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Húsvét.
Irta: Győry Dezső.

Minden Nagypénteknek van fel
támadása. Minden Golgotán kereszt 
állhat, de minden Krisztus-sírról 
elmozdítja a követ a hit és a sze
retet. A lelket, az emberi szivet és 
a tiszta akaratot nem lehet megölni, 
akkor se, ha keresztre feszítik.

Hívők és hitetlenek harca a vi
lág. A világban mindig voltak va
kon hívők és vakon hitetlenek. De 
sose győzött se az egyik, se a má
sik. Két szélsőség egyforma vég
zetét és tévedését nyögték. Csak 
a tisztán akarók, a szerető szivüek 
és a bojdogan hívők hite győz 
mindig. És ezeknek nem volt fon
tos az, hogy melyik nagyobb cso
da, az-e, hogy a hit elmozdította 
a követ, vagy az-e, hogy a hit el
mozdulni látta, a Feltámadás szo
morú öröme megváltotta világot és 
a megváltás a végtelen élet érvénye 
alá emelte az ember.

Azt az embert, aki sárból és 
aranyból összegyúrva hányódik a 
mindenkori sár és a mindenkori 
tisztaság között.

Békesség és háborúság, jóság és 
gonoszság, igazság és hazugság, 
szeretet és gyűlölet csapnak össze. 
Az egyik puszta kézzel, a másik 
állig fegyverzetben. — Mindig úgy 
volt és mindig úgy lesz, hogy akad
nak, akik csak azt látják, hogy a 
fegyver győz, hogy a gonoszság, 
a hazugság és a gyűlölet erősebb, 
mint a békesség, jóság, igazság, 
szeretet. Mindig ezek vannak töb
ben. De mindig úgy volt és min
dig úgy lesz, hogy akadnak, akik 
tagadják ezt. Tagadják szent, el- 
vehetetlen hittel és meggyőződés
sel mert ők már tudják, hogy min
den rossz akkor bukik el, mikor 
győzni látszik, mert magában hordja 
végzetét. Ezek sose nyúlnak a rossz 
fegyvereihez. Ezek vannak keve
sebben.

De ha végignézünk a vallások, 
a nemzetek, a tudományok történe
tén, mindenen, ami embert jelent a 
világban, akkor azt látjuk, hogy 
ez a kis, igaz sereg, amelyik a je
lenben mindig legyőződnek, min
dig vesztesnek látszott, még sincs 
soha lebirva, még sincs összetörve, 
még sincs tönkretéve: mindig él, 
mindig tovább visz és mindig di
adalmaskodik a világ végezetéig.

Csekély igaz hivőké ez a hús
véti ünnep, mely Nagypéntek után 
jár és hirdeti a krisztusi igét és 
krisztusi igazságot, hogy minden

Nagypénteknek van Feltámadása 
és hogy nagyobb a szeretet, mint 
a gyűlölet és erősebb a hit, mint 
az erőszak.

Húsvét: Isten és Szabadság,
Hűvéí a szétnyíló függöny. Legördül

nek a sirró! a sziklák. Jézus, Isten és az 
Eszme diadalra jut. Isten dicsősége, az 
őrködés bizonyossága, eloszlatják a ké
telyt. Egy nálunknál erősebbnek a lé
tezése, mely belénk adta a magot, amit 
fejlesztünk érett gyümölcsnek, nyilván
valóvá lett. Megmutatta magát az Isten, 
a Jehova, a legfőbb Energia, Erő, és az 
Eszme. A Szabadság kiröppent a befa
lazott sírból és útjára eresztette gazdag 
tartalmát. Ez a feltámadás, a piros hús
vét. Kinyilvánulása ez a két legnagyobb 
ideálnak : Istennek és a Szabadságnak.

