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Gondolkozzunk!
A bűn rákfenéje beleette magát 

az ember vérébe. Minden rosszra 
való hajlandóság eszi a lelkét és 
hitvány bábként sodorja magával 
a kor sallangos, cifra jelzőkkel fel- 
cicomázott gonosz szelleme. A be
csület rongy piaci áru, a barátság 
üzlet, a hűség ismeretlen fogalom 
lett... Sodorna és Gomora végnap
jai előtt volt talán ilyen az Élet 
képe.

Az embert mellbe vágja valami 
szörnyű döbbenet, ha a napilapok 
hasábjain fürkészve figyeli a világ 
eseményeit. A steglitzi diákdráma, 
egy ruszinszkói tizenkét éves utcai 
lány; egy szlovenszkói tizenegy éves 
leány, aki venerás beteg. Irgalmas 
Isten, micsoda fertőbe bukott a világ! 
Mi okozta ezt, kinek a bűne ez?! 
A háború? A háború már tiz éve, j 
hogy állítólag befejeződött. A kor? 
Az emberek vagy az emberiségnek
egy jAp^ce q kultursí m ezőjén vsjjy
hirtelen visszaesése? A gazdasági 
nyomor? Vagy egy uj vérzivatar 
előestéje, amelyik majd végnapjait 
hozza el Európa több ezeréves 
kultúrájának? Mindegy, akármi. A 
kort az emberiség összetétele csi
nálja, a kultúra, a divat, a gazda
sági erők izmosodása, vagy el- 
satnyulása, a lelki elhibbanás vagy 
lelki felemelkedés hatása alatt. Min
den és mindenki bűnös a mai kor
ban. Bűnös maga a kor.

Ha már tudjuk, hogy mi taszítja 
mindig alább és alább az emberi
séget a fertőbe, miért késünk rá
mutatni, hogy kiknek hatalom van 
a kezében, minden eszköz felhasz
nálásával állítsák erejüket a vég
romlást m eg a k a d á ly o zó  munka 
szolgálatába. Hogyan? Nézzük meg 
a fertőző anyagokat: micsoda őrü
let, micsoda perverz tobzódás vé
gig, a téves irányú irodalom egy 
része is ezt szívja kábult agyába, 
a csupa testiségnek élő ifjúság is 
ezt tartja szépnek, aki magát mo
dernnek, műveltnek akarja feltün
tetni. A divatos zene: a tivornyás 
éjszakák jazzband-je, ami örökö
sen a vér felkorbácsolását tűzte 
ki célul. A divatos táncok mozdu
latai, miket a szunnyadó vér extá
zisba hozására kreáltak árral úszó 
táncmesterek. Az öltözködés, a 
testtel való hivalkodás. Ezek és 
hasonlók hozták létre a steglitzi 
drámát. A tizenkét éves utcai lány, 
a venerás gyermek? Sok bűne van 
benne a gazdasági nyomorúságnak. 
De bűnös, ezerszer bűnös a tár
sadalom. A felnőttek, az intelligen

sek, a gazdasági nyomort nem é r - j 
zők, akik a társadalmi helyzet ja -; 
vitása helyett bárok sima parkett
jén kánkánt járnak a borgőzös 
levegőben ahelyett, hogy a lelki 
szépség, jóság istápolására adnák 
fölösleges filléreiket. Politikusok, 
akik a népek jóléte helyett a né
pek romlásán dolgoznak pillanatnyi 
vélt dicsőséget hajszolva. Az uj 
rend hirdetői, akik alapjában akar
ják ledönteni a régi rendet a nél
kül, hogy az uj világrendet biztos 
alapra tudnák fektetni. Bűnös, nyo
morultan bűnös mindenki.

Elhagytuk az Istent és azért el
hagyott bennünket az Isten. Pedig 
a műveltség, a tudomány nem zárjai 
ki az Isten, a hit magasztos fogai- j 
mát. Sőt. Mennél inkább megértünk j 
valamit a világmindenség kürülöt- 
tünk levő csodáiból, annál kisebb
nek érezzük magunkat és annál 
jobban kell kívánkozni az után.

Aki ezt a nagy mindenséget létre 
hozta és íeniiíaríja. Kell Icíííií Isten
nek ! Isten nélkül az ember barom
má sülyed és nyomorult lesz. Ha 
pedig hisszük az Istent, féljük az 
ő fiának a tanításait. És ha ezen 
tanításokat megfogadjuk, megtalál
juk a lelki rothadás szérumát, ami
től meggyógyulunk. . . .

A vallásos kultusz korának kell 
eljönni, hogy ezt a romlásba való 
őrült rohanást megállítsuk. Ha még 
oly nehéz is a Krisztus keresztje, 
a vallás dogmáinak a terhe, fel 
kell vennie az emberiségnek, ha 
nem akar végkép elpusztulni. Nem 
baj, ha divatot csinálunk a jóté
konyságból, az se baj, ha hiúság
ból leszünk jók, csak jók legyünk. 
A jót ugyan önmagáért kell csele
kedni, de ha már olyan gyarló az 
ember, hogy önmagáért nem tudja 
szeretni sem a szépet, sem a jót,; 
hát tegye divatból. Csak tegye.

Milyen üdvös volna ma egy régi 
'módi patronázs. Egy gyermek
rendőrség. Egy valami olyan eg y e-' 
sülét, amely az ifjúsági körök együt
tesével fáradozna az ifjúság meg
mentésén. Nem baj, hogy külön 
templomokban imádjuk az Istent. 
Csak tiszta legyen a szándékunk, 
csak fenkölt legyen a lelkünk.

Döntsük le a felekezetek között 
való válaszfalakat, hiszen az úgyis 
csak látszólagos, döntsük le a mo
dern jelszóval felállított bálványo
kat, mig nem késő, mert csak egy 
ut van a menekülésre: vissza az 
Istenhez! Gondolkozzunk!

Idegenforgalom vidékünkön.
Álmaink kezdenek valóra válni. Talán 

előbb jutnak majd a megvalósulás stá
diumába, mint remélnők.

Sokszor hangoztattuk, kivált a nyári 
szezonban, hogy Rimaszombat város 
annyi szép vidék központjában fekszik, 
hogy idővel nemcsak a helybeli turisták 
fognak innen kirándulni, hanem idege
nek is idejöhetnek vidékünket és váro
sunkat megtekinteni.

Nem kell hozzá más, csak egy kis 
bátorság, egy kis tervszerű szervezkedés.

Amit álmodtunk, azt most megvalósí
tani készül a Karpathenverein késmárki 
központja.

Ez a kárpátegyesületi központ, termé
szetesen szepesi német vezetéssel, — 
mert másként nem is lehet, — idegen- 
forgalmi osztályt állított fel a központ
ban és ebbe az idegenforgalmi osztályba 
be akarja kapcsolni azokat a városokat, 
ahol a Karpathenvereinnek csoportjai és 
alosztályai léteznek.

Így bekapcsolja Rimaszombat várost 
is, mert itt is 1910. óta áll fenn a volt 
Kárpátegyesület, most Karpathenverein 
alosztálya a központ vezetése alatt.

Ebből kifolyólag a késmárki központ 
városunkban is idegenforgalmi irodát 
akar felállítani.

Mi az idegenforgalmi iroda célja?
Az, hogy a Aáagas Tátra vendégeit 

nagy tömegekben szervezzék be a szám- 
bajövő városok és vidékek látogatására.

Az idegenforgalmi irodák képek, pla
kátok, újságcikkek utján és más alkal
mas módon az illető városok és vidé
kek megtekintésére terelik a figyelmet. 
Azután foglalkoznak lakásközvetitéssel, 
ha szükséges szezónlakások, nyaralók 
építését igyekeznek keresztülvinni és 
gondoskodni arról, hogy az idejövő ide
gen itt lakást, ellátást, kalauzolást, veze
tést kaphasson és jól érezhesse itt ma
gát, ha kedve akad idejönni.

Látjuk, hogy itt fontos közgazdasági 
szempontok nyomulnak előtérbe, ame
lyek a vendéglőket, lakástulajdonosokat, 
kereskedőket és termelőket közelről 
érintik.

