárium hallgatósága 
Ignotus, Heltai, Bodor Aladár egy-egy 
versének bemutatásával dallamosabb lett 
a prózai előadás és a pompás előadó 
magával ragadta a feszülten figyelő kö
zönséget. Az első magyar modernek 
ügyes bemutatkozása után Győry Dezső 
tanáros könnyedséggel érintett pár el
méleti kérdést s igy érthetőbbé tette az 
öregek és a modernek felfogáskülönb
ségeit irodalmi, művészeti, etikai vonat
kozásokban. A világnézeti fókuszok le- 
szögezésén át gyönyörű fejtegetésben 
vonta le azt a konklúziót, hogy az iro
dalom minden más művészettel egyen
rangú művészet s éppen ezért az iro
dalmat is elsősorban és legfőképpen 
művészeti szempontból kell vizsgálni, 
h'.Sáltl! és értékelni Pl3s-»tik”S ,éc ni?r- 
káns példahalmazt sorakoztatott föl 
Győry Dezső ennek az egyedül helyes 
álláspontnak igazolására.

A korfordulót jelentő magyar modern 
irodalom kialakulásának szükségességét 
igazolandó, a magyar népiélek történeti 
felődését rekonstruálta ezután az előadó 
és az uj irány kicsucsosodását a „Hol
nap" társaság megszületésének körül
ményeivel részletesen megmagyarázta. A 
„Holnap" vitái és Ady első harcai vol
tak még témái az estnek, de szenzáció- 
számba menő csemegét is adott Győry 
Dezső a „Szerelem világtörténelmé“-vel.
A szerelmi érzések fejlődésének törté
netét azért applikálta anyagába a sze
minárium, hogy Ady és iskolájának uj 
hangú, izzig-vérig modern szerelmi lí
rája történelmileg is megindokolva ke
rüljön az irodalmi ciklus közönsége elé. 
így az érthetetlenség vádjával oly so
káig vádolt Ady szerelmi lírájából min
den erőszakolt magyarázat nélkül is 
egyszerre kicsendült a kor felfogása, a * 
kor képe és kor hangja! Néhány Ady- 
költemény recitálása zárta be ezt a szép 
fejezetét az estélynek s tette felejthetet
lenné a szerdai előadást.

A szeminárium harmadik előadása a 
maximumig fokozódott érdeklődés jegyé
ben zajlott le kedden este. A ciklus az 
Ady-korszakhoz ért ezzel az előadással 
és a közönség felcsigázott kíváncsi
sággal gyűlt össze, hogy Adyt Győry 
Dezső szemüvegén keresztül is meg
ismerhesse. Aktiv iró irodalomtörténeti 
megállapításai mindenkor irodalmi ese
ményt jelentettek s ez magyarázza, hogy 
a három estére tervezett Ady-ciklus első 
előadását feszült figyelemmel hallgatták 
végig. Ady életrajzi ismertetésével kez
dődött Győry Dezső kedd esti előadása 
s Ady jelentőségének kihangsulyozásán 
át az „Uj versek" megjelenéséig terjedő 
korszakot dolgozta föl, hűen megrajzol
va Ady művészi és emberi portréját. 
Gyönyörű lélekelemzésében a romanti
kus ember típusaként állította be Ady 
alakját. Egyéni megállapításokban is 
gazdag, nemes stilusu magvas ismerte
tését Márkus Sári és Mispál |Marcsi 
jól fölfogott és szivvel-lélekkel recitált 
szavalatai szinesitették. Márkus Sári 
„Lelkek a pányván," „Az Ur érkezése"



2 G ftmttr 1926 november hó 14

és „A szivárvány halála" cimü verseket 
adta elő zúgó tapsokat aratva, xMispál 
Marcsi pedig a „Májusi zápor után", 
„Vörös szekér a tengeren" és a „Halál 
lovai" cimü három vers melegtónusu 
előadásával fokozta a sikert.

Szünet után az Ady elleni vádakkai 
foglalkozott az előadó és az érthetetlen
nek és erkölcstelennek bélyegzett Adyl 
elsőnek az érthetetlenség vádja alól 
tisztázta. Művészetének formai szépsé
gét. nyelvi sajátságait és gondolat-szim
bolizmusát részletezte az esztétikus pre
cizitásával, azután kitért az Ady-lira 
zeneiségére és végül a dallamosság ét 
zeneiség közötti különbségeket magya
rázta meg. Az előadás második részében 
Szilágyi Sárika és Tóth Bella adtak elő 
három-három Ady-remeket. Szilágyi Sá
rika „Az én menyasszonyom", „Jó Csönd 
herceg eiőtt" és a „Halál rokona" című 
költeményeket szavalta el frenetikus 
hatás mellett, befejezésül pedig Tóth 
Bella „Szent Margit legendáját", „Szeret
ném, ha szeretnének", „Az én két asz- 
szonyom" cimü három csodaszép Ady- 
verset adta elő dallamosan, átérzett sze
retettel.

Az Ady-ciklus legközelebbi előadása 
jövő kedden este fél 9 órai kezdettel 
lesz a rimaszombati Kereskedelmi Tes
tület nagytermében és az előadás Ady 
Uj Versei-nek megjelenése, a Léda-sze- 
relem és a Rákosi—Ady harc közé eső 
Ady-korszakkal fog foglalkozni, bőven 
tárgyalva majd az Ady ellen felhozott 
magyartalanság-vádat, viszont részlete
sen ismertetve az Ady-korszakot nyitó 
szerelmi líráját. — A keddi előadáson 
Márkus Sári, Tóth Bella, Mispál Mar
csi és Szilágyi Sárika szavalnak ismét.

A második Ady-est iránt is szép ér
deklődés nyilvánul meg.o o o o o o o o o o o o o o o

Mit adtak a Könyvbarátok 
az első évben és mit fognak 

adni a másodikban?
A Könyvbarátok Társasága az 1926 

évben, amely az egyesülés első éve volt, 
egy kezdő vállalkozáshoz fűzhető remé
nyeket messze túlhaladó módon teljesí
tette feladatait. Egyre szebb külsőben 
jelentette meg a könyveket. Ezek közül 
négy és pedig Falu Tamás: Kicsinyesek, 
Rácz Pál: A könyvnyitó asszony, Darkó 
István: Zúzmara és a Szlovenszkói Lirai 
Anthoiógia már a tagok asztalán van. 
Rövidesen szétküldésre kerül Reményi 
József, az Amerikában élő kiváló iró j 
„Emberek ne sírjatok" című hatalmas 
regényének II. kötete is. Reményi József 
neve az egész magyar irodalomban a leg
előnyösebben ismert. „Jó hinni" című, 
Budapesten megjelent gyönyörű regényét 
a közönség és a kritika egyhangú nagy 
elismeréssel fogadta s Íróját az uj magyar 
irodalom egyik legnagyobb értékének 
nevezte.

