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Kulturális szervezkedés.
Egyre több és több hang köve

teli, hogy a magyar kulturális mun
ka szervezése egységes elvek és 
vezetés alá kerüljön. Ezt a czílí 
szolgálja a Kassáról kiindult moz
galom is, amelyről nemrégiben hirt 
adtunk s mely kulturális szakosz
tályokkal biró egyleteink szorosabb 
együímüködését célozza. A rima- 
szombati egyesületek értesítették a 
mozgalom vezetőit, hogy elvileg 
mindenben készek a mozgalom tá
mogatására. Most az a terv vető
dött fel, hogy a mozgalom köz
pontja, a Magyar Társadalmi Egye
sületek Szövetségének székhelye 
Rimaszombat legyen! Ezzel váro
sunkról országszerte a legszebb és 
legjobb bizonyítványt állították ki, 
ami itteni kulturembereink, tolifor
gatóink, íróink érdeme.

Mikor ezt örömmel tudatjuk, egy 
visszapillantást keli vennünk a múlt
ba. Már 1922-ben a Rimaszombati 
Polgári Olvasókör volt az, amely Dr. 
Törköly József alapítványával és ta
nácsára, a tagok megértő áldozat- 
készségével megalakitotta kulturális 
osztályát s országos mozgalmat indí
tott arra, hogy minden alapszabállyal 
biró hasonló egyesület alakítsa meg 
a kultur szakosztályát, illetve kul
turális bizottságát. — Több egye
sület követte is a jó példát. Most 
újból felszólítás ment a Polgári 
Olvasókörtől az összes egyesüle
tekhez, hogy a kulturosztályokat, 
illetve bizottságokat mindenütt szer
vezzék meg a rimaszombati pél
dára.

Az együttmunkálkodás minden 
lehetősége adva van: a magunk 
részéről azt a javaslatot vetjük a 
köztudatba, hogy az összes ma
gyar egyesületek kulturális osztá
lyai, illetve bizottságai tartsanak 
egy országos kulturkongresszust és 
ezt a kongresszust a rimaszombati 
egyesületek kulturális bizottságai 
közösen hivják össze és rendezzék 
meg. A formai szervezkedésnél 
sokkal kevésbbé nehézkes és célra
vezetőbb az aktív munka és a 
közös irányelvek megbeszélése alap
ján meginduló pozitív, egységes 
kulturmegmozdulások összesége.

Félre mindennel, ami elválaszt. 
Vállvetve dolgozzunk, minden kü
lönbség kiküszöbölésével és poli
tikamentesen, a magyar nép tö
megeinek kulturális előrejutásáért, 
művelődéséért és a kulturélet fel- 
virágozásaért. A rimaszombati téli 
kulturszezon példája minden ma
gyar várost fellelkesithet. □

A Keresztény Szoc. Párt 
tisztújító közgyűlése.
Az országos keresztény szocialista 

párt múlt vasárnap (február 12.) délelőtt 
a „Tátra" nagytermében tartotta meg 
közgyűlését nagyszámú közönség jelen-! 
ben. A gyűlést, melyen a kassai köz- j 
pont részéről D r. Grosschmid Gézaj 
szenátor, Fedor Miklós képviselő és Dr. 
Fleischmann Gyula főtitkár is megjelen
tek, Tokár István helyi elnök nyitotta 
meg és a hároméves mandátum lejár
tára való tekintettel bejelentette a veze-1 
tőség lemondását. Az elnöklést ezután 
id. Rábely Miklós korelnök vette át s 
javaslatára a közgyűlés jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazott a lelépő elnökség
nek, majd pedig elrendelte a tisztujitást 
úgy a helyi, mint a körzeti szervezetre 
nézve. Felolvasta a kandidáló bizottság 
által összeállított névsort és a közgyü- i 
lés ezen az alapon hozzászólás és vita 
nélkül a következőket választotta meg:

I. A helyi szervezet vezetőségéül: Prá
gai Kovács István elnök, Szécsi Kálmán 
és Kálmán Károly alelnökök, Sípos Jó- j 
zsef titkár, Stolcz Dezső jegyző, Re- 
menyik István pénztárnok, Páricska Pé- j 
tér, Jávoiszky József (ácsm ester), 
Pecsők Lajos ellenőrök, Tokár István, 
ifj. Lévay István, Vaskó Károly, Lakatos 
István, ifj. Lévay János, Pitta Rudolf, 
Zsuffa Kálmán, Dobó Károly, Zemlényi 
Gyula, Biaczovszky József, Bognár Pál, 
Czagány Lajos, Borsos József, Ferencz 
István, Pintér János, Árvay György, Pitta 
Vilmos, Noga Sándor, Kosztra István, 
Murányi Barna és Köböl György vá
lasztmányi tagok.

II. A körzet vezetőiül: Pitta Vilmos el
nök, Tokár István társelnök, Illés István 
(Osgyán), Pitta Rezső, Thuza Péter (Vel- 
kenye), Stolcz Dezső aleinökök, Zemlé
nyi Gyula jegyző, Prágai Kovács István 
pénztárnok, Majoros János (Várgede), 
Lakatos István, ifj. Ólmán István (Vár
gede), Józsa Ignácz borbély, ellenőrök, 
Szécsi Kálmán, Sípos József, Jávorszky 
József ács (Rimaszombat), Tokár Géza, 
Ferencz János (Czakó), ifj. Kisantal Já- i 
nos, Simkó András (Kisgömörl), Varga 
István (Osgyán), Fodor János, Hank! 
Károly (Korlát), Makó Béla és Éli Béla 
(Kerekgede), Biaczovszky József, Árvay 
György. Fuhrmann István, Laurincz Jó
zsef és Csutor K. István (Velkenye), 
Dósa János felső és Mihályi József ba- 
raci (Balogfala), Zsuffa Kálmán, Noga 
Sándor, Remenyik István, Micsurda Ist
ván, Csépe Pál, Ólmán Ferencz (Vár
gede), Páricska Péter, Köböl György, 
Lukács József gépész és Tőry József 
(Gömörsid), Szoó István és Szoó-Kiss 
László (Söreg), Kasza József (Ajnácskő), 
Lóska Béla (Várgede), Agócs Dancsó 
István (Almágy), Krosnyiczky János (Os
gyán), Hegedűs János (Baracza), Kosztra 
István, Kálmán Károly, Póczos István, 
Pecsők Lajos, Mács István (Darnya) vá
lasztmányi tagok.

Pitta Vilmos az újonnan megválasztott 
elnökség nevében mondott köszönetét a 
megnyilvánult bizalomért és ünnepélyes 
fogadalmat tett a pártzászló melletti hű
ségre és kitartásra.

A gyűlés első szónokát, Grosschmid Géza 
szenátort lelkes taps köszöntötte. Beszé
dében a két testvérpárt közötti béke szük
ségességét hangoztatta, kijelentette, hogy

uz államépitő munkában pártjával a kor
mány oldalán venne részt kész örömmel, 
ha a magyar kisebbség szakcionált jogait 
megadnák, amig azonban ez be nem í 
következik, a magyarságnak az ellenzéki 
oldalon a helye, a legkíméletlenebb el
lenzéki formában.

Fedor Miklós képviselő a magyarságot 
sújtó illetőségi, iskola, földreform és 
adótörvények igazságtalanságairól be
szélt és igyekezett kimagyarázni a Zay- 
Nap-féle hírlapi polémiában félreértett 
kijelentéseit s azt hangoztatta, hogy a 
testvérpárttal való együtttműködésnek ő 
is fanatikus hive, de az ellenzéki állás
pontot alku tárgyává tenni nem engedi.

Dr. Fleischmann Gyula főtitkár az uj 
tartománygyülés szervezetét kimeritően 
ismertette és felszólalásával a közgyűlés 
véget is ért.

Gyűlés után a keresztény szoc. párt 
helyiségében bankett volt.

Posványok
fakadnak az Élei televényéböl, bűzös mo- j 
csarak szennyes leve fröccsen az Erkölcs 
tiszta, hófehér gyolcsára.

Szűzi ártatlanságokat, apró életbimbó- 
kai tör le s fonnyaszt tisztátalanná a 
beteges vágyak mocskos karma, fejletle
nül csenevész kicsi leány testekkel keres
kednek emberiségükből kivetkezett, nagy- 
bűnű apák és anyák.

Az erkölcsi züllés polipkarja az álla- 
liasság fertőjébe rántja le a teremtés ko
ronáját, a piszok és kéj vigyorgö arccal 
undorító scéndkat, bűnös drámákat, véres 
tragédiákat rendeznek a szépségektől meg
fosztott Élet sötét színpadán.

Az idealizmus illatos rózsalugasdban 
kéjtszürcsölő brigantik tivornyáznak, az 
Ártatlanság fehér sátorára a Tisztátalan- 
ság sáros lobogóját tűzi ki a Bűn.

A legocsmányabb emberi nyavalya a 
ragály gyorsaságával terjed s a meg fer
tőzöttek segélykidltdsa radikális gyógy
mód alkalmazását sürgeti a rendjében 
megbolygatott társadalomtól.

f

Eljegyzés. Altmann Bözsit eljegyezte 
Haha nrmin Rimaszombat. (Minden kü
lön értesítés helyett.)