Az idegen pénzt hoz magával és a 
pénzéért lakást akar, élelmet akar, itt 
vásárol, betegség esetén itt vesz gyógy
szert stb. Szóval a város lakóinak jelen
tékeny rétege hasznot húzhat abból, ha 
idegenek sereglenek ide, ha az idegen- 
forgalomnak egy ága felénk irányul.

A késmárki kárpátegyesületi központ 
meg is tette már a lépéseket, hogy vá
rosunkat is bekapcsolja ebbe a fontos 
közgazdasági akcióba az idegenforgalmi 
iroda felállításával.

Városunk elöljáróságához fordult és 
felhívta, hogy némi kis befektetéssel 
csatlakozzék ehhez a mozgalomhoz, 
amelyből ügyes kezelés és irányítás 
mellett jő hasznot remélhetünk.

Most, mikor itt van az alkalom ennek 
a tervnek megvalósítására, hogy a tátrai 
idegenforgalom egy része, egy ága fe
lénk irányuljon: ne legyünk kislelküek, 
ne mondjuk, hogy ugyan kijönne ide? 
Mert azt előre nem tudhatjuk, lehet, 
hogy sokan lesznek kiváncsiak a mi 
természeti szépségeinkre, amelyeket az 
idevalók nem tudnak megbecsülni.

Várgede, Ajnácskő és a Bucsony ba
zalt kúpjai, a pokorágyi sziklás ormok, 
a Szinyec, Osztra, Trsztye, Vepor és Fa-

bova innen megközelíthető ormai, Mu- 
rány vára stb. elég erős vonzó erővel 
bírnak egy vérbeli turistára, csak kellő
leg reklámozni kell őket.

Ne legyünk kislelküek és csüggedők : 
gondoljuk meg, hogy gazdasági és más 
haszon jár e vállalkozással. Jusson 
eszünkbe, hogy Svájc javarészt az ide
genek látogatásából él.

Itt is úgy lesz. Csak bátorság és egy 
kis áldozatkészség s néhány év alatt 
bőven meghozhatja gyümölcseit a város 
idegenforgalmának föllendülésében. A 
szerencse segíti a bátrakat. O

A könyvkereskedelem hivatása 
és a „Szivek harcza.“ *)

Ősi tradíciója szakmánknak az, hogy 
különbeknek, jobbaknak mondjuk ma
gunkat a kisboltosnál, aki ötért cukrot 
vagy paprikát mér és azt hangoztatjuk, 
mi nemcsak árut adunk a vevő kezébe, 
mi őt neveljük is, szellemi táplálékot 
nyújtunk neki és harcosai vagyunk a 
népek kulturmozgalmának, akárcsak a 
tanító vagy más kulturtényező. Az igaz 
könyvárus át is érzi ennek a hivatásnak 
a fontosságát és igyekszik is annak tel
jes erejéből megfelelni. A változott vi
szonyok azonban mélyen beleszántottak 
szakmánk életébe is és ma az elé a 
szomorú helyzet elé állítottak bennün
ket, hogy akárhány könyvespolcon nem 
„kulturtermék" áll, hanem kulturmíreg!

Végigjárva Szlovenszkón, alkalmam 
volt a dolgokat figyelemmel kisérni és 
örömmel állapítottam meg, hogy a nye
reségvágy nem rántotta le a kartársak 
nagyrészét hivatásuk magasztos piadesz- 
táljáról. Pozsony, Nyitra, Érsekújvár, 
Léva, Eperjes, Kassa, Ungvár, Bereg
szász és még néhány város könyvárusai 
határozottan visszautasították holmi „ki- 
adócégek“ ajánlatát, hogy rémregénye
ket, mérgező hatású szennyirodalmat 
boltjukba beengedjenek és azt árusítsák. 
Sajnos, viszont vannak kollégák, akik 
nem ilyen skrupulózusak. Ö előttük 
semmit sem jelent a „hivatás", a fontos 
a kereset és nem átalják a pénzért könyv
árusi becsületüket vásárra vinni. Aáert 
lehet-e vérbeli könyvárus az, aki képes 
100 koronát és annál is többet venni 
egy „Szivek harca" cimü fércmunkáért, 
mikor azért a pénzért vevőjének irodal
mat nyújthat és nem is egy regényt, 
hanem 4—5 jó, irodalmi értékű művet?!

Nem akarom azokat az urakat kiok
tatni, akik ilyen lélekvásárra vállalkoz
nak, de kérdem őket, gondolkozzanak 
az ügyön, szabad-e könyvárusnak erre 
vállalkoznia?

Erre csak egy lehet a felelet: Nem 
és százszor nem ! Azok a „kiadók" csak 
járjanak saját útjaikon és saját erejük
ből terjesszék „irodalmukat", de ben
nünket erre soha sem használhatnak 
fel ! A mi szervezetünk, a mi erőnk arra 
való, hogy világosságot terjesszünk, nem 
pedig sötétséget! A kolportázsregény 
pedig, vagy más néven ponyvaregény 
az utóbbit célozza ; el tehát vele, ki a

*) A szlovenszkói könyv- és papirkereskedők 
egyesületének hivatalos közlönyéből a „Könyv- 
és Papirkereskedő“ből vettük át e cikket, mely
ből örömmel állapítjuk meg, hogy a hivatásuk 
magaslatán állő könyvkereskedők a lelketmér
gező ponyvatermékek terjesztését maguk is el
ítélik. Szerk.

Tisztelt vevőim b. tudomására hozom, hogy tavaszi és nyári szöveteim nagy válasz
tékban már megérkeztek. — Tisztelettel J Ó Z S A  A. ÚriSZabÓ R ÍM . SOBOTA,

Meghívásra m intáim m al szem élyesen kiutazom.
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mi tisztes szakmánk tisztes boltjából, 
ki a szemétdombra, oda ahova való !

Annyi energiával, annyi munkával jó 
könyvet, értékes irodalmat is tudunk 
eladni, ez legyen tehát a cél, könyvet 
eladni, igazi könyvet! E.

A járási ipartársulat 
közgyűlése.

Csütörtökön reggel 9 órakor vette 
kezdetét a járási ipartársulat rendes 
közgyűlése a Polgári Olvasókör dísz
termében, a testületi tagok nagy érdek
lődése mellett. A közgyűlésre nemcsak 
Rimaszombatból, hanem a járás legtá
volabbi községeiből is nagy számmal | 
jöttek össze a tagok.

Röviddel 9 óra után nyitotta meg az 
ülést Valaszkay Rezső ipartársulati el
nök, beszámolva az elmúlt gazdasági év 
legfontosabb eseményeiről, valamint az 
ipartárs. administrativ tevékenységéről. *

Sajnálattal emliti meg az elnöki jelen
tés, hogy a nyugodt gazdasági fejlődés 
helyett a múlt év is az általános ipari 
pangás, pénztelenség és munkanélküli
ség jegyében zajlott le s a gazdasági 
életnek e sebeit a kisiparos és kereskedő 
osztály érezte meg legjobban. A helyzet 
szanálása érdekében különféle kon
gresszusokon igyekeztek a múlt évben 
is jobb belátásra bírni a kormányt, ez 
a módszer azonban sikert nem hozott 
s ezért a járás iparosainak és kereske
dőinek nem lehet más feladatuk, mint 
az iparíörvény keretei között juttatni 
érvényre jogaikat és a legteljesebb szo
lidaritásban védelmezni lokális érde
keiket.

Az ipartársulat adminisztrációját si
került mintaszerűen beszerezni, ma már 
modern irodával, nyilvántartással rendel
kezik a testület és az ügyek intézését 
feladata magaslatán álló tisztikar végzi. 
Az elmúlt évben 1969 ügydarab érke
zett az iktatóba és az évvégi zárlatnál 
59 darab maradt elintézetlenül. Tanonc- 
szegődtetés 228 esetben fordult elő, ezek 
közül 16 bírósági eljárás mellőzésével 
boníatott fel.

Segédbejelentés csupán 262 történt, 
holott az elnökség értesülése szerint a 
munkaadóknál minimum 600 segéd állott 
alkalmazásban a lepergett év folyamán.

A társulati taglétszám az év végével 
1365-re rúgott, ebből a szabad iparra 
404, kézművesekre 775 és az engedé
lyezett iparra 250 esik. Uj iparengedély 
270 esetben adatott ki, mig iparbeszün
tetést 110 iparos jelentett be. Kiadásra 
került a múlt évben 151 felszabadító 
okmány.