A Könyvbarátok második éve tarta
lomban és kiállításban olyan könyveket 
fog hozni, amelyek eseményei lesznek a

Velence.
Csodás Velence ...
Arany naplemente ...
Mandolin, gitár,
Örök Karnevál ...
— Illat:... virágok lelke...
Dalolni kezd a tenger messze i

[messze... I
... Csodás Velence : ... Ezer ringó

[bárka ....... I
Sötétkék eget ölelő tenger...
— Egy-egy pár-ember ..........
Szerelmes násza.

Kishonthy Samu. \

Tükordarabok egy fő isko lá s  életéből.
Pepel—Pödör.

Határozott anarchista jellem volt köz
tünk Pepel, vagy a Csepp, ahogy Pók 
mama nevezte őt. Minden lében kanál,1 
de a hónap végén kanalában sohasem 
volt lé, mert nem szokott ebédelni. Eme 
híres ősjogásszal történt meg egyetemi 
városunkban egy rémrejtélyes eset.

Korán reggel, úgy 11 tájban, éktelen 
veszekedésre ébredek fel.

— Nem lehet bemenni!
— De be lehet menni, .mert be kell!
— Ugyan, menjen már!...
— Vigyázzon magára!
Rögtön megértettem a helyzetet. Csepp 

és Pék mama kardoskodnak. Csepp be

magyar irodalomnak. Ezek között van 
egy nagy magyar Írónak a legnagyobb 
áldozatokkal megszerzett regénye és 
Mécs Lászlónak legújabb verseskötete 
is. Több oldalról megnyilvánuló érdek
lődés figyelembevételével közöljük a kö
zönséggel, hogy az évi 6 könyv között 
mindig csak egy lesz verseskönyv s az 
is, mint 1927-ben a Mécs Lászlóé, a leg
nagyobb költők müvének gyűjteménye 
lesz. A többi 5 könyv érdekfeszitő, szóra
koztató, de amellett irodalmi értékű regé
nyek, vagy más prózai művek lesznek

Az ifjúsági sorozatban az idén a követ
kező könyvek jelentek meg: Teleky De
zső: Erdélyi regék, Faludy: Mi a szín
ház?, Sziklay Ferenc: A fekete ember, 
Lukinich: Egy pozsonyi Robinson törté
nete és végül A nagy főnök levelei, az 
Indián iskola, képekkel. Ezek a könyvek 
meghóditották az ifjúság szivét, annyira 
eltalálták a fiatal lélek igényeit.

A Könyvbarátok második éve az ifjú
sági sorozatban pompás uj könyveket 
fog hozni. Ezek közül csak az elragadó 
formában megirt nagy történelmi mese- 
gyűjteményt említjük, mint amely az 
egész magyar közönség figyelmét is 
megérdemli.

A szépirodalmi sorozat előfizetési ára 
negyedévi 30 koronás részletben is fizet
hető évi 120 korona; az ifjúsági sorozatra 
negyedévi 7'50 koronás részletekben is 
fizethető évi 30 korona.

„A Könyvbarátok hisznek a magyar 
kultúrában!"

Kassa, 1926. november hó 10.
A Kazinczy-Társaság Könyvbgrátai.

Wallentinyi Idy iparművészeti 
kiállítása Tornaiján.

Hathetes iparművészeti tanfolyamot 
zárt most szombat, vasárnap intim kiállí
tás kapcsán Wallentinyi Idy Tornaiján, 
az Ipartestület nagytermében. A tanfo
lyamon Tornaija és környékének hölgyei 
nagy számban vettek részt és dicséretre- 
méltó ambícióval lesték el azon mester
fogásokat, amikre a fiatal, bájos ipar
művésznő tanította őket. Közel 30—40 
főnyi növendék sereg vette körül óráról- 
órára a nagy feladatra vállalkozó W&I- 
Ientinyi Idit, csupa ügyeskezü, rajzkész- 
ségü fiatal lány és asszony ; a hat hét 
szinte észrevétlenül, kellemesen elfufott 
s ma már csak egy jól sikerült beszá
moló-kiállítás jelzi a tornaijai iparmű
vész-tanfolyam létezését. — Kellemes a 
tanfolyam.résztvevőinek visszaemlékezni, 
most már az együtt töltött órákra, ami
kor szinte játszva a szivekbe repült az 
otthon, a családi fészek puhaságát, me
legségét és millieu-jét művészi köntösbe 
öltöztetni akarás vágya, jó felidézni most 
már a kedves Idy kurzusának meghitt 
óráit, mikor garmadában vannak a ki
állítási falakon és asztalokon a puha 
selyemholmik, amiknek értelmet és tar
talmat adtak a finom ujjak, jó most el
einézegetni a pompásnál - pompásabb 
kézimunkákat, amiknek minden porci-

kája női bájt, hófehér női lelket és szi
vet, nagyon sok szivet refiektoroz be
lénk.

A két napon át nyitva tartott tornaijai 
kiállítás egy fontos akció egyik kis rész
lete után tett pontot. Az akció, mely a 
művészi Ízlés szisztematikus elültetését 
célozza vándortanfolyamok rendezése 
révén, nem uj keletű, de sajnos eddig 
csak az elgondolásig jutott. Wallentinyi 
Idy sokat tett az ügy érdekében, jelentős 
mértékben előbbrevitte és kézzelfogható 
eredménnyel sikerült bebizonyítani, hogy 
hasonló művészi vállalkozások megértő 
támogatással találkoznak a nagyközönség 
soraiban.

A tornaijai ipartestület szombat és 
vasárnap valóságos búcsújárás színhelye 
volt. A nagyterem három hatalmas falát 
és négy kiállítási asztalt interieurré kép
zett és virágokkal díszített intim heverő
sarkokat zsúfolásig megtöltötték a kézi
munkák ; egytől-egyig a tanfolyamon 
tanítás- és tanulásközben készült hol
mik. Szebbnél-szebb batiksálak, relief 
és ombrée festésű zsebkendők, teritök, 
faliképek, párnák, ernyők, retikülök, zseb 
kendőtartók, vig arcú jux-babák, sőt még 
diszkrét női mellénykék is. A magyaros 
motívumtól a pókhálós japán modoros
ságig minden stilus képviselve van a 
gazdag változatú kiállítási munkák között 
és a selyem minden fajtáján kívül a plüss 
és bársony dús anyagvariációi is fellel
hetők: ékes bizonyságául annak, hogy 
a modern stilustörekvések bemutatásán 
túl az anyaggal bánás is főtantárgy szo
kott lenni a helyes pedagógiai érzékkel 
biró Wallentinyi Idy kurzusain.

Szépség, összhangoltság, tónusba állí
tás és kivitel tekintetében a dicséretek
ben elsőbbséget kell adnunk Szent-Ivány 
Lilly pompás lámpaernyőjének. A finom 
színekben tartott ombrée-munka a ki
állítás legjobb darabja és csak örülnünk 
lehet a publikum soraiban rendezett nép
szavazás eredményének, amely a leadott 
397 szavazat közül 126-ot ennek a szép 
selyemfestménynek juttatott.