És ez a két húsvéti eszme, mely pa
tyolat vörös és szűz fehér színű az em
beri elgondolásban, a történelem fonalán 
kálváriák nehéz járatú hegyét, diskuszok 
szennyes porondját bejárta. Emelkedett 
a Zenith magassága felé és lezuhant a 
Nadir mélységéig. Jubileumi húsvétok 
emlékén ezren haltak meg Isten ina 
gasztalással, Isten magasztaló késétől 
csak azért, mert a kivitelben latnyi kü~ 
lömbség voli. Viszony, összefüggés felé
rendelés, ok és okozat: Isten. Teremté
sem és létezésem viszonya. Az objek
tumnak és subjektumnak egyesítése. A 
szabadság inár a felsőbb, a teremtő Erő, 
az Isten adottsága: idegen erőtől való 
függetlensége az individuumnak vagy 
az individuális csoportozatnak. A két 
örök Életgondolat, végig szalad piros 
fonalként, irányzótűként a történelmen. 
Vér, átok, szenny, erkölcsi eltévelyedés 
torzítja azonban fehér köntösüket. Isten, 
aki van, volt és lesz, aki egy, csak mások 
máskép nevezik, vagy tökéletesebbnél 
tökéletesebbnek gondolják, mint prob
léma kardot adott, gyilkolt és sajátságá
val ellenkező rútságot, hívei, az embe
rek testébe. Néró üldözésétől, az első 
keresztyének katakombáitól végig a tör
ténelem lapjain, napjainkig egy mexikói 
katholikus mészárlásig Isten fogalmával 
rútúl visszaéltek, gaztettre és ember
telenségre feljogosítottnak érezték ma
gukat a szent de hazug hívők. Az Ideál 
égisze alatt folyik az üzlet. Aranyakat 
raknak a megközelíthetetlenség megkö
zelíthetőségére. Közelebb akarnak jutni 
az emberek a problematikus titokhoz. 
Hypotéziseket állítanak fel, hisznek és 
hitetlenkednek egyszerre. Ma már nem 
elégszenek meg, s egyes keretek állításai 
szerint messze tudják maguktól Isten 
létezését és kívánják őt közvetlenebbül 
érezni. A fölöttünk álló főalany létezé
séhez, a Istennek, mint absztrakt foga
lomnak a felénkrendeltségéhez kétség 
nem fér a mai ember idegességében és 
a régi formák bizonytalanságának az 
érzetében új és új medreket keres, hogy 
közelébb legyen az Úr zsámolyához, 
mert

Boldog ki Isten kegyelmében
Fehérre aszatja magát.

Hivés, abszolút elismerés kell, s ezt csak 
Isten tudata adja meg nekünk.

A Szabadság, a liberté, a másik nagy 
emberi tulajdon. Már gyermeki ereink
ben benne pezseg vágy, a kivánkozás

utána. Ajándék a Szabadság a teremtés
től. Lelki tulajdonság, mely adatott s 
nem öröklött. Egyetlen lelki és testi 
közös tulajdon, melynek a korlátozására 
csak az volna hivatva, aki azt adta. És 
mégsem. Határok közé szorítása, meg
nyirbálása, durva, bírásától való meg
fosztás mindennapi téma, esemény. A 
legtöbb vért, a legtöbb jajt és szenve
dést az Isten-eszme után, a Szabadság 
eszméje ontotta. Nekünk magyaroknak 
édesen fájó, melegen kedves a szó. Nagy 
idők és nagy halottak jutnak eszünkbe. 
Az első igaz Szabadság. A megelőző 
nagy szenvedések, Martinovics és társai. 
S utána 1848-ban a Szabadságnak kivi
rult „Szabadság fája“, az a pár hónapos 
magur.krautaitság s ózonszivás, az a 
pompás magyar tavasz, mely ideális, 
nekiforrott és gyümölcsöt Ígérő volt, de 
véres, martaidé kezek letörték a meg
fakadt bimbót. Husvét van ma és nyolc
van évvel ezelőtt is Husvét volt. A 
Szabadság husvéíja. Az elnyomatás szik
láját az Erő lehengeritette a sirról s ma 
nyolcvan éve vidámabbak s korszerűb
bek voltunk magyarok, mint ma itt és 
máshol az agyonbunkózott, a lemaradt 
tizenkét pontunkkal. Süllyedt a nívó és 
alacsonyabb szférákban imádkozunk 
azért, mi egyszer a múlt század nagy 
em.Lcr ívhaiiüiban beteljesüli: liberté, 
égalité, fraternité. Nyolcvan évvel ezelőtti 
husvéton a forradalmak eredménye tes
tet öltött. Hármas jelszavak trikolórja 
lengett, Európa beteg testén. Feltámadás 
volt a hideg, aláíaposott, hazug szent 
eszmék burka alól. Istenből gúnyt űztek. 
Szent Szövetség. S Isten ujja kifakadt 
hazug képmása alól feltámadásnak a 
népek nagy Husvétján nyolcvan évvel 
ezelőtt. Lánglelkü apostolok emelték ma
gasabbra az ideális hivést, a fogalmat, 
Petőfik, Jókaik, Táncsicsok nőttek ki a 
földből, a polgárok verejtékszagu tűzhely- 
kuckójából s hirdették az emberiség nagy 
közösségét. Világszabadságot. És a ma
gyar Husvét, mely 1848 márciusában 
feltámadt, mely 1848 husvétjára minden 
kívánságát tettbe öntötte, egy évre rá 
Világosnál becsületes és lelkes harc után 
letiportatott. Szikla rágördittetett a sírra. 
A szent Szabadság lebunkóztatott a hit
vány ferde bürokratizmus által, mely az 
Isten testvérét a Szabadságot szent kul
tuszban megégetteíte egyházi keretek 
között.