A kontárkodás és zugkereskedelem 
letörésére az elnökség az elmúlt év fo
lyamán is minden tőle telhetőt megtett. 
A döntőbíróság megszervezéseig a felek

között vitás ügyekben az elnökség töl
tötte be a közvetítő és kiegyenlítő fak
tor szerepét és 1—2 esettől eltekintve, 
fáradozásai ilyen irányban is sikerrel 
jártak. A tagdijak fizetése körül, külö
nösen a vidéki tagok, továbbá a segé
dek ki- és bejelentésénél, a tanonczok 
szegődtetése és felszabadításánál, az 
ipar megkezdése és beszüntetése körül 
a tagokat súlyos mulasztások terhelik 
s az ipartörvény vonatkozó szakaszainak 
negligálása miatt az elnökség a jövőben 
kénytelen lesz rendbírságot alkalmazni 
a renitens tagokkal szemben.

A múlt évi tanonc- munkakiállitás rész
leteinek ismertetése után bejelentette 
még az elnök, hogy a segédek október 
9-én a járási iparügyi biztos elnöklésé
vel tartották meg alakuló ülésüket.

Az elnöki jelentés tudomásul vétele 
után a döntőbiróség megszervezésére 
került sor. Rendes tagok lettek: Koszka 
Lajos, Makovics Lajos, Kálmán Károly, 
Siku Mihály, Králik János, Paál László, 
Weisz Ármin, Klein Géza, Gálát András, 
(Poltár), Breznyan Pál (Nyustya), Csip- 
ka Ferencz (Tiszolcz), Klein Hermán 
(Klenócz). Póttagok: Brózmann István, 
Teleszniczky Ferencz, Szabó Andor, Stef- 
fanits Aladár, Szalatnay Pál, Sága János 
(Rimabánya), Galo Pál (Osgyán). — A 
döniőbiróság a társulat elnökének veze
tése mellett működik.

A segédvizsgáztató bizottságokat szak
mánként 1 — 1 iparos és 1 — 1 segédtag
gal választották meg. Mindegyik szak- 
bizottság elnöke a társulat mindenkori 
elnöke.

A választások megejtése után a köz
gyűlés az 1925—27. évi zárszámadáso
kat tárgyalta le. Az 1925. és 1926. évi 
zárszámadásokat jóváhagyták, ellenben 
a múlt évit a számvizsgálóbizottságnak 
adták ki előzetes ietárgyalás végett. Az 
évi költségvetést vita nélkül fogadták el. 
A számvizsgáló bizottságba Kovács Jó
zsef, Derekas János, Koskó József, Alt- 
mann Sámuel, Löffier Ferdinand, Fejes 
Árpád (Nyustya), Csipka Gyula (Tiszolc) 
lettek beválasztva.

Következett Rónay Gyula volt ipar- 
testületi jegyző fizetés megállapítás iránti 
kérelme. Hosszas vita után a közgyűlés 
3000 korona végkielégítést szavazok 
meg 37 éven át működött volt jegyző
jének. Jóváhagyták ezután a tisztviselői 
és szolgai állás szervezésére vonatkozó 
intézkedéseket és vita nélkül hozzájá
rultak az Iparosok Országos Szövetségé
be való belépéshez.

Nagyobb vitát provokált az elnökség
nek az eddigi tagdijak rendezését célzó 
javaslata. A szlovenszkói társintézmé
nyek példájára ugyanis az elnökség azt 
javasolta, hogy a tagok anyagi helyze
tének megfelelően négy kategória léte- 
sittessék s e szerint a tagok 15 — 30— 
45-60 korona tagdíj fizetésére kötelez-

tessenek progresszive az eddigi 20 kor. 
egységes tagdíjjal szemben.

Galdt András (Poltár) a legmagasabb 
kategóriát 200 koronában javasolta meg
szabni ;

Dickmann Dezső, a keresk. testület 
elnöke szerint az osztályokba sorozás 
igazságtalan;

Szoyka Pál az elnöki előterjesztés el
len szólal fel ;

Takács Dániel (Tiszolcz) az elnökség 
javaslatát pártolta ;

Szó József hasonlóképpen nyilatkozott, 
csupán a legalacsonyabb tagsági dij- 
határt 10 koronában kívánta megszabni;

Tokár István Szoyka Pál indítványát 
kérte elfogadni;

Gémes Béla viszont az egyöntetű tag
sági dij szisztéma mellett tört lándzsát 
és olyan javaslatot terjesztett elő, hogy 
a segédet alkalmazó iparosok 10 ko
rona és inastartó iparosok még 5 koro
na pótlékot fizessenek a rendes tagdíj 
mellé.

Az egy óra hosszát tartó vita során 
az indítványok oly tömegével álltak elő 
a tagok, hogy a további vitát megelő
zendő, az elnök az indítványt levette a 
napirendről, dacára annak, hogy az el
fogadás biztosnak !átszőtt. A nagy hord
erejű kérdés alapos megtárgyalása cél
jából a javaslatot az elnökség a választ
mány elé fogja terjeszteni s annak fel
dolgozásában kerül majd egy rendkívüli 
közgyűlés elé.

Az elnök intézkedése természetesen 
azonnal lecsillapította a felizgatott ke
délyeket s már általános csendben tette 
meg előterjesztéseit Valaszkay Rezső 
az elnökségnek a társulati székház épí
tésére vonatkozó terveire vonatkozólag.

Megemlítette az elnök, hogy a szék
ház építés terve egyáltalában nem irá
nyul a fennálló társadalmi egyesületek 
ellen, mert az elnökséget csupán az a. 
cél vezeti, hogy az ipartársulatnak meg
felelő iroda és tanácskozó helyiséget és 
szolgalakást szerezzen, ellenben kaszinó 
vagy klub alapítási céljai nincsenek.

A közgyűlés negyedkettőkor ért véget.

H Í R E K

Böjt
hamu keresztje szürkénk gondránczos 
homlokunkon s a magunkba szállás bű
nöket hessegetö elmélyedésével ássuk meg 
sírját a vigságok farsangjának.

Az örömök muzsikája álmodozásba 
ringató lágysággal, halkan rezonál fü 
lünkben s vérünk patakja lassúbb for
gásra hajtja érzésmalmunk csodás ke
rekét.

Táncos lábunk kifáradt izma pihenőre 
ereszkedik s az illatos testek pouder- liszt
jétől fehér, gyűrött frakkokat az emlé- j

kezés sóhajával akasztja szekrény foga
sára a férfi kéz.

Asszony derekat, leányvállakat simo
gató tenyereket bámuló szemek tükrét 
könnyek finom fátyla homályositja s a 
tenyérráncok M betűje az elmúlás gon
dolatára ébreszti lelkünket.

A csiiris bubifrizurák közül parfömös 
szőke hajkoronák szépségesednek ki s a 
reminiscenciák viráglétráján uj, nagy, ha
lálos szerelmek futnak a szivek titkos 
rejtekébe, hogy a szent, tiszta, igaz ér
zések célt, tartalmat, boldogságot adjanak 
a farsangok böjtre virradt, boldogságot 
kereső, meakulpdzó emberének.

A böjt hamukeresztje lassan lemosó
dik homlokunkról s a tavasz virágos ün
nepével ránk köszönt a diadalmas feltá
madás.

Egyházmegyei hírek, A rozsnyói egy
házmegyei főhatóság Kosteczky József 
dereski adminisztrátort geszíetei plébá
nossá nevezte ki. Kontrós János nagy- 
rőcei róm. kath. segédlelkész Losoncra 
helyeztetett át. Bubnics Mihály rozsnyói 
róm. kath. püspök a múlt héten papsá
gával Rozsnyón, Füleken, Tornaiján és 
Gölniczbányán értekezletet tartott, amikor 
is több egyházi ügy került tárgyalás alá.

A „Havi egy ebéd" akciónk során 
összegyűlt összeget e héten Lőwy Henrik 
az általa adományozott 10 ebéd =  50 
koronával 2600 ebéd =  13000 koronára 
növelte. A befolyt adományokat a köz
ponti pénztárhoz juttatás végett Dr. Tör
köly József magyar nemzeti párti szená
tornak, a prágai Magyar Menza ügyve
zető igazgatójának adtuk át s az elszá
molást a központnál megtettük.