Sorrendben Brozman Lajosné 2 darab 
relief-párnája következik, a rutinos raj
zolót, az ecset bátor kezelőjét és a női 
kézimunka psichéjének alapos ismerőjét 
nem nehéz a mesteri vonások között fel
ismerni. Állításunkat a népszavazás 97 
voksa is erősiti. Az elismerés pálmája 
azonban kijár még Lehoczky Zoltánná 
kék tónusu batiktérítőjének, relief-párná
jának és rendkívül finom női mellény
kéjének is és hogy rangsormegállapitá- 
sunk nem sántít, elegendő hivatkozni a 
harmadik hely dicsőségét biztositó 65 
szavazatra.

Ok hárman átlagon felül állanak és 
annyit tudnak, hogy munkáikkal bátran 
felkereshetik már a szlovenszkói ipar- 
művészeti kiállítások bármelyikét.

A kiállítás többi résztvevőiről is csak 
az elismerés hangján nyilatkozhatunk. 
A plénum elé állított munkák egyikén 
sem lehet kifogást találni s ha egyik
másik tárgyon meglátszik még a teljesen 
kezdő kézjele is, a bámulatraméltó szor

galom és dicséretreméltó ambíció a leg
biztosabb zálogai annak, hogy a mai 
kezdőkből kitartás és szorgalommal a 
legrutinosabb erők fejlődhetnek.

ízlésesen, gondosan elkészített mun
kákkal szerepeltek a kiállításon Pazár 
Margit, Balázs Ilus, Szent-Ivány Margit, 
Andrássy Lászlóné, Tyukody Manya, 
Szent-Ivány Kató, Rosenberg Anna, Far
kas Pálné, Jordán Róza, Hubay Jolán, 
Tyukody Ilona, Rosenberg Vilmosné, 
Holczer Margit, Spitzer -Lenke, Link 
Margit, Csók Adél, Czene Margit, Dienes 
Lilly és Erdődy Évi, akik egytől-egyig 
fejlődésképes hajlamot árulnak el és a 
megszerzett alapon most már játszi köny- 
nyedséggel fognak elérkezhetni a leg
szebb és a legmüvészibb alkotásokhoz.

A két napon át nyitva tartott kiállítás 
állandóan telt házat mutatott és a láto
gatottság felülmúlt minden várakozást. 
Vasárnap a rendezőség ötórai teát adott 
Wallentinyi Idy tiszteletére és a tárlat
záró és tánccal egybekötött teára szép
számú közönség gyűlt egybe s ünnepelte 
a Tornaijáról távozó művésznőt. A kiállí
tás bevételéből jótékony célra is tekin
télyes összeg jutott, ami a legfényesebb 
jele az erkölcsi sikerrel párhuzamban 
álló anyagi eredménynek is.

Értesülésünk szerint Wallentinyi Idy 
most Liczére tette át székhelyét és ottani 
megrendeléseit effektuálva, tovább foly
tatja nagysikerű kurzus-turnéját.

Tárlatbeszámolónk hiányos lenne, ha 
elfelejtkeznénk említést tenni azokról a 
művészi fényképekről, amiket a rendező
bizottság felkérésére Korányi Zoltán, a 
rtmaszombati Foto Lux fotóművésze a 
tárlaton kiállított. A remekbe készült, Íz
léses fotográfiák általános feltűnést kel
tettek Tornaiján.
o o o o o o o o o o o o o o o

November.
Gomolygó ködben 
Ökörnyál szálldos,
Harasztot kavar 
Kertünkben a szél 
S a fehérruhás 
Hegyek ormáról 
Havas sipkáját
Ránk rázza a Tél. Én.

Papválasztás Serkén. A serkei ref. 
egyház hívei folyó évi november hó 
7-én, vasárnap a templomban tartották 
meg a lelkészválasztó egyházi közgyű
lést, melyen az egyház hivei, szavazók 
és nem szavazók igen nagy számban 
vettek részt. Az egyházi felsőbb halóság 
részéről választási biztosokul : Simon 
Mihály helybeli ref. lelkész egyházme
gyei papi tanácsbiró és Dr. Zehery Ist
ván világi tanácsbiró küldettek ki. — A 
választás meghívás utján történt s az 
egyház hivei nagy lelkesedéssel egy
hangúlag Zajdó László jelenlegi zsipi 
ref. lelkészt, a gömöri egyházmegye fő
jegyzőjét választották meg lelkészükül.

ütköztem egy rendőrrel. Rám nézett, én 
is rá, de azért még utat engedett. Most 
már csakugyan nagyon veszélyesnek lát
szott az ügy. Elkezdtem gondolkodni, 
ugyan nem csináltam-e valami állam
ellenes cselekedetet vagy valami nagyobb 
kihágást. Ha csak nem a Grün. Annak 
tartozók ugyan, de az nem kerestetne 
rendőrileg. Ilyen költségekbe nem veri 
magát. Úgy se fizeti meg senki. S rend
ben találván szénámat, gyors lépésben 
nekiindultam, hogy hozzád menekülök. 
Hátra nézek. Utánam jő a rendőrrei. 
A távolság egyre fogyott köztünk. Éppen 
be akartam fordulni hozzád, mikor utól- 
értek. No most mi lesz. Végigszaladt a 
hátamon a hideg s eszembe jutottak a 
rémregények.

— A törvény nevében — s rátette a 
csizmás a vállamra a kezét.

— Én? — kérdeztem most már csak
ugyan megijedve.

— Maga Pödör Gyula. Maga.
— Hogy kérem?
— Pödör Gyula!
— Pödör Gyula? Ugyan kérem. Én 

még nem is ismerem Pödör Gyulát. Még 
hallani is keveset hallottam róla.

— Ugyan, kérem, ne tagadja. Hiába
való.

— De kérem...
— Semmi kérem. Jöjjön velünk. Mert 

ellenkező esetben el kell önt vitetnünk. 
Az ilyen nagy bűnösök igy szokták. 
Minden kisül barátom — szólt a csizmás

akar jönni (de ugyan miért, ily korán 
reggel) Pék mama pedig nem engedi, 
mert nem akarja, hogy megzavarja éjjeli 
nyugalmamat. A zaj közben annyira nőtt, 
hogy még a tetszhalottnak is el kellett 
volna feledni az ő tetszhalott voltát és 
talán épp a zenithjét érte el eget csap
kodó haragjában, mikor az ajtón bebukott j 
Pepel és magából kikelve, elkezdett kéz- ; 
zel-lábbal hadonászva kiabálni:

— Irtózatos! Nemcsak hogy kinnt, de 
már bennt is molesztálnak. Tyűh! Fele 
sem tréfa! — s izzadtságcsöppjeit nagy 
gyönyörűséggel törülte le homlokáról. — I 
— Úgy nézz rám barátom, hogy most 
szabadultam a rendőrség karmaiból.

— Nono, talán más karmokból — 
mondtam némi gúnnyal.