Voltak azóta magyar húsvétok, voltak 
azóta Szabadságfák ültetve, de eredmé
nyük ezeknek a vészes és szomorú 
torzó: a Ma. A nyolcvan év előtti már
ciust még nem haladtuk túl. Az embe
rek finomodtak, de aradi vértanukat és 
osztrák vérteseket, oroszt vezető föura- 
kat ma is szül a világ. Mikor beszél 
majd össze, közös megértés eredményéül 
az emberiség történetében az Isten és 
Szabadság, mikor lesz majd szabadhivés 
és szabadszólás az emberiség lelkületén 
örök jelleg. Magyarády Zoltán.

Az önsegélyző egyesületről.
A Rimaszombati Polgári Olvasókör 

védnöksége alatt álló Temetkezési egye
sület folyó hó 1-én tartott választmányi 
ülésén Kovács József egyesületi elnök 
egy igen egészséges s életrevaló eszmét 
hozott szőnyegre azáltal, hogy indít

ványt terjesztett elő egy „önsegélyző 
egylet" megalakítása iránt.

Ez az önsegélyző egylet, — melynek 
humánus célja minden kétségen felül 
áll — az anyaegyesület vezetése alatt 
fejtené ki áldásos működését s egyedüli 
célja az volna, hogy lehetőséget nyúj
tana arra, miszerint a legszegényebb 
ember is minden nagyobb anyagi meg
terhelés nélkül tisztességes temetkezési 
járulékot biztosíthasson magának.

A választmány egyhangú lelkesedéssel 
vette Kovács József elnök indítványát 
s határozatilag kimondotta, hogy azt a 
f. hő 22-én tartandó közgyűlésnek el
fogadás végett előterjeszti.

Felkéri az egyesület vezetősége Ri
maszombat város egész közönségét, 
hogy siessen ezen igazán humánus célt 
szolgáló intézmény támogatására s mi
nél számosabb jelentkezés folytán tegye 
lehetővé annak mielőbbi működését.

A tagfelvételt a hivatalos órák alatt 
dr. Gabonás János egyesületi jegyző 
eszközli (városháza 12. sz. ajtó), ahol 
az egyesület működésére vonatkozólag 
részletes információ is nyerhető.

Hogy az önsegélyző egylet működé
sének célja s a tagfelvételi feltételek 
tisztán álljanak mindenki előtt, az egy
letnek Kovács József által indítványozott 
s matematikai adatoxkal is támogatott 
alapszabály tervezetét a közönséggel az 
alábbiakban közöljük :

A rimaszombati Polgári Olvasókör véd
nöksége mellett alakult Temetkezési 
Egylet a saját tagjai között, egy önse
gélyzőt létesít, mely önsegélyző azonban 
a temetkezési egylettől teljesen külön 
kezelendő, minden néven nevezhető dol
gaitól függetlenül működik, kizárólag a 
vezetési joga áll fenn az anyaegyesü
letnek, vagyis az önsegélyző vezetősége 
az anyaegylet mindenkori vezetőségé
ből áll.

Az önsegélyző célja:
1. Tagul csak a fentnevezetí egylet 

tagjai vehetők fel korkülönbség nélkül.
2. A saját tagjainak, vagyis egymásnak 

egy oly segélyt biztosítani, mely összeg
ből elhalálozás esetén a temetési költ
ségek biztosítva lesznek.