Győry Dezső előadása Lcsonczott,
A losonczi munkás otthon helyiségében 
kedden este szép számú hallgatóság 
előtt érdekes és nagy felkészültségű elő
adást tartott Győry Dezső a Magyar 
Nemzeti Munkáspárt felkérésére. Az elő
adás, melynek cime: „A munkásmozgal
mak és nemzeti gondolat" volt, nagy tet
szést váltott ki és az előadót melegen 
megtapsolták.

Szombathy Viktor eperjesi elő
adása, Az eperjesi evangélikus leány- 
kör meghívására Szombathy Viktor az 
elmúlt szombaton nagysikerű szerzői 
estet tartott Eperjesen, amiről nemcsak 
az ottani helyilapok, de a napisajtó is 
a legnagyobb megelégedés hangján em
lékezik meg. Az eperjesi magyarság ré
széről tüntető lelkesedéssel fogadott iró 
a színházi és filmesztétikáról adott elő, 
közben pedig Kuncz Józsa néhány Szom-

Eradeti 
MOLNÁR ét MOSER 

kölnivizek

Glásernál.

Régi, rég i szó .
Semmit nem szabad szólanunk,
Nincs kacajunk, szavunk, sóhajunk.
Lobbantanunk nem szabad lángokat,
Nem téphetünk föl késő átkokat.
Csókokat csókolnom nem szabad,
Szemed messzi fények felé szalad.
Hajad dús selymét nem simíthatom,
Csak nézlek, vágylak, két fáradt ablakon.

Szombathy Viktor.

Az örök „farsangról."
Valahogy csak kell felejteni. Annyi a 

gond, a kétségbeesés, a szomorú és 
naponkénti szeretkezés : az élmény, hogy 
ki kell magunkból legalább minden idő
egységnyi meghatározottságban űzni az; 
előbbi átélés benyomásait. Kell egy pil
lanatra az idő órájában fokozni valami 
banális könnyű érzést, hogy erre a rö- j 
v*d secundumra tűnjön el minden tul- 
temperált lelkiség s alánk csak bodor 
füstjét iy éppen érzékileg absztrakál- 
ható j ‘en lángolja.

Nézem a karnevált. Naponta bál, zsúr,1 
estély, tea, five o clock vagy legalább j 
egy rövid tours. Az idegek feszültségé
nek óriási zengése, melyhez méltó re- 
zonálást zeng a jazzband. És farsang van 
farsangkor, farsang van a böjtben s 
mindenkor. Kiáltó okok a tényezői. 
M"’tha az emberek el akarnák maguk

ból hajtani egy másik élet realitását, 
mely túl intenzív, egy másik erőszakolt 
napi tétel romantikumával. Aki nem lát
ja, akiben a napi átélések nem hagynak 
fároszokat, azok a mai ember farsangos, 
létezés feltétel minimumát, kétségtelenül 
a legmagasabb maximumra testálnák. 
Bálok s hasonló valamik állandó napi 
szükségletté válnak, még a farsangon 
kívül is. Hát még benne. Kezdve a 
konfliskocsisoktól — a Schriftsteílerek 
és művészek báljáig az emberek társa
dalmi, magán, politikai vagy más össze
tartó kapcsolatai szerint mulatnak. Csak 
hogy említsek egy példát, múltkor az 
egyik bécsi barátom „a meztelen mű
vészek klubjának álarcos mulatságára" 
— ez komoly — kapott meghívót, mely
ben azt is tudomására adták, hogy a 
címben jelezve van a kosztüm.

S az évnek minden napján zugó jazz- 
band zenéjére táncolnak az emberek. A 
nők nem bírnak magukból eleget mu
tatni s nem elég, hogyha felöltöznek, 
levetkőznek és viszont, de amellett a 
kosztümök oly óriási fényűzéssel, pazar 
pompával vannak kiállítva, hogy mikor 
a múltkoriban egy elegáns bálon meg
fordultam, hol mintegy száz nő lehetett 
jelen, számításunk szerint egy millió 
cseh korona keringett női kosztümök
ben a parketten. Utána elmentem egy 
nyomor-tanyára, hol szegény, sápadt, 
esti muri volt, olcsó és hig alkohol-lé

mellett, akaratlanul is megtaláltam a 
megoldást a szociális állapotok feszült
ségében. A közös vonás: az ok azon
ban kigörbült az örök farsangozó gaz
dagok szája szélén. A bizonytalanság
nak, a gondnak, a fáradtságnak, az ab
normális idegfeszültségnek tánczban, 
erotikában csillogó drága és zsibárus 
pompában, bóditó alkohoiban vagy tom
pa egykedvűségben való elfojtása. Olyan 
az „örök farsang", mint a felcicomázott 
cigánylány. Ki vili fényes, alul piszkos. 
Próbálják takargatni a takarni valót, 
mert kell, mert dominál : a Muszáj, — 
most érzik, hogy az egyforma rossz ka
pacitása hamar összeroppantaná világu
kat, az önmegtévesztés nélkül.

A jazzband-vezető felkiált: Singen ! 
Énekelni ! A felcicomázott tömeg a ba
nándalt üvölti. A bálokról s az éjszakai 
átéléseiből a hajnal lepottyaníja a Hét
köznapba, kopott ruhába, siró gyerek 
köré, szürke — de éjjel mámorosán 
üvöltő emberek közé. — Az Éleinek 
gyors a kilométer-jelzője s a volánt a 
Sietség tartja kezében. Gyorsan átélnek 
az emberek mindent s minden fonál 
után unalmasabb az Élet nekik, mivel 
más újat nem találnak, minden átéletett 
s nem meglepetés a Titok sem. Az 
„örök farsangban" durran egy pisztoly 
s egy unott ember elsietett megismerni 
a még egyetlen Ismeretlent.

Ezért keresnek az emberek. S aki

keres, az talál is. A mai ember megta
lálja a témát s annak a tárgyát. Pálcát 
tör és Ítél, de ritkán vallja be a helyes
lést. Bele szeret tekinteni az Élet inti
mitásaiba s ha a nagy dolgok fölött 
blazirtul mosolyog is, apró diák disznó- 
ságok iránt érdeklődik. Itt van a steig- 
litzi diák-tragédia. Az utolsó utcai gye
rek is tisztában van vele. Ismeri Gün- 
ther, Scheller lány, a Krantz fiú lelki 
életét, foglalkozik vele, mert izgatja őt 
a perverzitása a dolgoknak. Miért? Mert 
a maga ténykedésére, a kora érettsé
gére, a sietségére talál bennük. Látja 
bennük a gyors megismerni akarást. 
Talál bennük „örökké farsangozó" ero
tikát, sexualizmust, ledérséget, pikanté
riát, sugestiót, hazárdjátékot, fiatal ak
tivista költőt, szélbáb diákembert, kora- 
érett, ideges, bűnözött diáklányt, — min
dent, amit ő szeret, ami még neki fon
tos, mert vagy ismerni akarja vagy 
ismeri. Belenézek az emberekbe, amint 
ide lapoznak. Egy kis feltalált rokon
vonás. Megborzad, látja magát, s fázva 
tetszik neki, rokonszenvezik velük.

Fejlődés ez az örökké tudniakarás, a 
mindenek gyors elérése, egy megrövidi- 
teíf életkor felé, a gyors kiéléshez. „Az 
örök farsang" gyertyája lobog s gyor
san elég. — De oka van.

Magyarády Zoltán.

Rádié-akkumulátor töltés, villamos felszerelés és berendezés, csillárok, egük a legjntányosahb áron 
i q r  a Rimaszombati Városi Villamos Telepen szerezhetők be; Kispást-tér, —  Telefon-szám: 30 .
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bathy-költeményt szavalt nagy tetszés 
közben. A tavasz folyamán még több 
szlovenszkói városban fog szerzői esté
ket rendezni Szombathy Viktor.