— Becsületszavamra! — és még a [ 
gallérját sem igazította meg, legnagyobb 
csodálkozásomra. Ennek már legalább1 
a fele komoly és biztatásomra a követ
kezőképen mondta el az esetet:

— Tegnap nem vacsoráltam ...
— Helyes, — válaszoltam. — Látni 

benned a törekvést a spórolásra.
— Akkor érthetőbben mondom — vá

laszolta. Tegnap este kifogytam a pénz
ből. Ergo nem vacsoráltam s elhatároz
tam, hogy hamar lefekszem, hogy a nem 
vacsorázás miatt keletkezett gyötrelmei
met ne érezzem. Meg is tettem. Termé
szetesen már a hajnali órákban arra 
ébredtem, hogy borzasztóan korog a 
gyomrom. Tyűh a fáját, ez már komoly

ügy. Megszámoltam a pénzem és miután 
megállapítottam, hogy a vagyoni állapo
tom egy ká és húsz fillér, elhatároztam, 
hogy ezt zsemlébe fektetem és egy kapu
aljban megeszem. A Vigadó előtt mentem 
el és amint tudod, a szokásomhoz híven 
fel volt gyűrve a gallérom s egyáltalán 
nagyon gyűröttnek néztem ki. Ott láttam 
meg a sarkon egy alakot, a lábán csiz
mába bujtatott bricsesz és a fején egy 
hatalmas pepita sipka díszelgett. Mikor 
elmentem előtte, majd leesett az álla a 
csodálkozástól. Mi a fenén csodálkozik 
ez — gondoltam. Meg nem állhattam, 
hogy vissza ne nézzek, hogy mit csinál 
a pasasom. Majd leültem, egyenesen utá
nam tartott. Megvettem a zsemlét és ki
néztem egy kapualjat, ahol elfogyaszt
hatom. )

De alighogy teszek vagy két lépést, 
majd belebotlok a pasasba. Az rám néz, 
majd elnyel a tekintetével. Én is rápis
logtam, de sokkal éhesebb voltam, mint
hogy vele törődtem volna. Bementem egy 
kapualjba és hozzáfogtam a zsemle el
fogyasztásához. Alighogy az első zsem
lébe beleharapok, látom, hogy az alak 
elsétál a kapu előtt és koketál velem. 
Ajkán gúnyos mosoly ült, mintha csak 
azt akarná mondani:

— No most nem szabadulsz.
Az éhségem a látottakra mindenesetre 

csillapodott s elhatároztam, hogy meg
lógok előle a másik bejáraton. Majd a 
guta ütött meg! Éppen hogy össze nem
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A rimaszombati katholikus egyház
közgyűlése. A helybeli róm. katholikus 
hitközség november 21-én d. e. 11 órakor 
tartja tisztújító közgyűlését a Rimaszom
bati Kath. Olvasóegylet nagytermében, 
Széman Endre pápai prelátus elnöklése 
alatt. A közgyűlésen a hitközség uj egy
háztanácsát fogják megválasztani. A hívők 
ezúton hivatnak meg a közgyűlésre.

Közgyűlés. A helybeli kereskedelmi 
testület folyó hó 14-én (vasárnap) d. e. 
fél 11 órakor, saját helyiségében rend
kívüli közgyűlést tart.

Az ujságiró-szindikátus rimaszom
bati tagjai. A csehszlovákiai magyar 
újságírók szindikátusa Rimaszombatból 
eddig a következő tagokat vette fel: 
Márkus László és Benkovits Gyula ren
des, dr. Fráter György, Szokolay János 
és Szombathy Viktor rendkívüli tagok.

Halálozás. A városunkból származó 
Dr. Stubenfoll Gyula rendőrtanácsos 
Mezőtúron meghalt. Halálát özvegy édes
anyja Stubenfoll Kálmánné szül. Molnár 
Mária rimabányai lakos siratja.

Teaestély. A Rimaszombati Keresk. 
Testület szombaton este fél 9 órakor 
tartja saját helyiségében első családi 
teaestélyét tagjai és azok vendégei ré
szére. Ismerve a múlt évek sikeresen 
lezajlott teaestélyeit, biztosra vehető, 
hogy az ezidei teaestélyek is a legteljesebb 
siker jegyében fognak lefolyni.

Értesítés. Van szerencsém a nagyérd. 
közönség és pártiagjaink szives tudo
mására hozni, hogy az Országos kérész 
tény szociálista párt rimaszombati kör
zeti titkársága f. hó 1-ével a párt titkári 
irodáját a Rózsa-utca 2. szám alá he
lyezte át. Teljes tisztelettel

Zemlényi Gyula titkár.
A rimaszombati sakk-kör megala

kulása. Vasárnap, folyó hó 7-én meg
alakult városunkban a régen óhajtott 
sakk-klub. Örömmel üdvözöljük e gon
dolat valóra váltását, mely kétségtelenül 
társadalmi életünk elevenebbé tételét és 
gazdagítását jelenti. A megválasztott ve
zetőség tagjainak névsora elégé kezes
kedik arról, hogy a klub nem fog meg
elégedni a megalapítás tényével, de rö
vid idő múlva hallani fogunk valóságos 
ténykedéséről is. A kiub, melynek hiva
talos nyelve szlovák és magyar, prog- 
rammjába veszi ezzel városunk nemze
tiségeinek együttmüküdését a szellemi 
munkálkodás uj terén. Örömmel látjuk 
ezt a szép és nemes törekvést a társa 
dalmi megértés és béke megerősítésére. 
Az alakuló gyűlésen, melyet az előké
szítő bizottság nevében Plott főhadnagy 
nyitott meg, az alapszabályokat tárgyal
ták, majd a tagdijakat állapították meg. 
(Alapitó tagsági dij 500 korona, mely 
egyszerre vagy évi 100 koronás részle
tekben fize'endő. Rendes tagsági dij 3 
korona havonta és 10 korona beiratási 
dij.) Ezenkívül az ideiglenes vezetőséget 
választották meg a következőképen : el
nök Rosenthal Vilmos reálgimn. tanár, 
alelnök : Dr. Hudiczius István orvos,

titkár: Kellner Sándor reálgimn. tanár, 
pénztáros : Boricky N. rendőrfelügyelő, 
jegyző: Princ főhadnagy, háznagy és 
könyvtáros Weisz Frigyes banktisztvi
selő, ellenőrök : Antos Kamill fogtech
nikus és Janda N. banktisztviselő, he
lyettes ellenőrök : Schatz Károly rend
őrtiszt és Silberberger N. — A kör he
lyisége valószínűleg a „Tátra" kávéház 
lesz, melynek tulajdonosával a tárgya
lások folyamatban vannak. Ezeknek be
fejeztével megállapítják a gyűléseket és 
jourfixeket. Az alapszabályokat jóváha
gyás végett a kerületi hivatalhoz nyúj
tották be. — A kör levelezéseit Kellner 
titkár intézi, uj tagok jelentkezését el
fogadja Boricky inspektor (rendőri ko- 
missoriatus Rimaszombat) vagy a vá
lasztmány bármely tagja. (B—tt.)