Esküvő. Szoyka Pál helybeli köztisz
teletben álló kereskedő leányát Iluskát 
folyó hó 18-án vezette oltárhoz a róm. 
kath. templomban Szaniszló Pál, Sza- 
niszló István osgyáni földbirtokos fia. 
Az esketés aktusát Széman Endre pápai 
prelátus végezte, aki a fiatal párhoz 
mélyen vallásos, poétikus szép beszédet 
is intézett.

A helybeli Evangélikus Leánykör
múlt vasárnap saját otthonában tartott 
háziünnepély keretében emlékezett meg 
fennállásának negyedik évfordulójáról. 
— Megjelenésükkel az ünnepély fényét

Eredeti
MOLNÁR is MOSER 

kölnivizek

Glásernál.

emelték : Dr. Kovács Lászlóné vezetése 
mellett a testvér ref. Leánykör képvi
selői, valamint Gyürky Pálné, Tóth Bé- 
Iáné, Loysch Ödönné és Baráíh Károly- 
né védnöknők. Dr. Zehery Istvánná véd
nöknő akadályoztatását kimentve, 100 
koronát adományozott a Leánykörnek. 
Az ünnepélyt a Leánykör tagjainak kar
éneke vezette be, mely után Baráth Ká
roly lelkész szivet és lelket lebilincselő 
irásmagyarázatot tartott. Erre Gyürky 
Anna elnöknő évi beszámolója követ
kezett a Leánykör áldásos működéséről, 
melynek kiemelkedő pontjai voltak: a 
vasárnapi iskola és a bibliakör meg
szervezése s a szamaritánusi segitőszere- 
tet gyakorlása. Karének után Kemény 
Lajos osgyáni költőleíkész nehány köl
teményének felolvasásával gyönyörköd
tette a hálás tetszésnyilvánításra feílel- 
kesitett hallgatóságot. Majd Jávorszky 
Lenke Tamás Lajos „Szeretet" czimü 
költeményét szavalta a tőle megszokott 
tudással. Az ünnepélyt Vaskó Ilona al
kalmi imája s a Leánykörök általános 
himnusza, majd pedig a vendégasztalok
nál vidám szeretetlakoma fejezte be.

Az Irodalmi Társaság folyó hó 13-iki 
ülésén H. Jaczkó Ilona általános érdek
lődés mellett „Hogyan olvasnak az em- 
b e .-k  cimű u .á syú i m uta tta  be,
mig Telek A. Sándor újabb költemé
nyeiből olvasott fel többet. Úgy a ki
váló megfigyelő képességre valló, az 
Írónő ragyogó tollával megirt tanulmány, 
mint Telek érzéstől duzzadó, hatásos 
költeményei nagy tetszést váltottak ki. 
Mindkettőjüknek az Odysseából vett 
frappáns hasonlat alkalmazásával mon
dott köszönetét a társaság nevében dr 
Veress Samu elnök. A február 27-iki 
ülésen dr Veress Samu és Szokolay 
János adnak elő. Az adminisztrációs 
ügyek elintézése során egy március 
hónapban tartandó irodalmi est rende
zését vette tervbe a társaság.

Kosztolányi Dezső Rimaszombat
ban. A magyar egyetemi hallgatók, illetve 
a főiskolás cserkészek Szent György 
Köre szlovenszkói turnéra hívta Kosz
tolányi Dezsőt, aki a ma élő magyar 
költők egyik legnagyobbika. A finom 
szavú költő nagy népszerűségnek örvend. 
A turné, mint a tavalyi Móricz-körut 
Szlovenszkó nagyobb városait keresi föl. 
Rimaszombatban, március 17-én szomba
ton lesz a Kosztolányi est, melyen a 
költő felesége, aki előadó művésznő, is 
fellép. A turné jövedelme a kisebbségi 
magyar főiskolás diákságé. A részlete
ket legközelebb hozzuk. Most csak 
annyit, hogy az est kimagasló pontja 
lesz idei kulturéletünknek.

Szabadegyetemi előadás. A műve
lődés jegyében működő szabadegyete- 
temen folyó hó 16-án Váry János egy
leti elnök üdvözlő szavai után Horváth 
Zoltán nyug. főgimnáziumi tanár az 
„Ősember és az emberfajok" címen tar
tott a Kath. Olvasóegylet nagytermében 
fölötte érdekes előadást, mikor is nagy 
felkészültségre valló szaktudással, telje
sen népszerű modorban, itt-ott illusz
trálva, több mint két órán át ismertette 
a tudományos világ felfogását a világ
keletkezéséről, az emberfajokról, az ős
ember megjelenéséről, Darvin s a töb
biek elméletéről, egészen a Ma embe
réig vezetve hálás publikumát. A tudós 
előadását az elismerés és hála tapsaival 
honorálta a felejthetetlen est elmélyült

Tisztelt vevőim b. tudomására hozom, hogy tavaszi és nyári szöveteim nagy válasz
tékban már megérkeztek. — Tisztelettel JÓZSA A. ÚriSZdbÓ RÍM. SOBOTA.
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de a legkellemesebben is szórakozó 
közönsége. A szabadegyetem folyó hó 
23-iki előadását Frenyo Lajos reálgim
náziumi tanár a reálgimnázium fizikai 
termében tartja meg a Katód és Rönt
gen sugarakról, melyre felhivjuk a kö-1 
zönség figyelmét.

Tűzoltó ünnepély Csízben. Folyó hó 
12-én nagy ünnepség keretében alakí
tották meg a csizi körjegyzőség terüle
tén működő önkéntes tűzoltó egyesüle
teket Csízben. Ez alkalommal iktatták 
be ünnepélyesen dr Szakáll István csizi 
és Széky István hanvai önkéntes tűzoltó 
egyesületi diszelnököket is. Délután 4 
órakor a községek tűzoltó csapatai disz- 
menetben tisztelegtek a diszelnökök 
előtt, akiket Fabriczy Béla orsz. fel
ügyelő szép beszédben üdvözölt, melyre 
dr Szakáll István válaszolt, megköszön
vén a kitüntető bizalmat és szives üd
vözlést. Az ezt követő bankett során 
mondott pohárköszöntőjében dr Szakáll 
István felhívta az egyesületeket, hogy 
egyleti életükbe a közművelődés terjesz
tését is vigyék be, hogy ezzel is fokoz
zák működésük áldásosságát. Majd 3 
egyíelvonásost mutatott be a csizi mű- i 
kedvelő gárda, amelyek közül különösen 
a „Papa vizsgázik" aratott nagy sikert. 
A minden tekintetben fényes ünnepséget 
reggelig tartó táncmulatsággal fejezték be.

Halálozások. Gémes Béla helybeli 
kereskedő és neje életfájának kicsi bim
bója letörött, egyetlen fiuk, Béiuka folyó 
hó 15-én, öthónapos korában, apuka, 
anyuka és egyetlen testvérkéjének nagy 
bánatára angyalnak fölszállott az égbe. 
A megszomorodott család iránt általános 
a részvét.

Súlyos veszteség érte Kőrössy Pál 
hanvai tanítót. Neje szül. Pataky Kata
lin folyó hó 10-én 37 éves korában 
meghalt, mély bánatban hagyva férjét és 
kisfiát. Nagy részvét mellett temették.

Özv. Pásztor Andrdsné szül. Habán 
Mária Rimatamásfaiván folyó hó 16-án, 
életének 86-ik évében meghalt. Holttes
tét f. hó 18-án adták át az anyaföldnek.

Részvétköszönet.
Mindazok, kik megboldogult fivérem : 

néhai Sjitheö István anyósának : özv. báró 
b'ischer Árnoldnénak végtisztességén meg
jelentek, az ő rokonai nevében is fogadják 
hálás köszönetemet.

Rimaszombat, 1928. február 14.
Özv. Széplaky Lajosné 

Sütheö Ilona.

A „Havi egy ebéd" akciónkat múlt 
számunkban lezártuk bár, az erről ké
sőbb vett értesülés folytán még e héten 
is érkeztek adományok szerkesztőségünk
höz. Az újabb adományok közül meg
ható Alsó- Felsöváiy és Gergeiyfala köz
ségek áldozatkészsége. „Fajunkhoz és 
nemzetünkhöz való ragaszkodásunkat 
tettel kívánjuk bizonyítani, midőn szűk 
anyagiak között élve, kevés filléreinkből 
bár csekély, de annál szívesebb fillére
ket küldünk az együtt élő Alsóvály, Fel-!

sővály, Gergeiyfala, három kis magyar 
faluból ifjú tesvéreinknek a diák-menza 
javára", — Írják levelükben a derék, ne- 
messzivü magyarok, kiknek szép csele
kedet követendő példa gyanánt szolgál
hat a többi magyar falu népének.