A Szabadegyetem fizikai előadása. 
Csütörtök este százhúsz főnyi közönség 
előtt tartotta meg a gimnázium fizikai
termében szemléltető példákkal és kísér
letekkel gazdagított értékes előadását 
Frenyo Lajos állami reálgimnáziumi ta
nár a katód- és Röntgensugarakról, a 
Szabadegyetem idei ciklusának ötödik 
előadásaként. A laikusok részére is min
den tekintetben érezhető, élvezetes elő
adás során mindenekelőtt az elektromos 
áram feszültsége és áramerőssége kö
rüli fogalmakat tisztázta az előadó, 
azután a szikrainduktoron megszagga
tott elektromos áram viselkedését szem
léltette a positiv (anód) és a negaíiv 
(katód) sarkak közé beiktatott külön
féle töltésű üvegcsövek segítségével. így 
vezette rá a hallgatóságot a katódsuga- 
rakra, melyek mágnesruddal irányukból 
szépen kitérit'netők és azíX, illetve Rönt
gen sugarakra, miknek átütő ereje a 
levegőtöltésen át is több méterre terjed 
s amikre a mágnesestér semmi befo
lyással nincs. Bemutatta a Röntgen-lámpa 
rendszerét és néhány átvilágítási pró
bával tette szemiéltetővé az X-sugarak 
működését, majd pedig Korányi Zoltán 
Röntgen felvételt készitett egy női kéz
ről, miközben az előadó részletesen is
mertette a Röntgen-íotografálás techni
káját és jelentőségét. Az élvezetes és 
tanulságos előadás megrendezéséért el
ismerés illeti a Szabadegyetem vezető
ségét és a reálgimnázium igazgatóságát. 
A Szabadegyetem ezévi ciklusa során 
még egy rádiótechnikai előadást fcg 
Frenyo professzor tartani a gimnázium 
fizikai előadótermében. A csütörtöki elő
adás, amely matematikai pontossággal 
kezdődött, pontban 9 óra 15 perckor 
végződött. Előadás után nemcsak, hogy 
lelkesen megtapsolták az előadót, hanem 
még jónéhány kísérlet részleteit kutatva, 
közei egy órán át a keresztkérdések 
pergőtüze alatt tartották. Frenyo prc- 
fessor a legnagyobb készséggel adott 
választ érdeklődésükre s igy törtání, hogy 
még tiz órakor is az érdeklődők közül 
többen tartózkodtak  a fizikai előadó
teremben. A Szabadegyetem legköze
lebbi csütörtöki előadása március 1-én 
lesz a Kereskedelmi Testület nagyter
mében, amikor is Makovits Jenő festő
művész fogja ismertetni a legújabb mű
vészeti irányokat. Az előadások rendje 
érdekében a Szabadegyetem vezető
sége ezúton is kéri a közönséget a pon
tos megjelenésre.

Halálozás. Tavassy Lajosr.á sz. Csizy 
Erzsébet 26 éves korában f. hó 22-én 
Pelsőczör. hosszas betegeskedés után 
meghalt.

Az irodalmi társaság legközelebbi 
iiiését holnap, hétfőn este 5 órakor 
tartja meg a Polgári Olvasókör nagy
termében, mikor is dr Veress Samu és 
Szokolay János adnak elő. Az ülés nyil
vános és belépődijmentes s arra a t. 
közönség és a társaság tagjai ezúton is 
meghivatnak.

„Fehérest." A Rimaszombati keresz
tény szocialista párt április hó 8-án, 
husvét első napján fogja megtartani dr 
Szüiiő Géza védnöksége alatt műked
velői előadással egybekötött táncmulat
ságát a „Tátra" szálló nagytermében.

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

Gömörvárrnegye levéltárát átadják 
Magyarországnak. A békeszerződések 
sek a régi levéltárak anyagának elosz
tására vonatkozó rendelkezését a múlt hét 
folyamán kezdették el foganatosítani 
Gömörvármegyének a rimaszombati me
gyeházépületben lévő levéltárában. A 
Magyarországot érdeklő iratoknak ki
válogatását több nyugdíjazott régi me
gyei tisztviselő végzi s a nagyfontos- 
ságu, hónapokat igénylő munkához a 
zsupáni hivatal csupán nyolc napot 
engedélyezett.

Vége a farsangnak. Húshagyókedd 
éjszakáján végérvényesen bezáródtak az 
idei farsang tükrös ajtajai és a dupla 
kettessel megbélyegezett szerdával a 
böjt szomorú korszaka nyílott meg ré
szünkre. A farsangzáró keddi nap szo
kás szerint nagyobb lármát és lelkese
dést hozott a rimaszombati csendes éj
szakák történetébe és a farsangot az 
összes lokálokban erre való tekintettel 
formálisan elbucsuztatták. Alegalapcsabb 
lökést a farsangzáró dáridókhoz a szín
házban rendezett ricsaj adta meg a kö
zönségnek, a színházi publikum a Tátra 
éttermében a hajnali órákig elmulatott. 
A Polgári Olvasókörben az ipartársulati 
műkedvelő gárda bankettezett jazz-band 
mellett szintén hajnalig, a földszinti 
nagyteremben pedig a szokásos péntek
esti összejövetelek közönsége igyekezett 
búcsút venni az idei farsangtól. A kávé
házak, vendéglők, bárok hasonlóképpen 
többé-kevésbé lármás és hangulatos 
bucsuéjszakát rendeztek. Az idei rima- j 
szombati farsang igazán nem panasz-! 
kodhatott, hogy távozása nem etikett-1 
massig történt. A történeti hűség kedvé
ért meg kell azonban jegyeznünk, hegy 
kakasszóra minden bucsuzkodó lárma 
elült az egész városban és a hajnali 
szürkületben körsétát végző rendőr-; 
őrszem már csukott redőnyöket talált 
mindenfelé.

Famunkások balesetei. Minács János j 
51 éves klenóci lakost csütörtökön fa
fuvarozás közben a felbillent szekér 
maga alá temette. Súlyos váilperectö- 
réssel a rimaszombati kórházba száiii- 
tották, — ugyanaznap Czibuliák Sámuel 
20 éves tiszolezi famunkás is a kórház
ba került, a tiszolci állomáson rakodás-! 
nál egy farönk alá került és a súlyos 
fenyőszál zuhanás közben a szerencsét- j 
len fiatal ember két ujját tőből lesza- j 
kitotta.

Kommunisták szupervizitje a nép
konyhán. A csúfos kudarezba fulladt 
kommunista tüntetések során a legfőbb 
vádat a népkonyha ellen emeltek a 
helybeli kommunista agitátorok és a 
népkonyhára szorult legszegényebb nép- 
osztályt éppen a népkonyháról terjesztett 
rémhírek révén akarták saját táborukba 
becsalogatni. L egelsősorban a népkonyha ; 
szakácsait gyanúsították meg, hogy ai 
jelenkezők orra elől egyszerűen ellopják I 
az étéit és hazahordják, azután azt a 
mesét hozták forgalomba, hogy a nép
konyha ételei egyenesen élvezhetetlenek 
s azokat a legszerényebb igényű ember 
sem képes jóízűen elfogyasztani. A vá
ros vezetősége a panaszok hírére ter
mészetesen vizsgálatot indított és amint 
azt lapunk annak idején jelentette is, a 
vádak koholtaknak bizonyultak minden 
tekintetben. A kommunisták agitációja 
ennek ellenére sem szűnt meg. Szerdán 
négy kommunista agitátor jelent meg a 
népkonyhán, hogy az ételek minőségéről 
meggyőződjön. Mind négyen a legjobb 
étvággyal fogyasztották el a menüt és 
egyenesen meg voltak lepve, hogy a 
legjobb polgári konyhával is vetekedő 
étejek ellen bárki is panaszt emelhetett.

Önképzőköri ülés a Tompa Körben. 
A helybeli állami reálgymnázium ma
gyar tagozatának Tompa Köre az elmúlt 
vasárnap tartotta meg rendes ülését, 
amelyen Csontos István VII. o. tanuló 
szabad előadást tartott a „Népdalkölté- 
szet“-ről, Jávorszky Jenő VII. o. tan. pe
dig Czinka Panna nótáját játszotta ei 
hegedűn. A legközelebbi ülést most va
sárnap tartja az önképzőkör, amikor is 
Balthazár jános Vili. o. tan. Jósikáról 
tog előadni, Kubinyi László VIII. o. tan. 
és Hupka József Vili. o. tan. pedig sza
valnak.