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik szeretett férjem, illetve 

édesatyánk végső tisztességén megjelentek és 
azoknak, kik részvétüket nyilvánították s ez
által mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, 
ezúton mondunk hálás köszönetét.

Özv. Kapuczin Ágostonná 
és gyermekei.

Vonósnégyes konzert. Vasárnap este 
félkilenc órakor ritkaságszámba menő 
zenei esemény fog lejátszani a várme
gyeház nagytermében a világhírű Sefcsik 
Lhotsky-féle vonósnégyes fogadni Haydn, 
Dvorák Beethoven koncertet. Műsoron 
szerepel Haydn G moll (op. 74. 5.), Dvo- 
íák C dur (op. 61.) és Beethoven F dur 
(op. 59. 1.) vonósnégyes koncertje. A 
nagy zenei élvezetet Ígérő estét a Matica 
rendezi félkilenc órai kezdettel. Belépő
díj 15, 10 és 5 K5.

Finom, nagyon elegáns
és divatos levélpapirosok 10 darabon
ként is kaphatók Rábely Miklós könyv- 

és papirkereskedésében.
Autóbaleset. Jolsva és Nagyrőcze kö

zött egy autó a soffőr hibájából neki
ment az ároknak és pozdorjává zúzó
dott. Az utasok dr. Bottó Milán ügyvéd, 
Littloch gimnáziumi igazgató és Csipkó 
nagytrafikosné súlyos sérüléseket szen
vedtek. Az eljárás megindult.

November 1-tői féi 9 órakor kez
dődik az iskolákban a tanitás. Az 
iskolaügyi minisztérium a több oldalról 
elhangzott kívánságra való tekintettel 
elrendelte, hogy folyó évi november hó 
1-től 1927. január 31-ig az egész köz- 
társaaág területén a nép- és középisko
lákban, valamint a tanítóképzőkben pró
baképen fél 9 órakor kezdődjék a dél
előtti tanitás és négy tanóra esetében 
12 óra 05 percig, öt tanóra esetében 13 
órakor végződjék. E mellett az első két 
tanóra tartamát 50, a többiét 45 perccel 
számítják. A délutáni tanításra nem vo
natkozik ez a rendelet.

Szőrmék és boák
a Kovács-Áruházba megérkeztek!

és karonfogtak a rendőrrel, úgy cipeltek 
a rendőrségre.

Beültettek egy székbe, lefényképeztek. 
Összehasonlitották a fényképet a Pödöré- 
vel. Mustrálgattak, hogy csakugyan Pödör 
vagyok-e vagy nem ? Szóhoz sem enged
tek jutni. Ha pedig mondtam, hogy ki 
vagyok, azt felelték, hogy hazudok és 
gummibotokat meg hasonló jókat emle
gettek. Inkább hallgattam.

Végié elhatározták, hogy megnézik az 
ujjlenyomatomat. Ez segített. Mert ha 
még ez is olyan lett volna, mint a Pödöré, 
még most is ott volnék és barátom, le
vágták volna egyetlen ékességemet, a 
hajamat. Mit szólt volna ehhez Marcsa? 
Persze, a bocsánatkérésben sok részem 
volt. Elégtétel gyanánt csak egy fény
képet kértem, mit ott csináltak rólam. 
Azt mondták, hogy azt nem lehet, de ki
látásba helyezték, hogy ha nyomra veze
tem őket, sok pénz üti a markomat. 
A fényképem helyett ideadták a Pödörét. 
A fotográfiája éppen olyan, mint az én 
rosszul sikerült érettségi, képem. Oda is 
adtam Marosának, aki oly régóta kér 
fényképet tőlem.

Eddig tartott a Pepel regénye. S igy 
volt ő két óra hosszat Pödör Gyula és 
az egésznek az árát Marcsa adta meg, 
mert szegény az elhagyatott júliusi esté
ken bizony nem a Pepel fényképét csó
kolgatja, de a Pödör Gyuláét. Rosán.

Próbabál. A Dobránszky-tánciskola 
diákcsoportja Rimaszombatban, a „Tátra" 
dísztermében f. hó 6-án tartotta zártkörű 
táncmulatsággal egybekötött próbabálját 
a következő műsorral:

1. Szlovák duett. Táncolták Tepper Ida 
és Bancik Mancika.

2. Tündérjáték. 5 pici tündér és 8 na
gyobb tündér. Előadták Farkas Mária, 
Vietórisz Ili, Vaskó Bözsi, Dobránszky 
Ili, Burger Cica, Koskó Sári, Urbányi 
Violka, Gémes Ella, Rekeny Olga, Fábián 
Melinda, Hiozek Lenke, Burger Ella és 
Groszmann Ella.

3. Magyar szóló. Táncolta Molnár 
Ancsi.

4. A kísértő tündérek. Előadták : egy 
vadász Szalvendy Pál, két tündér Szal- 
vendy Bözsi és Szabó Sári.

5. A víg bécsiek. Előadták Lendvay 
Andor, Hizsnyan Gyula, Vladár Sári, 
Vietórisz Klára, Bárdos Sári, Reiner Bös- 
ke, Durda Margit, Rada Mária, Nagy Ida, 
és Szőnyey Böske.

6. Tarantella. Olasz tánc, táncolta Sal- 
cer Valika.

7. Víg Matrózok. Előadták Berecz De
zső, Koskó Lenke, Havas Laczi, Rimeg 
Edit, Batta Pál, Halasy Rózsi, Miklós 
György és Kozma Elza.

8. Klasszikus tánc, Egy álom. Előadták: 
egy táncosnő Sichert Ilmi, négy ur és 
egy pincér.

A Tátra nagytermét zsúfolásig meg
töltő közönség a műsor mindenegyes 
számát a legnagyobb érdeklődéssel ki
sérte és a valóban művészi teljesjtmé

nyért úgy az ügyes kicsi szereplőknek, 
mint a kiváló táncmestereknek zugó 
tapsokban fejezte ki megelégedését, el
ismerését s a szereplők közül többen 
virágcsokorral megrakottan hagyták el 
az ez alkalommal feldíszített színpadot.
A műsor lepergése után a szépséges, 
színes képet nyújtó menetben elhelyez
kedett növendékek bevonulása követke
zett, majd kezdetét vette a táncmulatság, 
amelyből kicsik és nagyok alaposan ki
vették részüket. A nagyszerűen sikerült, 
hangulatos mulatság hajnali harangszóig 
tartott.

Ötven sertést hajtottak el a felső- 
balogi makkosból. Két hét előtt isme
retlen módon ötven makkos sertéssel 
csökkent egyik napról a másikra Beélik 
Iván alsóvályi földbirtokosnak a balogi 
makkosban hizó 800 főnyi kondája. Az 
egész erdőt tűvé tették az ötven sertés 
után, eredmény nélkül. — Tegnapelőtt 
végre sikerült az eltűnt félszáz malacot 
hiány nélkül megtalálni, amint minden 
felügyelet nélkül tanyáztak az egyik 
erdőtisztáson. A tulajdonos beszüntette 
a csendőrség utján megindított nyomo
zást, ellenben az őrszemélyzet létszámát 
kettőről kilencre emelte fel.