Az újabb adományok: Korányi Zoltán 
20 ebéd 100 korona, R. M. 5 ebéd 25 
korona, Alsóvály, Felsővály, Gergeiyfala 
községek 63 ebéd 315 korona, Kis János 
20 ebéd 100 korona és ezzel akciónk, 
eredménye 2550 ebéd =  12750 koronára 
növekedett, mihez hozzávéve a központ
nál tett rimaszombati jegyzéseket, Rima
szombat magyarsága egy egész tanéven 
át tiz diákot lát vendégül a szeretet 
asztalánál. Az adományok egy-két kivé
tellel már be is fizettettek s azokat e 
héten továbbítjuk a központhoz.

Az államügyészség vádat emelt a 
rimaszombati kommunistapárt ellen.
Szlovenszkó sajtóját annak idején be
járta az a hir, hogy a rimaszombati 
kommunista párt városatyái a legkvali- 
fikáihatlanabb módon, a legvadabb ter
rorral akadályozták meg immár kétizben 
a városi képviselőtestület tanácskozásait, 
mert a közgyűlés nem volt hajlandó 
tárgyalás alá venni a kommunisták sza
bályellenesen előterjesztett javaslatait a 
népkonyha, munkanélküli segély és a 
napközi otthon kérdésében. A kommu
nista frakció a városi képviselőtestület 
elutasító határozata ellen felebbezéssel 
élt a rimaszombati járási bizottsághoz, 
amelyben a legdurvább formában vá
dolják meg a város vezetőségét hűtlen 
kezelés és a város vagyonának elkótya- 
vetélésével. A kommunisták feiebbezé- 
sét, mely a hatóság előtti rágalmazás 
vétségének kritériumait teljesen kime
nti, hétfőn tárgyalta a városi tanács, 
ahol egyhangúlag elhatározták, hogy a 
felebbezést aláíró Maiina Pál kommu
nistapárti elnök ellen, aki egyúttal má- 
sodbirója Rimaszombatnak s tagja ugyan
annak a vezetőségnek, melyet pártja 
hűtlen kezeléssel gyanúsít meg, az 
ügyészségnél feljelentést tesznek. Érte
sülésünk szerint a rimaszombati állam- 
ügyészség hatóság előtti rágalmazás 
büntette miatt máris vádat emelt Ma
iina Pál pllen. A kommuinistatüntetések 
szomorú fináléja szégyenbélyeget süt a 
rimaszombati egyesült csehszlovákpár
tok mentalitására, akik magyargyülöle- 
tükben nemcsak szövetségre tudtak lép
ni a felforgató elemekkel, hanem támo
gatásukkal hozzásegítették a kommu
nistákat a máscdbirói székhez, ami a 
csehszlovákok és kommunisták frigye 
nélkül az őslakos rimaszombati magyar
ságot erősítette volna meg a város
házán.

LIHomtlpró rozsnyói rajztanár. Ok-
ruchlica János rozsnyói szlovák rajz
tanárt egy rozsnyói kereskedő följelen
tésére a rendőrség múlt szerdán este a 
rozsnyói moziban, előadás közben, le
tartóztatta liliomtiprás gyanúja czimén.

A rozsnyói rendőrség már régóta figyelte 
az elegáns, jósvádáju, fiatal szlovák ta
nár gyanús üzelmeit és a feljelentést 
tevő kereskedő vallomása mindenben 
megerősitette a rendőrség gyanúját. A 
kereskedőhöz még további 13 serdület- 
len kislány szülője csatlakozott feljelen
tői minőségben és a két napon át tartó 
kihallgatás során, melyen a megrontott 
12—13 éves leánykák egész sorát vonul
tatták fel, botrányos részletek derültek 
ki a privát rajzórák jogcíme alatt foly
tatott erkölcstelen manipulációkról. A 
magáról megfeledkezett fiatal pedagó
gus ellen, akit Léváról is már hasonló 
üzelmek miatt helyeztek át Rozsnyóra, 
az egész megyében óriási a felháboro
dás. A rozsnyói rendőrség pénteken be
szállította Okruchlica Jánost a rima- 
szombati államügyészség fogházába.

A liliomtipró rozsnyói rajztanár mö
gött alig csukódott be a rimaszombati 
államügyészség fogházának ajtaja, Rozs
nyó város lakosságát újabb liüomtiprási 
eset tartja izgalomban. A jeles rozsnyói 
rajztanár utódát a jólészi országúton 
fogták el vasárnap délután, Juhász And
rás 16 éves fiatalember személyében. A 
fiatal suhanc egy 12 éves L. Emma nevű 
kisleányt szólított meg az országúton, 
beszédbe elegyedett vele s mikor az 
ismeretség már pár perces volt, merény
letet követett el a kisleány ellen, éles 
bicskával való hadonászás közben. A 
leányka sikoltozásaira többen figyelme
sek lettek és el is csípték a jeles mák
virágot. Szintén a rimaszombati állam- 
ügyészségnek adták át.

Az erdő halottja. Hétfőn délelőtt 11 
órakor Cserniczky József a polomi er
dőben farakással volt elfoglalva. Eddig 
ki nem derített módon a farakomány 
rádőlt a szerencsétlen fuvarosra és a 
súlyos rönkök maguk alá temették. Az 
elősiető munkások már csak a holttes
tét húzták ki a fatömeg alól. Megindí
tották a szigorú vizsgálatot a szeren
csétlenség részleteinek kiderítésére.

A Flobert-puska áldozata. Kozsák 
András 22 éves forgácsfalvai suhanc 
csütörtök délután a községi erdőben egy 
Fiobert-puskát talált. Nagy örömmel 
vitte haza a gazdátlan szerszámot s uH 
közben büszkén mutogatta azt Kutlák 
Verőn 18 éves cselédlánynak, akivei 
hazafelé menet összetalálkozott. Eddig 
ki nem derített módon a fegyver egyszer 
csak elsült és a cselédlány golyótól ta
lálva ájultan esett össze. A Flobert golyó 
mindkét lábán súlyos sérülést ejtett. 
Beszállították a rimaszombati közkór
házba. A csendőrség szigorú vizsgálatot 
indított.

öngyilkos leit 3000 korona elvesz
tése miatt. Rási Barna 30 éves visnyói 
fiatal ember, a feletti elkeseredésében, 
hogy a rábízott 3000 koronát elvesztette, 
borotvával öngyilkosságot követett el. A 
szerencsétlen ifjút átvágott gégével ta
lálták meg vérbefagyva és azonnal be

szállították a rimaszombati közkórházba, 
ahol nyomban megoperálták. Túl van 
az életveszélyen.

A RME maszkabálja. A Rimaszom
bati Munkás Egyetértés Sportklub szom
baton este a megyeházán rendezte meg 
nagysikerű jelmezbálját. A jelmezdija- 
zásnál az első dijat Dusek Ilonka (hárem
hölgy), második dijat Marton Aranka 
(hal) és a harmadikat Linduska Ica (ké
ményseprő) nyerte.

Az eldobott dinamitpatron áldozata.
Petrás Pál, ratkószuhai bányász 9 éves 
kis fia, kedden játszás közben egy di- 
namitpatront talált az utcán. Hazavitte 
és meggyujtotta. A patron óriási robaj
jal explodáit és nemcsak arcán szenve
dett súlyos sérüléseket, hanem a sze
rencsétlen kisfiú balkezének három ujját 
is leszakitotta. A rimaszombati közkór
házba szállították. A csendőrség szigorú 
vizsgálatot indított annak kiderítésére, 
hogy a kisfiú hogyan jutott a dinamit- 
tölténybirtokába.

Gömörmegyeiek bálja Budapesten.
A Görnör é3 Kishont Vármegyei Egye
sület Budapesten szerdán este a Geilért- 
szálió márványtermében igen jói sike
rült táncestélyt rendezett. Az estélyt ma
gas színvonalú műsor előzte meg, me
lyen dr Pékár Gyula, a Petőfi Társaság 
elnöke, Kéíhelyiné Wakots Margit ope
raénekesre, Gróh Klári hegedűművésznő 
és Veress László dalköltő szerepeltek 
nagy sikerrel. Az estélyen a régi társa
dalom szine-java vett részt. A megjelent 
előkelőségeket és hölgyeket a rendező- 
bizottság élén Putnoky Móric, egyesületi 
elnök és Gál Barna főrendező fogadták. 
A műsor végeztével a táncot a hagyomá
nyos „Gömörben, Nógrddban..." kezdetű 
csárdással a következő párok nyitották 
meg: Putnoky Móricné—dr Sóldos Bélá
val, dr Sóldos Béláné—dr Pósch Dezső
vel, Gundelfingen Dóra—ifj. Sándy Gyu
lával, Gróh Klári—Gál Barnával, Két- 
helyiné Wakots Margit—vitéz Pósch 
Rezsővel. A régi gömörmegyei bálokra 
emlékeztető és a legjobb hangulatban 
lefolyt táncestélyen résztvettek: Asszo
nyok: Dr Radványi Gömöri Károlyné, 
dr Kissóczy Józsefné, dr Mészáros Fe- 

; renczné, Rázsó Páiné, Putnoky Móricné, 
Záborszky Istvánná, Szeőke Zsigmondné, 
dr Pékár Gyuláné, dr Sóldos Béláné, 
Hágern Alfrédné, dr Pazár Lászlóné, 
Gundelfingen Józsefné, Soós Barnáné, 
dr Pósch Jenőné, Andréka Andorné, Uj- 
házy Zámóné, Máriássy Andorné, dr 
Dapsy Lászlóné, dr Forgon Lajosné, 
Stech Gézáné, dr Fadgyas Rezsőné, 
Teymann Istvánná. Leányok: Dapsi
Dapsy Gabi és Lecy, Radványi Lenke 
és Éva, Fekete Iius, Jankovlts Olga, 
Szeőke Margit, Hágern Valéria, Pazár 
Marianne, Krompecher Mária és Kató, 
Gundelfingen Dóra, Soós Pali, Andréka 
Valéria, Ludwigh Nóra, Glósz Ilonka, 
Kleckner Ilonka, Gerber Magda, Forgon 
Elzi, Gróh Klári.