Sorsolás. A helybeli Kath. Olvasó
egylet által kibocsátott házépítési köt
vényeket e hó 20-án tartott választmá
nyi gyűlésen sorsoltuk ki, mely alka
lommal a következő számokat huztuk ki: 
31, 43, 79. 86. 87, 95, 98, 100, 107, 110. 
Felhívjuk e kötvények tulajdonosait, 
hogy azokat beváltás végett nálunk be
mutatni szíveskedjenek.

A kath. olvasóegylet elnöksége.

Köszönetnyilvánítás. A járási ipar
társulat vigalmi bizottsága ezúton mond 
hálás köszönetét mindazoknak, akik a 
kereskedők és iparosok e hó 18-iki mu
latságának fényét részvételükkel emelni 
és áldozatkészségükkel anyagiakban is 
támogatni szívesek voltak.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik drága kis Bélukánk 

elhunyta alkalmából részvétük kifejezésé
vel mély fájdalmunkat enyhíteni kívánták, 
valamint azoknak, kik temetésén resztvet
tek, ezúton mond hálás köszönetét

Gémes Béla és neje.

A Rimaszombati feotbal! kerület
rendes havi ülését a Polgári Olvasókör 
tanácstermében március hó 4-én dél
előtt 10 órakor tartja meg, mikor is a 
folyó ügyek nyernek elintézést. A kerü
let közgyűlésének határozata szerint az 
ülések minden hónap első vasárnapján 
tartatnak s azokra külön meghívók nem 
nem bocsájtatnak ki.

A járási iparíársulat műsoros esté
lye. A Polgári Olvasókör színháztermé
ben zsúfolt ház előtt pergett le szomba
ton este az ipartársuiat házalapja javára 
rendezett műsoros estély, az erkölcsi 
sikernek megfelelő anyagi eredménnyel. 
Az előadást Győry Dezső prológjával a 
szépen szavaló Szabó Nyunci nyitotta 
meg, azután Dezső József „Ibolyka" ez. 
vigjátékát mutatták be. Hokky Pipi, 
Durda Elemér, Durda Ica, Dániel Böske, 
Sipula Béla és Páricska Béla. Óriási 
sikere volt Székely Lajosnak, aki Ma- 
tolcsy Klára zongorakisérete mellett egy 
Schubert-dalt és Thurzó N. László zené- 
sitésében Petőfi „Szeptember végén" ez. 
dalát énekelte. A nagy hatást kiváltó 
énekszámok után újra műkedvelők kö
vetkeztek soron, Somlay Károly egy há
borús emlékét: „Ruhapróba Andorkáék- 
nál“ cimti bohózatot eljátszva. A darab 
szereplői : Fejes János, Lévay Piri, Tokár 
Anna és Víczián Ica voltak. Szünet után 
Leeső Aranka átérzéssel szavalt Telek 
A. Sándor, Sass Ede és Farkas Imre 
verseiből. A műsor utolsóelőtti száma 
újra egy Somlay kabarétréfa volt: „Kata 
néni libát vesz." Ebben Takáís László, 
Krisko Ica, Neumann Aranka és Dropka 
Géza nevettették meg a közönséget, be-j 
fejezésül pedig Durda János énekelt ak
tuális Mihalik-kuplékat. — Az előadást 
Pienízner Frigyes konferálta végig. — 
A műsor végeztével táncra perdült a 
közönség és a tánevigaiom, mely a far
sang legsikerültebb mulatsága volt, a 
reggeli órákig tartott.

Í A Roykó-féle világhírű
Tiszaujíaki bajuszpedrő

mindenütt kapható!

A „Német szó" bemutatása Ajnács-
kőn. Az ajnácskői olvasó- és önképző
kör vezetőjét Hennyey Katalint a múlt 
év őszén igazgató-tanítónői minőségben 
Nyitra megyébe helyezték át. Az Olva
sókör vezető nélkül maradt, valamint a 
két év előtt fölszentelt kulturház is, 
amelyet még mindég néhány ezer ko
rona bankkölcsön terhel. Első hetekben 
az Olvasókör tagjai tanácstalanul állot
tak a változott körülményekkel szem
ben, de a makacs, energikus népiélek 
fölocsudott s az utóbbi időben tapasz
talt széthúzás, mely az öregebbeket 
visszavonulásra kényszeritette, megszűnt. 
Összedobbantak a magyar szivek s kö
zös akarattal megválasztották elnöknek 
és vezetőjüknek: Darabi Mikiós iparost. 
Újabb tagok jelentkeztek, a gárda meg
szaporodott. Közös akarattal elhatároz
ták, hogy farsang vasárnapján előadják 
Nagy Dénes pályanyertes, vidám, kacag
tató népszínművét a „Németszó“-t. A 
régi, tapasztalt, ügyes gárda előállt és 
tanította a fiatalabbakat. És közös aka
rattal, lobogó jó kedvvel produkáltak 
farsang vasárnap este, egy minden te
kintetben sikerült előadást. Látva, hogy 
a közönség szinültig megtöltötte a kul
turház termét, szinte virtuskodtak a da
rab komikai részeinek kiaknázásában. 
A teljes elismerést érdemlő szereplők:

Lázár Juliska, Darabi Szerén, Balázs 
Bözsi, Pilát Juliska és Bözsi, Zerola 
Margit, Pál Juliska, Pocsai Mariska, Las- 
kovic Ilona és Juliska. Továbbá: Balázs 
Mátyás, Pataki József Kajsza, Misoczky 
István, Id. Hanyus István, Porzsolt József, 
Rabecz József, Agőcs József, Lázár Fe
renc, Pataki Ferenc, Szamos Béla, Hanti- 
szik Miklós, Mikus József, Huszti István, 
Ifj. Hanyus István, Czikora Pali, Kocsmá
nk József, Matala Barna, Darabi Árpád, 
Pál Pál, Pataki József, Pocsai Ernő. — 
Husvétra a „Falu rosszáéhoz készülnek.

Műkedvelői előadás. A rimaszécsi 
róm. kath. ifjúság február hó 18- és 
19-én nagy sikerrel adta elő az „Olyan 
nincs a sifonérban," az „Okos asszony, 
meg a buta férj" és a „Méitóságos csiz
madia" bohózatokat.

Műkedvelői előadás. A feledi iparo
sok olvasóköre február hó 18-án színi 
előadással egybekötött táncmuiatságoí 
rendezett, mikor is a „Tatárjárás" ope
rett került színre. A szereplők közül 
kitünően alakította Mogyoróssy huszár- 
önkéntest Bettler Ilike, aki pompás já
tékával, kellemes hangjával nem egyszer 
kapott tapsvihart. Elismerés illeti Bartha 
Ferencznéi, aki Riza bárónét játszotta 
teljes precizitással s akinek mindenben 
megfelelő partnere volt Perjéssy Dezső 
Lőrenihey huszárfőhadnagy szerepében. 
Különben úgy Bettler Bözsike (Eleméry- 
né), Kassai Ilonka (Treszka) és Dr. Sin- 
ger Árpádné (Idike) szintén jók voltak. 
Ifj. Csorba Kálmán elsőrangúan felelt 
meg Lohonyay altábornagy szerepének, 
mig Dr. Singer Árpád kitünően alakí
totta Wallenstein tartalékos hadnagyot. 
Vályi Kálmán (Imrédy) és Feledy László 
(Elekes) is jól megállták helyüket. Mo
csár István, Kelier Barna, Péter Nándor, 
Kovanits Antal, Együd István, Ciáka 
Gyula, Feledy Ferencz és Együd József 
is jól a l a k í t o t t a k .  Virók János mint 
öreg Bencze páratlan volt a maga ne
mében s nem egyszer részesítette a kö
zönség hálás tapsviharban. — Az elő
adás után parázs táncmulatság volt reg
gelig. — Az előadás sikere ifj. Csorba 
Kálmán jelenlegi elnök fáradságot nem 
ismerő munkásságának, Zsigmond József 
rendező s általában a vezetőség elisme
rést érdemlő munkájának köszönhető.

Nyugtázás. A Rimatamásfalvai Ol
vasóegylet folyó hó 18 án megtartott 
álarcos bálján felülfizettek a következők: 
Járosi Pál 5, Hlauka András 5, Jablonsz- 
ki József 5, Surgota József 5, Andrik 
Andrásné 2, Telesznyi Kálmán 15, Sza- 
majdák Andrásné 5, Radócz István 5, 
Járosi Mihályné 5, Földi András 5, Mol
nár László 10, és Bredár István 2 koro
nát. A nemesszivü adományokat hálás 
szívvel nyugtázza az Elnökség.