Megint árviz. A pár napos esőzés 
következtében szerdán délben Nyustya 
alatt újra kilépett medréből a Rima és 
Rimabánya, Törék, Rimaszombat, Feled
nél nagy területeket elöntött. Rimaparti 
utcáink lakói ismét viz alá kerültek, 
pedig alig két hete, hogy a legutóbbi 
árveszedelem izgalmai elmúlottak. — A 
folyók szabályozása állami feladat s ép
pen ezért a Rimaszabályozás kérdését 
az államnak kell végié kezébe vennie, 
de nemcsak aktagyártás és mérnökutaz
tatás, hanem épitkezé-s céljából is. — A 
rimamenti lakosság állandó életvesze
delemben forog s ezen a helyzeten köz
érdekből kell végre segíteni. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Legújabb, javított typusu
C|I T RO ÉN- AUTOMOBILOK

32000 KC-tól 61000 Kc-ig.
S. K. F. golyóscsapágy-lerakat.
Közvetlen képviselet HLOZFK J.

auto-garage Rim. Sobota.

Autó-Taxi kapható minden időben.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Agyonvert szénatolvaj. Hág Mátyás 
kitrőczei gazdálkodó csürjéböl hetenkint 
feltűnő mértékben fogyott a széna. A 
gazda tolvajt sejtett és lesbe állt. A leg
szorgosabb elővigyázat mellett is nap
nap után dézsmálta valaki a takarmányt 
és a tettest nem sikerült kipuhatolni. 
Hág Mátyást roppant elkeserítette ez a 
kudarc és faluszerte úgy nyilatkozott, 
hogy agyonveri a szénatolvajt, ha egy
szer megcsípi. Az alkalom nem késett s 
mikor a múlt pénteken lesben állt a 
csűrben, észrevette, hogy a sötétben egy 
alak lopódzik az épületbe és egy ba
tyuba szénát kötve eloldalog. Fejszét 
kapott a tolvajra és a súlyos szerszám 
lábfejen találta a szerencsétlent, aki ott 
a helyszínen elvérzett. Az összecsődült 
szomszédok Hrbály Pált ismerték fel a 
halottban. Hrbály egyike volt a község 
legjobb módú gazdáinak, aki nem volt 
rászorulva a lopott szénára, hanem állí
tólag azért dézsmálta Hág Mátyás csür- 
jét, mert ellenséges viszonyban állott 
vele és ilyen szénalopásokkal* akarta 
bosszantani. Alaposan ráfizetett tréfájára. 
A gyilkost a csendőrség átadta az állam- 
ügyészségnek.

Piac a Koháry-utcában. Szombaton 
kidobolták és vasárnap már ellepték a 
sátorok a Koháry- utcát. — Hentesek és 
cukorkások bódéi kaptak helyet a néhai 
várurunk nevéről elnevezett boulevardon 
és a sok csipogó baromfival, tejföllel, 
tojással és kofával teletömött utca bi
zony nem mindennapi látványt nyújtott. 
Most már nem erről van szó. Hanem 
arról, miképpen történhetett meg, hogy 
a régi piachelyhez existenciális okoknál 
fogva kötött árusokat, kereskedőket, ipa
rosokat és egyéb adófizető polgárokat, 
sőt még a képviselőtestületet sem tar
totta érdemesnek megkérdezni a városi 
tanács, hanein egyik napról a másikra 
egészségügyi okokra hivatkozással át
telepítette a vasárnapi piacot egy nem 
kevésbé alkalmatlan helyre, a Koháry- 
utcába, ahol dupla mértékben fennforog
nak az egészségügyi veszedelmek. A piaci 
árusok hetven éves tradícióra hivatkozva 
apellálják meg a tanács feltűnően gyors

és feltűnően indokolatlan intézkedését 
és úgy halijuk, hogy a kereskedők ha
sonló lépésre készülődnek. Most már 
csak a városi tanács érvelésére vagyunk 
kiváncsiak ebben az ügyben.

Kinő APOLLO mozgó
Szombafon és vasárnap, november 13-án és 14-én 
szenzációs dráma a horalok életéből 7 felv násban

A V A D O R Z Ó
Főszereplők Helga Thomas és Cári de Wogt.

Szerdán, nov. 17-én szenzációs kalandordráma két 
barát életéből

BARÁTOM. A SOFFÖR
Főszereplő Osuar Marion a híres művész.

Csütörtökön, nov. 18-án elragadtató szerelmi tra
gédia katonai életből G. Briese regénye nyomán

REVEILLE
Főszereplők Ruth Weyherr és Werner Kraus

J e g y e k  e l ő v é t e l b e n !

Betörtek az oláhpataki szövetke
zetbe. Borzalmas betörés hire tartja iz
galomban Dobsina egész környékét. - -  
Péntekről szombatra virradó éjjel négy 
álarcos bandita zavarta fel Oláhpatak 
község csendjét. Az ottani szövetkezet 
üzletvezetője, Benedik András gyanús 
neszre ébredt s észrevette, hogy az ajtót 
feszegetik. Hirtelen revolvert rántott és 
az ajtóra lőtt. A lövés után a banditák 
felszakitották az ajtót és behatoltak a 
sötét szobába, ahol lövöldözni kezdtek. 
Dulakodás támadt, amelynek hevében 
Benediket lábán és vállán sebesitették 
meg. A szövetkezeti üzletvezető azonban 
nem veszítette el lélekjelenlétét és fel
lármázta a szomszédokat, akiknek köze
ledtére a betörők elszeleltek, egy kalapot 
meg két fejszét hagyva a helyszínen. 
A súlyosan megsebesült és nagy vér- 
veszteséget szenvedett Benediket katonai 
segítséggel szállították be kocsin Dob- 
sinára, ahol dr. Altstock Arthur részesí
tette első orvosi segélyben. — Érdekes, 
hogy az oláhpataki betörés előtt pár órá
val a góc i szövetkezetei látogatták meg 
a betörők s onnan minden feltűnés nél
kül körülbelül 1000 korona készpénzt, 
néhány zsák lisztet, sok szalonnát, ital
neműt és dohányt vittek el. A gőcsi szö
vetkezet kirablását csak hajnalban vették 
észre. Két héttel ezelőtt hasonló körül
mények között a Méhi községben lévő 
fogyasztási szövetkezet üzletét fosztották 
ki. A csendőrség széleskörű nyomozást 
indított a garázdálkodó betörők után.

DIANA'Sósborszesz,
DIANA'krém,

DlANA'Puder,
DIANA-szappan

Szent Rókus iábsó
uj lábat csinál. Használ: 

tyúkszem,  keményedések, 
daganatok, izzadt bőr, bőr
égés, dörzsölés és fagyási 

daganatai ellen.
Kapható, minden gyógyszertárban.