K ezedbe.
Most minden élet ura én vagyok 
S mindent, mindent odadok Neked.
Tiéd az ének, az illat, a fény,
Tengernek, földnek ezer kincse. 
Tenyeremben hordok szivárvány-világot,
S hajadba tűzöm : a Tiéd.
Mi kefF, mond : Lélek ? Öröm ? Vágy ? 
Hatalom ? Csendes dal ? Halk 
Pattogó tüzek ?
Harsonás ének, száz dimenzió?
Minden, minden Tied.
lm : kezedbe hullatom minden világok
Minden élvek borát. Idd !
Íme : Kezedbe sorsokat teszek,
Ujjaid ne remegjenek. Viseld 1 
De : rádaggatom én — lelkem 
Pehelv-ruháját,’
Lám, leroskadsz.

Szombathy Viktor.

Kisded színházi Katalógus,
Vezérfonál a nézőtéren, avagy az egyes 
kuncsaftok fajai, azok ismérvei, jellemző 

észrevételekkel együtt,
A méla szuszogó.

Ez előadás előtt jóval már megérke
zik, siet helyét elfoglalni, kezét paposán 
hasára teszi és emészti az elsietett va
csorát. Lehetőleg nem áll föl, ha he
lyedre akarsz menni. Csak szuszog, fő
leg akkor, mikor a darabot kezdik és 
valami halk játék folyik éppen. Nagyon 
melege van, laposakat pillant, néha föl- 
fölijed s mikor legjobban figyelnél, ol

dalba bök, kérdvén: „mi az? mit mon
dott? mért kell nevetni?" Aztán tovább 
folytatja álmát. A nagydob kellemetlen 
hatással van rá, ezért zenés darabokba 
nem is jár, csak prózát szeret, ott jól 
füledbe szuszoghatja magát.

Az ideges.
Ez ellentéte előbbinek. Későn jön, 

mikor már a függöny kettéválik, akkor 
robog ő be, néha egész családjával és 
türelmetlenül próbál belenyomulni a 
gyomrodba, majd rájön, hogy rossz 
helyre tévedt, akkor felállít néhány 
széksort, de visszajön, mondván, mégis 
az első indulása volt az igazi s rádlép.

| Idegesen nyüzsög, mint egy rakás polip, 
fészkelődik, elkérdi: „mi volt? mit mu
lasztottam?" Majd leejti a zsebkendőjét, 
a pénzét, a műsort, utánuk nyúl, csiko
rog a széke, türelmetlenül ágaskodik, 
mert előtte ül a roppant magas ur, 
kitúr a helyedből s előadás vége előtt, 
be sem várva a szerelmesek csókját a 
színpadon, már nekigyiirkőzik, rohan a 
ruhatárba, letépi a kabátját, az elszakad 
és sírva megy haza.

Az elégedetlen.
Ez már eleve elhatározta, hogy sem

mi sem fog neki tetszeni. A ruhatár 
szűk, a műsor hibás, a szereposztás 
nem jó, a helye czúgos, valaki a karzat
ról a fejére dob valamit, az ülés recseg, 
a zene rossz, a díszlet szegényes, a 
primadonnának nincs hangja, a táncosok 
nem tudnak táncolni, a súgó ordit, senki 
sem tudja a szerepét. Előadás alatt az

zal mulattat, noha már a fenébe kívá
nod, hogy ő ezt sokkal különbül látta 
Pesten, elmondja előre a darab tartal
mát, kifordítja, befordítja az egészet, 
beleszól a darab menetébe és feltűnően 
kritizál. Később kitűnik, hogy a darabot 
nem is látta Pesten, csak a „Színházi 

! Élet" cimü lapban olvasta, de ott is 
csak a két első felvonását a vígjáték
nak, a harmadik felvonását már hozzá
komponálta egy Galsworthy-drámából. 
Dühösen megy el, megfogadja, hogy 
sohse jön színházba többé, de a követ
kező este újra ott van, hogy kezdhesse 
elölről.

A lidlds publikum.
Ez olyan széles vigyorgással lép be 

s néz körül, akár a holdvilág. Minden
nel nagyon megelégedett, jajgat, hogy 
milyen szép dolog egy ilyen színház, 
pompás a csillár, mikor ég s mikor el
alszik hangosan, kéjesen sóhajt, amint 
meglátja a színpad erdődiszletét, tünte
tőleg helyet foglal az első sorokban, 
hogy látja-e mindenki, mikor ő ilyen 
fényes mulatságra készül. Mégcsak egy 
inas van a színpadon, de ő már tapsol, 
minden bárgyuságon percekig nevet, 
hogy nem lehet megállítani. Ha sírni 
kell, igazi könnyeket hullat, s nem hágy 
nyugton téged, mert állandóan beleszól 
a darabba, mondván : „milyen szép, mi
lyen drága, milyen aranyos!“ kritikája 
kevesebb van, mint a csukának, lelke- 
sültsége már gyanús, jót rossztól meg
különböztetni nem tud, egészen átadja 
magát az álmélkodásnak, vadul és kitar

tóan vörösre tapsolja tenyerét, hogyvol- 
tozik s alig akar hazatérni előadás után. 
Otthon könnyezik boldogságában s el
határozza, hogy rövidesen darabot ir.

Mindenki jóbarátja.
Ez fölényesen ül le, szinlap nem kell 

neki, mert ismeri a darabot, a főszereplő 
már elmondta neki tegnap este a bár
ban. Később rájön ugyan, hogy borközi 
állapotban egy homlokegyenest ellen
kező tendenciájú színmű szüzséjét is
merte meg, de ez nem befolyásolja őt 
abban, hogy mindenkire barátságosan 
fel ne integessen, amire a művészeket 
már a nyavalya töri. Mindenkit ismer, 
mindenkiről tud valami ízes, pikáns his
tóriát, tudja legújabb liezonját, kudarcát, 
személyes jóbarátja az igazgatónak, 
őneki az egész játék smarrn, mert tudja, 
hogy minden humbug és hogy melyik 
művésznő melyik művészt utálja, hogy 
mik a kulisszatitkok s melyik kórista- 
lánynak ki udvarol a városban. Minden 
színésszel pertu, a művésznőknek han
gos keziccsókolomot bókol az utcán, de 
mindenki idegenül néz rá, mert kiderül, 
hogy csupán a tavalyi súgó kereszt
mamájának sógorát ismeri, együtt utaz
tak tavaly Újfélédtől a feledi nagyállo
másig. Ez minden ismeretsége.

A köhögős.
Ez türelmesen megvárja, mig a füg

göny csörögve kettémászik s rövid 
másfélperc múlva hangosan fuidoklani 
kezd. Minden énekszámba percenkint 
hármat köhög, nekivörösödve, A csendes
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A „Német  szó" Baloglványiban.
Nagy Dénesnek, a kitűnő népszínmű
írónak, a „Katóka őrmesterné" szerző- 
jének'-„NémePszó“ című uj darabját a 
múlt vasárnap mutatták be Balogiványi- 
ban’íaz énekkar és iskolai szertár javára 
rendezett mulatság keretében. A kitűnő 
előadás tőerősségei Ferencz Zsófi, Árvái 
Gizi, Fejes Emiké, Csomós Juliska, Ba- 
lyo Ilonka, Oros Irmus, Balyo Szilárdné, 
Fejes Barna, Szarvas Dezső, Farkas 
Barna, Balyo Árpád, Oros Dezső, Nagy 
Károly, Nagy Gyula, Nagy Lajos, Sze
pesi Zoltán, Szarvas János, Fejes István, 
Csomós István és Tóth Béla voltak. A 
színdarabot zsúfolt ház nézte végig és 
a szereplőket nyílt színen is számtalan
szor megtapsolták. Előadás után tánc- 
mulatság volt.

A Roykó-féls világhírű
T iszaujíak i bajuszpedrő

mindenütt kapható!

S Z Í N H Á Z .