Hatósági közlemények. A különleges 
kereseti adó 1927. évi vallomásainak 
beadása tárgyába kiadott hirdetmény a 
városháza hirdetőtábláján ki van fiig-
gGSZtvO.

Az 1884. évi XVI. t. c. által előirt te
nyészállat szemle városunkban folyó évi 
március hó 2-án délelőtt 11 órakor fog 
a vásártéren megtartatni. Felhivatnak az 
összes tenyészállat tulajdonosok, hogy 
állataikat a jelzett időben és helyre ve
zessék elő.

Rína APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap február 25-én és 26-án 

szenzációs kalandor filmsláger.

Vigyázz Harry! Éles látás!
Főszerepben HARRY PIEL az ismert kalandor.

Szerdán, február 29-én I. rész, csütörtökön, már
cius 1-én II. rész nagyszabású világalkotás! Qii- 
lesa Péter i3mert regénye nyomán 28 felvonásban

Fanfan, a király gavallérja
Főszereplők Ciaude Francé, Amié Simon Glrard, 

világhírű francia művészek.

Szombaton és vasárnap, március 3-án és 4-én 
nagyszabású film Armonta és Bonsqueta ismeri 

vigjátéka nyomán

Onagysága táncosa
(Charleston mámorában)

Főszerepben Korda Mária, Várkonyi Mihály, Willy 
Fritsch világismert csillagok.
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szenzációs francia operett, mely a buda
pesti Belvárosi szinház műsorát már 
hónapok óta uralja, rendkívüli sikerre 
számíthat. A főszerepeket Kornély, Hor
váth Böske, Rohonczy, Vágó, Marossy 
és Farkas Pali játszák.

Vasárnap délután, mérsékelt helyárak
kal, utolsó vasárnap délutáni előadás 
„Az Aranyhattyu.

Vasárnap este, az operett együttes 
búcsúja a „Nótás kapitány". Farkas Imre 
gyönyörű operettje lesz a szezon utolsó 
előadása.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Rábely Károly laptulajdonos.

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

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

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

férfiszabó.

Magyar borok!!
(Rizling, kadarka, szerjó.)

ízletes olcsó ételek (havi előfizetőknek 
és házhoz) kaphatók

KOMLÚSY ISTVÁN vendéglőjében.
Ugyanitt tiszta szállodai szobák. 

Rimaszombat Tompa-utcza 18. szám.

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

szabó tanulónak
HANK ANDOR

uri-ssabónál.
Rimaszombat, Szijjártó-utca 75. szám.

Vásári hirdetmény. 
A derencsónyi felhajtó vásár

1928. m árcaius 6  án
lesz megtartva. Községi eléljéréség

Méhcsaládok
kaptárban és kasban eladók, nemkülön
ben üres jókarban lévő kaptárok és 
egyéb méhészeti eszközök is.

Cim: Lengyel György nyug. kör
jegyző Rimavská Sobota, Komensky- 
(Kmetty)-utca 17. sz.

Hat hengeres

i  Studebaker-bérautőnk f
i  bármely időben a közönség ren- £ 
1 delkezésére áll a tulajdonosok ve- 1
I* zetése alatt. — Tisztelettel jjj

KOMÁROMY TESTVÉREK, f
Pokorágyi-utca 15. j

M érlegkészitö
m űh elyem ben

mindenféle mérlegek javítását vállalom. 
Használt mérlegeket veszek és eladok.

Uj mérlegeket készitek.
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 A LIK  BÉLA
1—x autótaxi tulajdonos.

Bérbeadási hirdetmény.
Rimaszombat városa a tulajdonát 

képező v o l t  Pénzügyigazgatósági 
épületben lévő

4. sz. p in ce h e ly isé g e t
az 1928. év április hó 1 -étöl 1931. 
év március 31-ig terjedő időre a 
városháza tanácstermében 1928. év 
március hó 9-én d. e. 10 óra
kor megtartandó nyilvános árveré
sen bérbeadja.

Feltételek az 1. sz. helyiségben 
megtekinthetők.

Rimaszombat, 1928. február 22.
Városi tanács.

O L C S Ó  H É T ! Siessen a szükségletét fe
dezni, mig az olcsóság tart. 

Rendkivül 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 B  Á R Ű H Á Z B A N !
G allér-, fehérnem ű- és k éze llő  t is z t ítá s t  
a  b rün ni „ 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 SZ. fényképésznél
K É S Z ÍT T E S S Ü N K !

Az Apolló mozgóban több újabb 
film pergett le a múlt héten a vászonon, 
melyek a közönség általános tetszésében 
részesültek. Különösen szép film volt a 
„Szeszélyes hercegnő," melynek szerdai 
előadását a szinház látogatás miatt csak 
kevesen nézték végig. Az e heti műsoron 
is a legszebb filmalkotások szerepelnek. 
Itt közöljük, hogy az „Apolló" kávéhá
zat a tulajdonos február 18-án nyitotta 
meg ünnepélyesen közvacsorával és 
tánccal, vasárnap este kedélyes far
sangi estéllyel végződött a megnyitó 
ünnepség. A kávéházat látogató szünet
közi közönséggel közli a direkció, hogy 
az előadás folytatását s illetve a szünet 
végét a kávéházban is jelzik.

S Z Í N H Á Z .

Még egy hét s a szlovenszkói magyar 
szintársulat megválik tőlünk, hogy rögös 
utján tovább haladva, Rozsnyón folytassa 
nagyszerű munkásságát, a magyar színi 
kultúra művelésével, terjesztésével föl
szántsa a lelkek ugarát s a legneme
sebb szórakozás mellett a művelődés 
Ígéretes magjait hintse el a legterméke
nyebb humuszban, amelyből a szépségek 
lelket nemesitő dús kalásza fakad.

Március 6-án Rozsnyón kezdi meg 
szezonját a szintársulat, hogy a kassai 
kapunyitásig biztosíthassa, sajnos, csak 
úgy-ahogy garantálni tudja megélhe
tését.

Még egy hétig van hát alkalmunk föl
föl melengetni didergő lelkünket a mű
vészet tüzénél s ez alatt az utólsó hét 
alatt meg kell mutatnunk, hogy pártfogó 
szeretetünk nem csügged, nem lanyhul 
sőt fokozódik és méla szomorúsággal 
telik meg szivünk a válás, a búcsú kö
zelségének gondolatára, Hogy szép, fön- 
ségesen szép legyen e búcsú s kedves 
a Rimaszombatra emlékezés, egyedül csak 
a közönségen múlik.

A közönségen, azon a kedves müveit, 
színházba járó, áldozatkészséges lelkes 
publikumon, aki e szezon alatt estéről- 
estére ott lelkesedett,tapsolta bordó kor
dina előtt, mindennél szebb-irásos bizony
ságlevelet állított ki kulturszeretetéről, 
nemcsak, de az általános elszegényedés 
következtében beállott nehéz viszonyok 
mellett, a helyzethez képest a magyar 
Rimaszombatot ismét példaképül festette 
meg a többi városok számára is.

E reménységgel, ezekkel a gondola
tokkal eltelve indul a kritikus az utolsó 
hét előtti előadások beszámolására:

Pénteken, február 17-én Csathó Kál
mán „Te csak pipálj Ladányijának 
fölötte élvezetes s Justh Gyula rende
zésében tökéletes előadásában gyönyör
ködött a színházat alig félig betöltő 
közönség. A címszerepben Vágó Artúr 
a "'aga természetességében rajzolta meg 
az életét pipaszó mellett töltő, mivel 
sem törődő, csupa szív, csupa lélek, 
örök-optimista magyar dzsentri alakját. 
Cserényi Adél a feleség szerepében tö
kéletesen alakított, kiváló tehetségét új
ból bebizonyítva, nagy sikert aratott. 
Erdődy Lily most is művészete magas
latán állott, nemkülönben Révész Ilona, 
okinek nagyszerű játékát nyiltszini tap
sokkal külön is honorálta a közönség. 
A sokoldalú s mindig és mindenben mű
vész Justh Gyula s a végtelenül szim
patikus, kiváló színészi kvalitásokkal 
rendelkező Várady Lajos, a minden háj
jal megkent bérésgazdát csodás hűség
gel személyesítő s ezért ugyancsak nyílt 
szinen is tapsokat nyert Farkas Pali, 
Marossy Lajos, Tanka Dóra s a többiek 
mindannyian kifogástalanul jók voltak. 
Külön kell azonban megemlékeznünk 
még Fehér Dódyról, aki Marczi szere
pében a kamasz fiút, a csinytevő, szem
füles suhancot szép jövővel biztató te
hetséget sejtető tudással állította elénk.