Ára 12 korona 75 fillér.
A postafőnökség figyelmébe. Szem

tanúi voltunk annak, hogy a Felsőbalog 
Rimaszombat közt szolgálatot teljesítő 
postakocsis, akinek főfoglalkozása kü
lönben a Coburg uradalmi tejnek Rima
szombatba szállítása, nem minden irány
ban van kioktatva a levéltitok szentsé
géről és a levélkezelés mikéntjéről. Csak 
ezzel magyarázható, hogy az ülés alatt 
levő postaládát útközben ölébe veszi, 
kinyatja (pedig a szabályzat szerint lá
dakulcsnak csak a feladó és leadó posta- 
hivatalnál szabadna lenni) és teljes hi
degvérrel végigolvassa a főként levelező
lapokból álló postát. Távol áll tőlünk, 
hogy az általunk személyesen nem is 
ismert postakocsist egyéni becsületében 
megsértsük, mi csak közérdekből tilta
kozunk a levéltiok szentségének ilyetén 
megsértése ellen és követeljük a rima- 
szombati és felsőbalogi postasivatalok- 
tól, hogy a balogi postaiáratnál is a 
legszigorúbban szerezzen érvényt a sza
bályzat előírásainak. Legalább a balogi 
postajárat legyen ezentúl irányadó példa
kép a sok-sok panaszra megérett hires 
gömöri postaszolgálat területén.
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engedélyezett autó- és soífőr-iskola
1926. november 22-én este 7 órakor az állami fiúiskolában kezdetét 
veszi, hol a hallgatók teljes elméleti és gyakorlati kiképzést nyernek 
saját, tanításra kiválóan bevált kocsinkon.

A tandíj 450 Kő, beiratkozási díj 50 Kő, mely a tandíjból levonatik. 
Beiratkozni lehet és bővebb felvilágosítással szolgál a Tátra-nyomda helyben. 
Minél előbbi jelentkezést kérünk, mert kurzusunkat csak megfelelő számú hall
gatóság mellett tartjuk meg.

Szabó és Csonka
autó- és soffőr-szakiskolája.

Óvakodjunk a kivándorlási hiénák
tól. A kivándorlásra való csábítás egyi
ke a legjövedelmezőbb foglalkozásoknak 
a szélhámosok részére. Legújabban Ka
nadába való utazásra csábítgatják áldo
zataikat, kiktől nagy pénzeket szednek 
föl, de útlevelet részükre nem tudnak 
kieszközölni. A rendőrség legutóbb Ung- 
várott és Sárosmegyében leplezett le 
ilyen szélhámosokat. Figyelmeztetjük a 
kivándorolni szándékozókat, hogy csakis 
a rendes hatósági eljárás során ipar
kodjanak útlevélhez jutni, még ha ez az 
eljárás hosszadalmas is.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
Rábely Károly laptulajdonos.

Ha iga2án jó és szép ruhát akar
hordani, forduljon bizalommal

CSIZY KÁLMÁNNÉHOZ
a hires FRAT. SCHMID sziléziai czég 
képviselőjéhez, ahol is férfiruha-szö
vetek, valamint téli kabát-szövetek dús

választékban megrendelhetők. 
Levelezőlap meghívásra kollekcziómat 

küldöm. — Cim: Tomagovce 1.

ÍW* E ladó
egy hosszú, használt, val ódi  p erzsa  
téli női felöltő. — Cim a kiadóhivatalban.

É r t e s í t é s .
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy az 

őszi és téli idényre az újdonságok megér
keztek. — Készítek 350 koronától kezdve első
rendű divatos ruhákat. Faijon-munkát 100 180 
koronáért vállalok. Tisztelettel

HANK ANDOR, úri szabó.
Szijjártó-utca 75. sz.

A Honvéd-utcában

1 hold belsőség
(lucernás) eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

Egy használt zongora
eladó. Cim a kiadóhivatalban.

A nagyérdemű közönség szives tudo
mására adom, hogy Rimaszombatban 
a Tompa-utca (Vozáry-féle házban)

francia és angol női szalont
nyitottam, kérem a nagyérdemű közön
ség jóakarata pártfogását.

Vagyok kiváló tisztelettel
ROHONY IRÉN.

bámulatos olcsó áron 
kapható Róth László
nál Rimaszombat,

Rimapart-utca 38. sz.
Alkalmi nászajándékok. Teljes konybafelszerelések a leg
egyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig. Zsirbödönök, viz- 
vedrek, ruhafözö fazekak nagy raktára. i4 —

A világhírű

„Tiszaujfaki bajuszpedrő1
mindenütt kapható. Ára 3 50 Ke. Figyelmeztetés 
A dobozok csak Roykó Viktor piros névaláírásá

val és a rózsaszín védjeggyel valódiak.

Egy férfi-hálószoba bútor,
mely áll : 2 tükörajtós szekrény, 1 ágy, 
éjjeli szekrény és pamlagból, eladó. — 

Cim a kiadóhivatalban.

Egy külön bejáratú, elegánsan

bútorozott szoba
a Masaryk-téren kiadó.

Cim a kiadóhivatalban.

D élk á rp á ti
kőolajfinomitó és kereskedelmi 
r. t. képviselete és f ő r a k tá r a
Az összes levelezés, vasúti és posta- 
küldemények következőkép cimzendők:

L e f  k o v i t s
kereskedelmi és bizományi k. f. 
társaság Rimavská Sobota.

Eladó ház!
Jánosi-ulca 28. és Szijjártó-utca 38. 
Lipthay Gyulánál, Jánosi-utca 52. sz.

P8T* Kopott 
bőrkabátokat

bármely színűre befestek.
A kabátok festés után ismét 
olyanok lesznek, mint az új! 
A festés a legtökéletesebb!

KOSZKA LAJOS
Rimaszombat, Szélső-u. 1.

Císlo jed. E. 1014/26. E. 1926.
Licitaőny óznám.

Podpísany vyslan^ súdny exekútor 
tymto na známosf dáva, le následkom 
vyroku roínavského okresného súdu eís. 
E. 1014/26. k dobru exekventa Ábriáa 
Neumanna a dr. Samuela Kleina v Rim. 
Sobote zastupovaného skrze pravotára 
dra Maxa Czinera v Rim. Sobote oproti 
exekvovanému následkom uhradzovacej 
exekúcie, nariadenej do vygky 1834 Ke 
66 hal. poZiadavky na kapitále a prísl., 
na movitosti obíalovanému zhabané a na 
2000 Ke odhadnuté vyrokom roínavského 
okresného súdu c. E. 1014/26. licitácia 
sa nariadila. Táto aj do vygky pohfadávky 
predoilych, alebo supersekvestrujúcich 
— nakofko by tieto zákonnéha záloíného 
práva boli obsiahli — na byte obíalova- 
ného v Pleáivci s lehotou o 2 h. odpol. 
dna 19. novembra 1926. sa bude od
bavovaf kedíe súdobne zhabané a sice: 
postroj na koné, téfké vozy a iné mo
vitosti najviac sfubujúcemu pri platení 
hotov^mi, v pádé potreby aj pbd odhad- 
nou cenou budú vypredané.