A szezon közepén járunk. A közönség, 
tőle telhetőieg, fölmelegedetí s a héten 
a „minden jegy elkelt" tábla is megje
lent a színházi pénztár ajtaján. Ennek 
dacára a színházlátogatás még sok kí
vánni valót hagy maga után, ami külö
nösen a prózai darabok előadására szól 
és sajnos, ezekben is különösen a ko
molyabbra, értékesebbekre. A közönség 
Ízlése az operetteket, a könnyebb faj
súlyú alkotásokat részesíti előnyben, ami 
a kulturigények szerénységét igazolja és 
hízelgőnek egyáltalán nem mondható. 
Hiba az is, hogy az alkalomszerüleg ide 
vetődött apró társulatok által teijes fo
gyatékosságukban bemutatott darabok 
iránt azért, mert „ezt már láttam", nem 
érdeklődnek, pedig úgy áll a helyzet, 
hogy ha a már Így látott darabot ettől 
a társulattól eiőadva megtekintenék, reá 
sem ismernének, oly nagy a különbség.

A szezon második felében sok-sok 
újdonság, nagy slágerek kerülnek be
mutatásra, amik a közönséget igazi mű
élvezettel, kellemes szórakozással ke
csegtetik. Ne csökkenjen, sőt fokozódjék 
hát a szinházláíogatási kedv s a leg
messzebbmenő pártfogásban részesítsük 
a már szivünkhöz nőtt s minden pár
tolásra érdemes, nekünk oly sok felejt
hetetlenül kedves, meleg estét szerző 
művészcsapatot.

Pénteken, e hó 10-én háromnegyed ház 
előtt Vitéz Miklósnak, a jónevü kassai Író
nak „B. Nagy Gergely" cimű négyfelvoná- 
sos vigjátéka ment Justh Gyula rendezé
sében. A pesti Nemzeti Színház szignójá
val fémjelzett szinmű a deflációs napok 
iéiekőrlö atmoszférájában rajzolja a föld
éhes magyar parasztot, megformázva 
úgy a radikális, érvényesülni vágyó fia
talabb, mint a szisztematikus követke
zetességgel vagyont szerző idősebb ge
neráció képét. A címszerepben Vágó

Arthur fölényes biztonsággal tartotta ke
zében az előadás menetét és Mikszáth 
Vén gazemberével sokban rokonságot 
tartó szerepében nemcsak ragyogó hu
morát csillogtatta mind a négy felvoná
son át, hanem a drámai feszültségű je
lenetekben meglepően mély szántásu 
drámai szinész-képességeket árult el. 
Szövegtudása most is kifogástalan és a 
prózai együttes e tekintetben is sokat 
tanulhatna Vágótól. Justh Gyula a túl
fűtött ambíciójú, vezetőszerepre predes- 
tinált kisgazda maszkjában plasztikusan 
domborította ki a magyar földmives év
százados föidéhségével velejáró elége
detlenségét, ami Dózsa Györgyöket ter
mel ki a bánatos magyar ugaron, ha a 
gazdaságok terjeszkedésében akadályok
kal ütközik szemközt. Az asszimilálódott 
s tipikusan magyarrá lett zsidó hű jel
lemrajzát Farkas Pál érzékeltette pom
pás szerepében. Mágory Mária, Erdődy 
Lily, Cserényi Adél, Fehér Dódi, Bókái 
Feri, Marosi Lajos, Varga Béla, Lengyel 
István, Némethy István és Rajnai Jenő 
jól egészítették ki a tulajdonképpen két 
főszereplőre szabott darabot.

Szombaton, „A királyné rózsája" ope
rettet mutatták be. Farkas Imre érzé
sektől fütött, kedves tárgyú, illatos, friss 
levegőjű, füibesurranő zenéjü bájos ope
rettje zsúfolt házat teremtett. Kornély 
Mária Sousi szerepében énekével, játé
kával újabb diadalt aratott. Rohonczy 
Mihály igazi, délceg dalia volt Nemere 
báró szerepében, éneke frenetikus tap
sot keltett. Horváth Böske utolérhetet
len temperamentumával ragyogtatta mű
vészetét. Bellák Miklós játékában a hu
mor mellett ott csillogott a szívben ki
termelt érzés igaz gyöngye. Kacsóh 
Magda hűséggel igyekezett a sokat 
szenvedett s éppen azért minden lelki
ségre intenzivebben reagáló királynőt 
megszemélyesíteni, énekeit s különösen 
a „Lehullott a rezgő nyárfa..." dalát 
tapsviharral honorálta a közönség. Né
methy Zoltán hóditóan fess volt, töké
letesen alakított s arról tett bizonyságot, 
hogy szerepeinek gondos tanulmányt 
szentel. Törekvő, sokat fejlődött, ígéret- 
teljes, tehetséges színész. Vágó, Bókay, 
Henczy kitünően rajzolták meg az udvari 
benfentesck komolykodó komikus figu
ráit. Farkas, Marosi és az ensemble 
mindegyike dicséretes teljesítményt pro
dukált. Csóka Sanyi is nagyszerűen sze
repelt bandájával s jól festettek a stij 
tásos meggyszin dolmányban a fekete 
fiuk. A zenét, a tőle megszokott biztos 
kézzel Fischer karnagy dirigálta. Kar 
kitűnő. Rendezés kifogástalan. Ragyogó 
kiállítás. Forró est.

Vasárnap délután, mérsékelt helyárak
kal, telt ház előtt s tökéletes előadás
ban „A legkisebbik Horváth leány" ope
rett ment.

Vasárnap este, „A királyné rózsája" 
operettet ismételték meg az előző esti 
szereposztásban és sikerrel, háromnegyed 
ház előtt.

hatásos prózai jelenetekbe csak a leg
halkabb szavaknál prüszköl, Minél job
ban szorítja vissza, annál inkább kitör 
belőle, néha formálisan záporesőzik. j 
Pillanatnyi szüneteit pedig azzal tölti, 
hogy morogva szitkozódik, (ha férfi) és 
„jaj, Istenem segits“-eket trombitái a 
zsebkendőjébe, (ha nő). Továbbá öocsá- j 
natot kér, zavartan fészkelődik, aztán 
újból fuldoklik, kívánnád, ha akadna 
torkán, végül is, nem bir magával s fel-! 
vonás vége előtt öt perccel zajongva, 
tologatva a székeket, taposva a lábakat, 
kimászik egy pohár vízért, de kiderül, 
hogy kutyabaja, csak torkán akadt egy 
cérnaszál. Ki tudja, kivel akarta össze
varrni magát.

A csendes.
Ez kezdetben izgatottan fészkelődik, 

de öt perc elteltével halkan rádbillen. 
Tapintatosan átlendíted másik szom
szédja váliára s ő a két vállatok között 
felváltva bóbiskol. Zenés daraboknál ez 
a fajta nem fordul elő, mert a cintányér 
felveri, komoly prózánál azonban króni
kus alakzat. Néha csupán szuszog, más
kor azonban komolyan és szorgalommal 
horkol. Csak zajban, tömegben szeret 
aludni. Otthon reggelig álmatlanul fet- 
reng. A nézőtéren való alvás jót tesz 
neki, újabban orvosok is ajánlják, ered

ménnyel. Hizlal: hasat. Szellemre : jóté
kony fogyasztókura. Rokonfaja a „méla 
szuszogó“-va! jelzettnek, de attól jóval 
előbbrejutott az intenzív alvásban.

A szerelmes.
Ha nő : minden színészbe, ha férfi: 

minden színésznőbe szerelmes olthatat- 
lanul. Epedezik és sóhajtozik. Az utcán 
csak lopva mer rájuk nézni, verseket ir 
és elküldi nekik szerelmes levélben. 
Féltékeny imádottjának színpadi part
nerére s maga is nagyon szeretne mű
vész lenni, de még nem tudja, hogy te
hetségtelen. A tavasz lassankint csep- 
pekre fogja olvasztani. Színházi fröccs 
lesz belőle.

A rummyzö.
Ez fel se jön a nézőtérre. Lent römi- 

zik a kávéházban és a cigány nótáit 
dúdolja. Előadás után minden művész 
játékára szakszerűtlen megjegyzést tesz, 
de gratulál nekik, mintha ott lett volna 
s közben öt darab Jolly Jokert csempé
szett be a zsebébe, amivel holnap si
mára késziti ki a partnereket, ö  a leg
szenvedélyesebb szinészbarát. Minden 
este kimenőt kap. Kimenőt a kulturigé- 
nyekből.

(—thyvi— )

Hétfőn, L. Verneuilnek ismét egy ka
cagtató vigjátéka „Az ügyvéd és férje" 
ment. A darab maga iránydarabnak is 
nevezhető és frappánsan tünteti fel azt 
a visszás helyzetet, amelyet a családi 
életben okoz a nőnek, a feleségnek a 
házasélettől eltávolődása és „felsőbb- 
rendű növé“ avanzsálása. A darab azon
ban karrikirozza a jelenlegi modern 
nagyvárosi családi életet is, amelynek 
sok árnyoldalát humorosan viiágitja 
meg. Az ügyvéd : Colette Bolbec szere
pében Mágory Mária ismét tanujelét 
adta művészi képességének s az ügy
védi karrierjétől áthatott nő egyénisé
gét plasztikusan alakította. Méltó part
nere volt a férj: Edmond Boibec sze
repében Várady Lajos. A könnyüvérü, 
kissé naiv, szeretőit gyakran változtató 
kis párisi nő szerepében viszont Erdődy 
Lily produkált ismét kiválót. Justh Gyula 
és Farkas Pál Valentin ügyvédsegéd, 
illetve az örök kliens Robiscoul szere
pében állandó derültségben tartották a 
közönséget. Tanka Dóra (Magda) és 
Henczy Sándor (Arthur szolga) kisebb 
szerepeikben jó! megállották helyeiket.