Szombaton és vasárnap este Vincze 
Zsigmond jubileumos sikerű operettjét 
„Az aranyhattyu“-t mutatta be az ope- 
rett-ensemble. A darab diadalmas sikert 
aratott nálunk is s alkalmat adott a közön
ségnek, hogy az összeállításában nagysze
rű operett-együttest megérdemelt ünnep
lésben részesítse. Kornély Mária művé
szettel játszott és énekelt, partnerének Ro
honczy Mihálynak énekét, játékát ugyan
csak művészet jellemezte most is s ér
zésteljességének, játékban is lelkiessé
gének kedves kifejezője volt az a könny, 
mely a Muskátli dalban végig pergett 
arcán. Horváth Böske, Bellák, ez a csupa 
tűz, csupa művész-erő két kiváló tehet
ség valósággal brillírozott, artista-mutat

ványnak is beillő tánczukat csaknem 
végkimerülésig meg kellett ismételniök. 
Kacsóh Magda megérdemelt tapsokat 
aratott énekével, játéka is jó volt s a 
szőke paróka — általános vélemény sze
rint is — nagyon előnyére vált. Vágó, 
Várady, Némethy, Turóczy, Bókay töké
letes alakításukkal tűntek ki. A gördü
lékeny, sima előadásért Bellákot, mint 
rendezőt is dicséret illeti. Pompás kiál
lítás, Fischer dirigálásában zene kifogás
talan, kar összhangzatos, erőteljes. Telt 
ház, forró est.

Vasárnap délután mérsékelt helyárak
kal „Repülj fecském" operett ment jó 
előadásban.

Hétfőn, február 20-án mindenben az 
előző előadáséhoz hasonló sikerrel a 
„Cigányszerelem" operettet játszották, 
lanyha érdeklődés mellett.

Kedden, Zágoni István „János bácsi 
színházat vesz" énekes bohózatának be
mutatásával s annak keretében több 
magánszám előadásával szereztek a szí
nészek a közönségnek kedélyes s vig, 
kellemes farsangi estét.

Szerdán, az „Aranyhattyu" operett 
harmadik előadása pergett le a közön
ség élénk érdeklődése mellett, teljes si
kerrel.

Csütörtökön Galsworthy hírneves „Az 
ezüst kazetta" színműve ment Justh 
Gyula preciz rendezésében, mikor is az 
összes szereplők művészetüknek legja
vát nyújtották s nagy sikert arattak. Az 
előadás a legmelegebb esték egyike volt, 
Mágory Mária, Cserényi Adél, Justh, 
Marossy, Farkas, Várady, Ungváry és a 
többiek a hatásos, művészi tollal megirt 
darab életes alakjait plasztikusan rajzol
ták meg. Játékuk a közönség megér
tésével találkozott és felvonásról-felvo- 
násra zúgott a taps.

Pénteken, Lehár Ferenc örökszép, gyö
nyörű zenéjü operettjét „A vig özvegy“-et 
elevenítették föl.

Szombaton és vasárnap este, február 
25. és 26-án, Kálmán Imre világhírű, cso
dás zenéjü, ragyogó kiállítású operettje 
„A cirkuszhercegnő" bemutatása lesz.

Vasárnap délután, mérsékelt helyárak
kal „A királyné rózsája" operettet ját
szák.

A jövő hét műsora:
A szezon vége felé közeledik. Az 

utolsó hét műsorát az igazgatóság úgy 
állította össze, hogy a távozó szintár
sulat a legjobb emlékeket hagyja maga 
után.

Hétfőn, Kálmán Imre világsikert ara
tott operettje „A cirkuszhercegnő" ke
rül szinre. Ez a kitűnő operett, mely 
eddig a világ összes élő nyelvére le 
lett fordítva, méltó koronája lesz az 
eddigi operett bemutatóknak. Kálmán 
Imre világmárkás hire biztositéka annak 
a kiváló sikernek, amit a nagyszerű ope
rett a színpadon elért. Példátlan az a 
siker, amely idáig is kisérte az operet
tet, amelynek librettója és zenéje egy
aránt a legkiválóbbak közt is kiváló. 
Az egész operett személyzet foglalkoz
tatva van a darabban, melynek ragyogó 
kiállítása vetekedik minden fővárosi ki
állítással.

Kedden, Hatvány Lilynek nagysikerű 
színműve „Az első férfi" kerül szinre 
szenzációs szereposztásban. A darab a 
budapesti színpadon óriási sikert ara
tott, legutóbb pedig Pozsonyban volt 
nagy sikere. Úgy a sajtó, mint a közön
ség a legnagyobb megelégedéssel fo
gadta a darabot.

Szerdán és csütörtökön „Borcsa Ame
rikában". Budapest közönsége lázban 
égett az elmúlt nyáron, amikor a „Borcsa 
Amerikában" szinre került a budai szín
házban. Valami újat, valami szenzáció
sat hozott ebbe a darabba Török Rezső, 
melynek színtiszta falusi levegőjében 
benne él a föld, a ragyogó napsugár, 
melyet bearanyoz a tiszta, egészséges 
humor csillogása. A címszerepben Kor
nély Mária a legjobb szerepét játsza, 
partnere a daliás Rohonczy. A humor
ról Vágó és Farkas Pali gondoskodik. 
A cigányzene kíséretet Csóka Sanyi, a 
kedves cigányprimás és zenekara játsza.

Pénteken, „Ki babája vagyok én?" 
hallatlanul érdekes és szellemes bohó
zat bemutató előadása rendkivül jó 
szereposztásban. A darab most került 
szinre Pozsonyban, ahol osztatlan tet
szést aratott.

Szombaton, „Nászéjszaka". A szezon 
utolsó operett bemutató előadása. A

Císlo E. 348/27—3. 
Licitaöny óznám.

Podpísan? vyslany súdny exek. tymto 
na známosf dáva, fe následkom vyroku 
Feledského okresného súdu 5. E. 443/26. 
k dobru exekventa Frantisekovej Dániel 
zastupovaného pravotárom Dra Pa- 
vela Batta, oproti exekvovanému nás
ledkom uhradzovacej exekúcie, nariade- 
nej do v^áky 500 Kö. — hal. poíiadavky 
na kapitále a prísl., na movitosti obíalo- 
vanému zhabané a na 3700 K5. — hal. 
odhadnuté vjtrokom feledského okres
ného súdu 5. E. 348/27. licitácia sa na- 
riadiia. Táto aj do v^Sky pohfadávky 
predoStych, alebo supersekvestrujúcich 
— nakoíko by tieto zákonného záloí- 
ného práva boli obsiahli — na byte ob- 
íalovaného v Hosticiach s lehotou o 15 
hodine odpol. dna 29-ho februára 1928.

sa bude odbavovaf, kecfíe súdobne zha
bané 1 tefa, 1 bobyla, 1 kőn a iné 
movitosti najviac sfubujúcemu pri platení 
hotovymi, v pádé potreby aj pod odhad- 
nou cenou budú vypredané.

Vyzyvajú sa vSetci, ktorí z kúpnej ceny 
draíobn^ch movitosti nároky májú ná za- 
spokojenie pred pohíadávkou exekventa, 
2e — nakoíko by sa pre nich exekvo- 
vanie prv bolo stalo a to z exekúénej 
zápisnice nevysvitá, — aby zahiásenie 
svojej prednosti do zaéiatku draíby u 
podpísaného exekútora vybavif nezame- 
Skali.

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

Okr. súd vo Feledu, odd. 11. dfía 1-ho 
februára 1928.

Okresny súd vo Feledu.
Rimaszombat, 1928. Nyomatott R á b e ly  K á ro ly  könyvnyomdájában.