Vyz^vajú sa váetci, ktorí z kúpnej ceny 
draiobn^ch movitosti nároky májú na za- 
spokojenie pred pohfadávkou exekventa, 
le -  nakofko by sa pre nich exekvovanie 
prv bolo stalo a to z exekúőnej zápisnice 
nevysvitá, — aby zahlásenie svojej pred- 
nosti do zaéiatku draíby u podpísaného 
exekútora vybavif nezameákali.

Zákonná lehota sa odo dna po vyve- 
sení oznamu na tabule súdu poőíta.

V Roínave, dna 7. novembra 1926.
Stőpánek, súdny vyslanec.

A  nagyérdemű hölgyközönség szives 
tudomására adom, hogy elsőrendű 
munkaerővel ellátott

varrodámban
legjutányosabb áron készítek minden e 
szakmába vágó munkát, valamint szabás- 
és varrástanitást is elvállalok.

A nagyérd. hölgyközönség jóakaratu 
pártfogását kérem továbbra is
Hullay Józsefné Rimaszombat,

Koháry-utca 6.

Ondolálás! Hajfestés!
A n. é. hölgyközönség szives tudomására 
adom, hogy nőifodrász-űzletemben egy

„EXPRESS AUT0TAXI“
Van szerencsém a nagyérd. közönség 

szives tudomására hozni, hogy teljesen 
uj, minden kényelemmel berendezett 
„Fiat" luxus kocsim minden időben a 
nagyérd. közönség rendelkezésére áll. — 
Személyszállítás a bel- és külföldi álla
mokba.

A nagyérd. közönség szives pártfogását 
kérve, maradok tisztelettel

Zem lényi 4 4
„Express Autótaxi" vállalat Koháry-u. 21. 
Sürgönyeim: Express autó Rim. Sobota.

specialistát
alkalmaztam, aki utólérhetetlen ügyes
séggel végzi a Bubi és Mikádó haj

vágásokat a legújabb divat szerint. 
Amidőn ezt tudatom a nagyérd. hölgy
közönséggel, szives pártfogásukat kérem 

tisztelettel
Josef Zaithaml nőifodrász

Gömöri-utca 12.
Manikürözés! Arcmasszázs!

A „Bodor Dezső emléke alapítvány" 
tulajdonát képező, a pokorágyi útnál 
fekvő, 4838 négyszögöl kiterjedésű

szántó
folyó hó 15-én, hétfőn délután 
4 órakor dr. Baksay Dezső ügy
védi irodájában nyilvános árveié- 
sen haszonbérbe adatik, mely ár
verésre az érdeklődők meghivatnak.

Mikulás es karácsonyi
cukorkák, dessertek, csemegék 
és csokoládé-különlegességek 
nagy választékban kaphatók a

' városi
i
iTéli saison-ujdonság!

Megérkeztek az
eredeti angol kelme-újdonságok.

Egyedüli elárusitás és főlerakat:

a SUUBRIT posztógyárnak I. S, London
Ifj. REMENYIK SAMU

úri szabónál Jánosi-utcza 26 sz. alatt,
ahol a legjutányosabb árak mellett készit 
a mai kor igényeinek megfelelő minden
féle szalon-, sport- és divat-öltönyöket, 
azonkívül városi bundákat és sport téli

kabátokat.

I
I

C. E. 705/26. E. 4.
Licitaény óznám.

Podpísany vyslan^ súdny exekútor 
tymto na známosf dáva, le následkom 
vyroku feledského okr. súdu c. E. 705/26. 
k dobru exekventa Dr. I. Domonkosa 
zastupovaného skrze pravotára Dr. E. 
Zadora oproti exekvovanému následkom 
uhradzovacej exekúcie, nariadenej do 
vySky 103 Ke poiiadavky na kapitále 
a prísl., na movitosti obZalovanému zha
bané a na 500 KS odhadnuté vyrokom 
feledského okresného súdu c. E. 705/26. 
licitácia sa nariadila. Táto aj do v^Sky 
pohfadávky predoStych, alebo supersek
vestrujúcich — nakofko by tieto zákon- 
ného zálofného práva boli obsiahli — na 
byte ob2a!ovaného v Siregu s lehotou 
p 3 hód. odpol. dna 26. novembra 1926 
sa bude odbavovaf, kecíZe súdobne zha
bané 1 krava a iné movitösti najviac 
sfubujúcemu pri plateni hotov^mi v pádé 
potreby aj pod odhadnou cenou budú vy
predané.

Vyz^vajú sa vSetci, ktorí z kúpnej ceny 
draíobn^ch movitosti nároky májú na za- 
spokojenie pred pohfadávkou exekventa, 
le — nakofko by sa pre nich exekvo
vanie prv bolo stalo a to z exekúcnej 
zápisnice nevysvitá, — aby zahlásenie 
svojej prednosti do zaéiatku draZby 
u podpísaného exekútora vybavif neza- 
megkali.

Zákonná lehota sa odo dna po vyve- 
sení oznamu na tabule súdu pocíta.

Vo Felede, dna 7. novembra 1926.
Stárek, súdny exekútor.

Ííslo  E. 701/26. 4.
Licitaőny óznám.

Podpísan^ vyslany súdny exekútor 
tymto na známosf dáva, le následkom 
vyroku feledského okr. súdué. E. 701,926. 
k dobru exekventa Alberta Alexandra 
zastupovaného skrze pravotára dr. E. 
Zadora oproti exekvovanému následkom 
uhradzovacej exekúcie, nariadenej do 
vyáky 180 Ke poiiadavky na kapitále 
a prísl., na movitosti obíalovanému zha
bané a na 2300 Ke odhadnuté vyrokom 
feledského okresného súdu c. E. 701,926. 
licitácia sa nariadila. Táto aj do vysky 
pohfadávky predoSlych, alebo supersek
vestrujúcich — nakofko by tieto zákon- 
ného záloZného práva boli obsiahli — na 
byte obZalovaného v Siregu s lehotou 
o 3 hód. odpol. dna 26. novembra 1926. 
sa bude odbavovaf, kedfe súdobne zha
bané 2 koné, 2 vozy, a iné movitosti naj
viac sfubujúcemu pri platení hotov^mi, 
v pádé potreby aj pod odhadnou cenou 
budú vypredané.

Vyz^vajú sa vgetci, ktorí z kúpnej ceny 
draZobnJrh movitosti nároky májú ná za- 
spokojenie pred pohfadávkou exekventa, 
íe — nakofko by sa pre nich exekvo
vanie prv bolo stalo a to z exekúcnej 
zápisnice nevysvitá, — aby zahlásenie 
svojej prednosti do zaéiatku draZby u 
podpísaného exekútora vybavif nezame- 
gkali.

Zákonná lehota sa odo dna po vyve- 
sení oznamu na tabuié súdu pocíta.

Vo Felede, dna 7. novembra 1926.
Stárek, súdny exekútor

Rimaszombat, 1926. Nyomatott R ábely K ároly könyvnyomdájában.