Kedden, a „Csókról-csókra“ operettet 
adták elő. A vidámnak jelzett darab ke
vésbé szellemes, zenés bohózat jellegé
vel biró gyengébb alkotás, melyet an
nak idején csak könnyű, de eléggé ked
ves kabarézenéje mentett meg a bukás
tól. Az együttes fokozott igyekezete 
sikert aratott. Kornély Mária bájos je
lenség volt, a kívánatos, férfisziveket 
hóditó csalafinta asszonyt pompásan 
személyesítette. Horváth Böske alakítása 
tökéletes, második felvonásbeli charles- 
tonában graciózus táncművészete feno
menálisan érvényesült s háromszori 
újrázásra ragadta az elbűvölt közönsé
get. Révész Ilona, a derüskedélyü, kissé 
maliciózus vénlány alakját pompásan 
érzékeltette. Rohonczy Mihály most is 
valósággal brillírozott, szépen énekelt. 
Vágó Arthur, a flegmatikus angol szere
pében művészi kabinetí-alakitást nyúj
tott. Maga a tökéletes természetesség 
volt. Bellák humora, bohókás kedve sok 
kacajt keltett. — Marosi, Cserényi jók. 
Boross Ica, Németh Gizella, Ilkó Emma, 
Somlay Ili, Pataky Klára, Sajovics Eta, 
Fehér Dódy megérdemlik, hogy a kriti
kus elismerőleg nyilatkozzék róluk. Zene 
kifogástalan. Alig fél ház.

Szerdán, „A templom egere" ment. 
Fodor László nagysikerű vigjátékának 
itteni premierjén megtelt a színház s az 
idei szezonban az első est volt, amikor 
telt ház gyönyörködött és tapsolt, sziv- 
ből-lélekből tapsolt a kitűnő prózai 
együttesnek, melynek mindenegyes tagja 
tudásának legjavát adta. A címszerep 
Erdődy Lily kezében volt, ami már eleve 
biztosította az előadás sikerét. Az egyé
niségének mindenben megfelelő szerep
ben ez a nagy értéket képviselő szép
séges fiatal színésznő, a szerepkönyv 
szavai szerint, tényleg a „friss, üde ta
vasz", az érzésskálakat harmonikus mu
zsikában megszólaltó lélekművész volt. 
Művészetének hóditó erejével valóság
gal lenyűgözte, magával ragadta s el
bűvölte a közönséget, aki szűnni nem 
akaró tapsorkánnal hivía számtalanszor 
lámpák elé egyik legszeretettebb ked
vencét és igazi bensőségteljességgel, 
melegséggel ünnepelte a ragyogó jövőre 
jogosult, a színtársulatnak egyik főerős
ségét képező művésznőt. Justh Gyula, 
ez a vérbeli művészember mint mindig 
most is kiváló volt, Várady, Marosi, 
Farkas kifogástalanul, általános tetszés 
mellett, pompásan játszottak, éppen úgy 
Tanka Dóra és Ungváry is. Forró est.

Csütörtökön, általános kívánságra s 
mindenben az első előadáshoz hasonló 
sikerrel „A biborruhás asszony" operet
tet játszották.

Pénteken, Csathó Kálmán „Te csak 
pipálj Ladányiba volt műsoron.

Szombaton és vasárnap este, Vincze 
Zsigmond diadalmas „Aranyhattyu" ope
rettje megy.

Vasárnap délután a „Repülj fecském" 
operettet ismétlik meg mérsékelt hely
árak melleit.

A jövő héi műsora:
Hétfőn, általános közkívánatra a „Ci

gányszerelem" kerül szinre az ismert 
szereposztásban. Kajetán szerepében 
Varga Béla tesz bizonyságot kivételes 
tehetségéről.

ITT II III III iimi

I Kinő APOLLO mozgó
1  Szombaton és vasárnap, február 18-án és 19-én 
H  nagyszabású film. Emerich Kálmán világismsrt 
| í  regénye nyomán

I  C S Á R D Á S K IR Á L Y N Ó
H Főszerepben Liáné Haid, Oszkár Marion, Ráday 
H Imre, Zilahy Gyula ismert magyar művészek.

H  Szerdán, február 22-én nagyszabású film. Gyönyő- 
tj  rű kiállítású dráma
1 A  s z e s z é l y e s  h e r c e g n ő
f i  Főszerepben Mady Christians.

lg Csütörtökön, február 23-án nagyszabású kalandor 
ÍS dráma
1 K A H I R F A N T O M A
y  Főszerepben Lilian Hall Davis és Nils Asther.

|1  Szombaton és vasárnap február 25-én és 26-án 
H szenzációs kalandor filmsláger.

1 Vigyázz Harry! É le s  l á t á s !
g  Főszerepben HARRY PIEL az ismert kalandor.

Kedden, farsang utolsó napján nagy 
farsangi előadás. Ez alkalommal Zágon 
István nagysikerű zenés vigjátéka a 
„János bácsi házat vesz" kerül szinre. 
Á kitűnő darab keretén belül a társulat 
vezető színészei magánszámokkal szere
pelnek, szinre kerül két nagyszerű víg
játék: „A krumplikapálás" Török Rezső 
kitűnő parasztvigjátéka, a főszerepben 
Vágó, Kornély Máriával és „Kelemen 
Palika", Szőke Szakádnak szenzációs 
bohózata, melynek címszerepében Bellák 
utoiérheíetlen.

Szerdán, az „Aranyhattyu" operettet 
ismétli meg a társulat.

Csütörtökön, „Az ezüst kazetta" dráma 
bemutató előadása. A nagysikerű darab 
női főszerepében Mágory Mária hatal
mas alakítással tesz tanúságot művésze
téről. A főszerepeket a drámai együttes 
tagjai jáíszák.’

Pénteken, Lehár Ferenc világhírű ope
rettje a „Vig özvegy" kerül felelevení
tésre. A régen nem látott operettet a 
közönség óhajára tűzte műsorra az igaz
gatóság.

Szombaton és vasárnap este mutatja 
be a társulat Kálmán Imre világhírű 
operettjét a „Cirkuszhercegnő"-t. Fényes 
kiállítás és nagyszerű előadásban kerül 
szinre a kiiünő operett, mely koronája 
lesz az összes eddigi operett előadá
soknak.

Vasárnap, február hó 26-án délután 
mérsékelt helyárakkal „A királyné ró
zsája" operettben gyönyörködhet ismét 
a közönség.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
R ábely  K ároly  laptulajdonos.

N Y IL T T É R .* )

„A házépítő szövetkezet"
czimü, a „Gömör" hasábjain január hó 
29-én megjelent közleményre S z é c s i  
Kálmán építőmester a „Rimavölgye" f. 
évi 7-ik számában minden tárgyilagos
ságot és jóizlést nélkülöző módon vá
laszol. Nem akarunk a közleménnyel 
polémiába bocsájtkozni, legkevésbé an
nak modorát követni, mert minden sze
mélyeskedés távol áll tőlünk. Kijelent
jük azonban, hogy a Telek A. Sándor 
közleményével, mit a „Gömör“ben közzé 
tett, mindenben azonosítjuk magunkat, 
mert a való tény az, ami a házépítő 
szövetkezet asztalos munkáinak pályá
zata körül történt. Minden úgy történt.

A Szécsi Kálmán ur közleményére 
pedig a következőket vagyunk kényte
lenek az olvasó közönség tudomására 
hozni:

1. Szécsi Kálmán ur igenis három Íz
ben összehivatta az asztalos iparosokat, 
ő maga azonban csak a harmadik ösz- 
szehivásnál jelent meg.

2. Való az, hogy az összehívott ipa
rosok az első összehívásnál teljesen tá
jékozatlanul maradtak és pedig nem 
Valaszkay Rezső ipartársulati elnök hi
bájából, hanem a Szécsi Kálmán hibá
jából, aki az általa összehívott értekez
leten nem jelent meg és a költségveté
sek beadására három napos ultimátu
mot adott.

3. Való az, hogy Szécsi Kálmán ab
ból az összegből, amennyiért ő a mun
kát elvállalta, tanuk előtt 5% leengedé
sét kérte, amely esetben a munkát a 
helybeli asztalosoknak ígérte és amikor
*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget

a Szerkesztő.

Rádiű-akkumuláíor töltés, villamos felszerelés és berendezés, csillárok, égők a legjutánjosabb áron 
m r *  a Rimaszombati Városi Villamos Telepeo szerezhetők be; Kispást-tér. —  Telefon-szám1 30.
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az asztalosok közös megbeszélés után 
ezt az ajánlatot elfogadták, Szécsi Kál
mán már nem tartotta szavát.

4. Nem igaz az, hogy az asztalosok a 
mázoló munka 12 koronás egységárá
hoz 3 koronát és még ahhoz 15%-ot 
hozzáírtak; de igaz az, hogy a mázolók 
az asztalosoknak leadott árajánlatból 
nem voltak hajlandók engedni, mig Szé
csi Kálmánnak 6%-ot leengedtek.

5. Nem igaz az, hogy akik az első 
költségvetést összeállították, politikából 
vagy újságírásból élnek, mert az aszta
losok megbízásából Makovits Lajos, Ko
vács József és Kosztra István készítet
ték, akik sem nem politikusok sem nem 
újságírók. Telek A. Sándor csak akkor 
készített költségvetést, amikor az első 
költségvetést Szécsi Kálmán drágálta és 
az ö költségvetése nem 222,220 korona, 
hanem 207,900 korona volt, mig a Ma
kovits Lajos és társai második számí
tása 201,875 korona. (Telek és Szabó 
tehát a „könnyű keresethez" nem akart 
hozzájutni, már azért sem, mert van más 
munkájuk és a szövetkezeti munkára, 
az előzmények után, nem is aspiráltak, 
éppen ezért nem is foglalkoztak vele.)

6. Nem igaz az, hogy ezen munka 
ügyében Telek A. Sándor csak egyszer 
is Valaszkay Rezsőnél, vagy Valaszkay 
Rezső ebből kifolyólag Szécsi Kálmánnál 
járt volna a Telek Sándor megbízásá
ból, mert sem Telek Sándornak, sem 
másnak erre semmi megbízása nem is 
volt.

7. Igaz az, hogy a luczfenyőnek köb
méterje kereskedelmi áron 540 korona 
és nem 400 korona, ha 340 koronás 
fát valahol kapni lehet, abból valamire 
való tisztességes asztalos nem tud mun
kát készíteni.

Természetesnek tartjuk, hogy a vál
lalkozó az olcsóbb iparosnak adja a 
munkát, de ultimátumszerű ajánlatkérés 
után a helybeli asztalosoknak nem volt 
idejük anyag után nézni és igy kény
telenek voltak a helybeli piac faárait 
bekalkulálni, másrészről: Szécsi Kálmán 
a helybeli iparosok árait kalkulálta be 
az építési munkákba, tehát erkölcsi kö
telessége lett volna azért az árért hely
ben elkészíttetni, amit 5’/# engedmény 
esetén maga is felajánlott és mikor az 
asztalosok azt elfogadták, nem volt sza
vának ura. Most aztán végül megálla
píthatjuk azt, hogy nem az asztalosok, 
hanem Szécsi Kálmán óhajtott illegitim 
keresethez hozzájutni, amit versenyen 
62,012 koronával el is nyert — az ipa
rosok kárára.

Rimaszombat, 1928. február hó. 16. 
Makovits Lajos, s. k. Telek A. Sándor s. k. 
Kosztra István s. k. Kovács József s. k.

Nyilatkozat
A „Rimavölgye" 7. számában Szécsi 

Kálmán ur által leközölt cikk azon té
vesen irt része, amelyben azt irja, hogy 
én nálam járt Telek A. Sándor ur a 
rimaszombati asztalosok nevében és azt 
a kijelentést tette volna, hogy most már 
hajlandók azért az összegért vállalni a 
munkát, mint a tiszolciak, nem felel meg 
a valóságnak. Először is Telek A. Sándor 
ur nálam ez ügyben nem járt, másodszor 
én Szécsi Kálmán urnái ezen ügyből 
kifolyólag meg nem jelentem, ha nála 
voltam, teljesen más ügyben tettem.

Tény az, hogy Makovics Lajos úrral 
folytatót magánbeszélgetésünkkor emlí
tette, hogy kaptak egy olcsó, 360 koronás 
fa ajánlatott de ez későn jött, ezt emlí
tettem privátim Szécsi Kálmánnak, de 
nem azzal, hogy Telek A. Sándor ur 
jelentette volna, hogy hajlandók a mun
kát vállalni, ezt annál inkább nem te
hették, mert midőn az utolsó értekezle
ten, melyet összehívtam, az asztalosok 
megbízottai és Szécsi ur jelentek meg, 
véglegesen kijelentették, hogy a munkát 
nem vállalhatják. Én pedig kijelentettem, 
hogy ezzel az Ipartársulat részéről én is 
befejeztem ténykedésemet.

Ez a száraz tényállás.
Valaszkay Rezső

járási ipartársulati elnök.

Nyilatkozat.
Szécsi Kálmán építész ur a „Rima

völgye" cimü hetilap folyó hó 15-iki szá
mában többek között azt irja, hogy a 
rimaszombati asztalosok magasabb árai
kat az itteni magas faárakkal indokol
ják és csak most lennének hajlandók 
áraikat tetemesen redukálni, mert mód
jukban lenne faanyagszükségletüket egy

újabban felfedezett 'orrásból. a mi Ki 540 
köbméterenkénti áraink helyett Kő 360 
árban beszerezni.

Ha ezen állítás igaz lenne, olyan szín
ben tüntethetne fel bennünket, mintha 
mi az áruval uzsorát űznénk. Felkeres
tük Telek és Szabó asztalosmestereket 
és számlákkal igazoltuk, hogy mi I. oszt. 
anyagért már 1926 és 27-ben is Kő 
450—455 fizettünk, mig ma ugyancsak 
a felmutatott számlák, ajánlatok és 
tőzsdejelentések igazolása szerint Ki 
470—490 árat vagyunk kénytelenek fi
zetni. Ezen adataink irodánkban bárki
nek és bármikor betekintés végett ren
delkezésére állanak.

Ha tehát az általunk fizetett árakhoz 
hozzászámítjuk a befuvarozás, szárítás, 
kezelés, házhoz szállítás, raktárbérlet, 
adók stb. költségeit, kétszeri forgalmi 
adót, (mert az asztalosoknak nem szá
mítjuk azt külön fel), továbbá tekintetbe 
vesszük, hogy a fának legalább 6 hóna
pig kell száradni, mig asztalos célokra 
megfelel és végül, hogy az árut legalább 
3—4 hónapra ki kell hiteleznünk és igy 
9—10 havi kamatveszteségünk is van, 
kitűnik, hogy ezen a drága áron mi vég
eredményben alig keresünk valamit.

Az olcsó forrást felfedezett ur bizo
nyára ott tévedett, hogy csak azt kér
dezte meg, mennyibe kerül valahol fent 
a Garam vidékén egy köbméter anyag, 
de nem tudhatta, hogy annak I. osztályú 
lucfenyőnek kell lennie és ha mondtak 
neki árat, nem kalkulálhatta hozzá a 
fent felsoroltakon kivül a vasúti fuvart is.

A rimaszombati asztalosok tudják azt 
jól, hogy mi is árulunk 324 koronától 
kezdve többféle áruanyagot, de azok 
természetesen nem olyan minőségűek, 
amilyenekből felelősség mellett épület
munkát készíteni lehet.

Ha mindezek után még valakinek két
ségei merülnének föl, az oícsó forrást 
felfedezett urnák a következő ajánlatot 
tesszük :

Vegyen a Garam vidékén annyi anya
got a mennyit kap, és ha az anyag lesz 
olyan, mint a mi általunk I. osztályban 
árusított, úgy mi, az általa fizetendő 360 
korona áron felül minden köbméterre 
100 koronát fizetünk neki haszon fejé
ben. Ezt az árat természetesen az itteni 
vasútállomáshoz szállítva érijük.

Ennyit tartottunk reputációnk érdeké
ben a nagy közönséggel tudatni, mely 
alkalommal csak azt kívánjuk megje
gyezni, hogy a nyiltterező urak dolgába 
sem pro, sem kontra nem kívánunk be
leavatkozni.

Rimaszombat, 1928. február 16.
Setdner Bernát és Fia s. k.
Blumenthal Testvérek s. k.
Veres Gyula s. k.

fakereskedők.

„Kertészeti monopólium"
A „Gömör" február 12. számában közölt köz

leményére, mi kertészek kötelességünknek tartjuk 
felvilágosítani a közönséget, a közlemény hely
telen beállítására vonatkozólag a bolgár kérdésről.

Elsősorban a Pozsonyi Orsz. Kertészeti Kong
resszuson, igaz, elhangzottak heves kifakadások a 
bolgárok letelepítése ellen, de az elfogadott memo
randumban többek között a kiutasításokra nézve 
követelik a kertészek, hogy ha már a telepítést 
megengedik, legalább vessék ugyanazon törvé
nyek alá, mint a helybeli szerencsés halandót. 
Szabályozzák úgy a bolgár munkaadókat is, 
hogy a munkásaikat itt helyben szerezzék be 
úgy, amint arra mi is rá vagyunk utalva, mert 
hogy konkurálni tudnak, nagyon előmozdítja egy 
nehány olyan körülmény, mint például a legna
gyobb az, hogy balkán munkaerőt alkalmaznak, 
mely dolgozik 16 órán is és ha keres naponta 
3 - 5  koronát, megvan elégedve és hozzá az ét
kezésük olyan igénytelen, amit laikus nem is 
hisz el, ezt természetesen a mi munkaerőinktől 
nem kívánhatunk. Nem viselnek annyi terhet mint 
mi, a betegsegélyző, mint idegen állampolgárokat, 
nem érinti őket. Tehát téves az a beállítás, hogy a 
kertészek belekapaszkodnak a szociális törvény 8 
órás munkaidejébe, egyszerűen csak abba kapasz
kodunk, hogy ne tegyenek kivételt közöttünk, 
hiszen ma már annyira megy a bolgár kertészek 
pártolásé, hogy mi már a piacon helyet sem 
kapunk. — Továbbá, nincs semmi állam érdék, 
irja a cikk-iró ur, a mely a kertészet korláto
zását kívánna, hát elképzelhető-e, hogy egy ker
tész-kongresszus azért ül össze, hogy a kerté
szet korlátozását kívánná. Ugylátszik a cikk-iró 
ur összekeverte a kecskeméti barackot egy hor
dóba a savanyított uborkával és még nem tudom 
mivel és igy akarja feltálalni a közönségnek, 
„tessék ezt a kertészek csinálták 1“ Mig Magyar- 
országnak tényleg haszna van az Ausztriába 
szállított barackért és még több más zöldség
neműért, addig a Dunamentén Szlovenszkón 
termeit és waggón számra Bécsbe szállított pap
rikáért Bulgáriának van haszna, tehát azt hiszem 
ez már nagy külömbség, ha már állam érdekről 
van szó.

Igaz, a mai helyzet Szlovenszkón az, hogy 
nem tettek ők bizony senkit tönkre, mert hiszen 
nincs is kit tönkretenni, kivéve egynéhány a föld
reform által az uradalmakból elbocsájtott ker
tészt. Hát van-e itt Szlovenszkón hazai kertészet?

Nincs, de nem is hagyják fejlődni, legalább ed
dig nem. Tessék csak érdeklődni Cseh- és Mor
vaországban, mit jelent a hazai kertészet nem
zetgazdasági szempontjából, holott Szlovenszkón 
sokkal előnyösebb területek állnak rendelkezé
sünkre és a kiima is kedvezőbb.

Dehogy ez itt nincs kifejlődve, ez nem a mi 
kertész-generációnknak a bűne. Kettős bűnt kö
vetünk el, ha tehetünk valamit a hazai kertészet 
fejlesztésére és azt elmulasztanók a jövő kertész 
generációval szemben.

Ezekkel az előbb leirt követelésekkel, azt 
hisszük, nem bántunk senkit, ez csak kötelesség.

És hogy a kertész tudományt kitől tanuljuk, azt 
különösen szeretnénk megköszönni, ha tudnánk 
kinek, de jobb igy, mert félős, hogy a kertészeti 
iskolát valahol Macedóniában kívánatosnak tar
taná a cikk-iró ur részünkre.

Rimaszombati kertészek.

Egy bútorozott szoba
kiadó. — Czim : megtudható a kiadóban.

0QT* Eladó
1 szalon-garnitúra vitrinnel, 1 zongora, 
1 politúros ebédlő-asztal, 1 hálószoba 
berendezés, 1 komplett irodai berende
zés, 1 Arnheim-páncélszekrény, villany
lámpák stb. stb. Masaryk-tér 3. szám.

SS- K eresek
azonnal elfoglalható, egy vagy 
két — műhelynek alkalmas — 

helyiséget.
S O M O G Y I  K Á L M Á N

férfiszabó.

Egy jó családból való — 14 évet 
már betöltött — fiú felvétetik

szabó tanulónak
HANK ANDOR

uri-*zabónál.
Rimaszombat Szijjártó-utca 75. szám.

Vásári hirdetmény.
A derencsányi felhajtó vásár

1928. m árcxius 6  án
lesz megtartva.

M érlegkészitö
m űh elyem ben

mindenféle mérlegek javítását vállalom. 
Használt mérlegeket veszek és eladok.

Uj mérlegeket készítek. 
HALASY GYULA

mérlegkészitö és lakatosmester 
Rimaszombat, Szijjártó-utca 90.

Tisztelettel hozom a nagyérdemű kö
zönség tudomására, hogy egy egészen 
uj, 4 üléses autótaxival személyszállító

autótaxi vállalatot
újból megnyitottam. Uj kocsim, józan- 
életű, komoly soffőröm biztosítják a ké
nyelmes utazást.

A nagyérdemű közönség szives támo
gatását kérve, vagyok teljes tisztelettel:

K R Á L IK  B É L A
1—x autútaxi tulajdonos.

Uj magyar borok!!
(Rizling, kadarka, izsrjó.)

ízletes olcsó ételek (havi előfizetőknek 
és házhoz) kaphatók

KOMLÚSY ISTVÁN yen d ég ip in .
Ugyanitt tiszta szállodai szobák. 

Rimaszombat Tompa-utcza 18. szám.

Zongoratulajdonosok figyelmébe.
Még 14 napon át Rimaszombat
ban való tartózkodásom idején 
tisztelettel ajánlom fel szogála- 
tomat a zongoratulajdosoknak

zongoráik szakszóra felhangolására
■ úgy helyben mint vidéken.® 

Előjegyzések bejelenthetők a Színház
ban vagy Stefanik-utca 12. szám alatt 

JELINEK JÓZSEF-nél.

Hát hengeres

!  Studebaker-bsrautónK j
£ bármely időben a közönség ren- £  B delkezésére áll a tulajdonosok ve- I  
m zetése alatt. — Tisztelettel ■f KOMÁROMY TESTVÉREK. |
g  Pokorágyi-utca 15. g

Císlo E. 325—27/6.
Licitaény óznám.

Podpisany okresny súd tymto na zná- 
mosf dáva, íe následkom v^roku sedrie 
v Rim. Sobote cís. Kv. 10/26. k dobru 
exekventa Alfreda Polláka obyv. v Prahe 
11. Národní 38., zastupovaného pravotá- 
rom drom Viktorom Schillerom v Prahe 
1. Dlouba tr. é. 39., vyslovujem Tatra 
Bánkú filiálku v Rim. Sobote (falej dr 
Júliusa Dickmana obyv. v Rim. Sobote 
v prospech ktorjch bude licitacia za- 
driana cierom uhradenia 5500 Kő a prísl. 
cfalej 2000 Kő a prisl. následkom zabez- 
peőovacej exekúcie, nariadenej dov^Sky 
10137 Kő 20 hal. poíiadavky na kapitále 
a prísl., na movitosti obíalovanému zha- 
bané a na 3860 Ke odhadnuté v^rokom 
okresného súdu ö. E. 2325—27/1. licitá- 
cia sa nariadila. Táto aj do vyáky po- 
híadávky predoátych, alebo supersek- 
vestrujúcich — nakofko by tieto zákon- 
ného záloiného práva boli obsiahli — 
na byte obíalovaného v Rim. Sobote s 
lehotou o 9. hodine dopol. dna 27-ho 
februára 1928. sa bude odbavovaf kedíe 
súdobne zhabané 1 skrina, 1 fajőarsky 
stolek, 1 koberec, 2 male koberec, 1 zr- 
kadlo, 2 vázy na kvety, 2 lampy, 2 male 
polstáre na postele, 1 záclona, 1 zrkadlo,
1 tanír na ovocinu, 1 strieberná nádoba,
2 záclony, 1 fotel, 1 koberec, 1 stoja- 
nom, 1 hedbevné stinitko, I polátár, 1 
velká byla skrina, 10 obrazov, 50 ruín^ch 
kních, 1 kredenc, 6 obrusov, 6 servitov 
a iné movitosti najviac srubujúcemu pri 
platení hotovfmi, v pádé potreby aj pod 
odhadnou cenou budú vypredané.

Vyz^vajú sa vSetci, ktorí z kúpnej ceny 
draiobn^ch movitosti nároky májú na za- 
spokojenie pred pohradávköu exekventa, 
íe  -  nakorko by sa pre nich exekvovanie 
prv bolo stalo a to z exekúőnej zápisnice 
nevysvitá, — aby zahlásenie svojej pred- 
nosti do zaőiatku draüby u podpísaného 
exekútora vybavif nezameSkali.

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

Okresn? súd v Rim. Sobote, dna 10. 
februára, rok 1928.

Ján BureS, súdny vyslanec.

O LCSÓ  H É T ! Siessen a szükségletét fe-
— ------------------------------ — — ". . . * dezni, mig az olcsóság tart.
Rendkívül kedvező árak. Női ingek, kombinék teljesen kiáru- 
sittatnak. Téli áruk mélyen leszállított áron, u. m.: cicás cipők, 
komót cipők, harisnyák, zoknik stb. Továbbá kedvező áron 
női-, férfi- és gyermekcipők, nyakkendők, ingek, harisnyák stb. 

Győződjön meg saját érdekében

a S A L C Z E R  Á R Ú H Á Z B A N !
G allér-, feh érnem ű- és k éze llő  t is z t ítá s t  
a  b rü n i „ K O L Á R “-g y á r  m egb ízásáb ól 
olcsón v á lla l  s  7 nap a la t t  házhoz sz á llít .

Fényképeket, nagyításokat csak W iNTER S Z . fényképésznél
K É S Z ÍT T E S S Ü N K  I

Rimaszombat, 1928. Nyomatott R á b e ly  K á ro ly  könyvnyomdájában.