A kötelező feliételek az alábbiakban 
állapíttatnak meg:

1. Tagul első sorban a temetkezési 
egylet tagjai vehetők fel korkülömbség 
nélkül, egyébként bárki felvehető, aki 
nem is tagja a temetkezési egyesületnek.

2. A taglétszám 400-ban állapittatik 
meg, ennél kevesebb nem lehet; elha
lálozás esetén egy uj tag azonnal fel
vétetik.

3 Tagsági dij évenkiní Kő 3’—, mely- 
összeg az irodai szerek és kezelési 
költségekre fordítandó, a tagsági köny
vek költségét a tagok egyenlő elosztott 
arányban egyszer s mindenkorra fizetik.

4. A megalakuláskor minden egyes 
tag alapul Ke 5'20 fiil. fizet be, mely 
összegből az Ke 5'— összesen Ke 2000 
lesz az az összeg, melyből az első el
halálozott tag törvényes utódának a ha
lotti bizonyítvány felmutatása mellett 
Ke 500 azonnal kifizetendő, a 20 fillér 
pedig a pénzbeszedő járandósága lesz.

5. Amint egy tag elhalt, a pénzbe
szedő az 5 korona 20 filléreket nyolez 
napon belül beszedi, a tagok kötelesek 
azt azonnal fizetni, azon tag ki ezen kö-

A rimaszombati Keresztény Szocialista párt búsvét vasárnapján, este 8 úrai kezdettel a Tátrában
műkedvelői előadást és táncmulatságot rendez,
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telezettségnek eleget nem tesz, a tagok 
sorából azonnal törülteti s ezzel minden 
jogától elesik, helyébe uj tag vétetik fel.

6. Az 5. pontban esetröl-esetre befi
zetett összeg biztosítja az elhalálozott 
tag után fizetendő Ke 500-át, mely ösz- 
szeg minden 10 elhalt tag után 50 ko
ronával egész 2000 koronáig emelkedik s 
a felmaradt összeg alaptőkének szolgál.

7. Azon tag, ki már 300-szor befize
tett 5 koronákat, a további fizetések 
alól felmentetvén, ezzel tagsága meg
szűnik, helyébe egy uj tag lesz felvéve 
s ily rendkívüli esetben a megszűnt tag 
az önsegélyző részéről ugyanoly elbá
násban részesül mint az elhalt tag, 
vagyis részére már ekkor 2000 korona 
még életében kifizetendő azon a napon, 
mikor a tagsága megszűnik. Ily esetben 
az illető tag az önsegélyző egyletbe 
újból felvehető, amikor is tagsági jogá
nak gyakorlása újból kezdődik.

8. Az önsegélyző pénzét mindig az 
anyaegylet pénztárnoka kezeli s ezért 
anyagi felelősséggel tartozik. A pénztár
nok minden oly esetben, amikor a pénz
beszedőnél az elhalt tagok után besze
dendő összeg körül valami szabályta
lanságot vesz észre, azonnal jelenti az 
elnöknek, hogy ez a további intézkedési 
tisztikarával egyetemben megtehesse, a 
befolyt összeg-felesleget pedig választ
mányi utasítás szerint helyezi el.

9. Abban az esetben, ha egy időben 
kettő (2) vagy több halott lenne, úgy az 
elsőbbségi joga az összeg felvételéhez 
mindig az előbb elhalálozott hozzátar
tozójának van, mig az utóbbiak pár napi 
késéssel kapják meg járandóságukat, 
ily esetben a pénzbeszedő a halottak 
száma szerint szedi a fizetendő járulékot.

10. A pénzbeszedő biztosítékot tarto
zik adni az önsegélyzőnek.

11. A pénzbeszedő minden taghoz 
csak egyszer tartozik a díjfizetés céljá
ból elmenni, ezért mindenki pontosan 
tegyen eleget kötelezettségének s ha 
mégis előfordulna, hogy valaki azonnal 
nem tud fizetni, úgy azt 3 nap alatt 
okvetlen fizesse be az önsegélyző pénz- 
tárnokánál, nehogy az 5. pont szerint 
töröltessék.

12. Abban az esetben, ha idővel a 
taglétszám 4C0-nál a tagok jelentkezése 
következtében mégis magasabbra lenne 
felemelhető, úgy az önsegélyző vezető
sége ha jónak látja, a befizetéseket le
szállíthatja, azonban egy tag többet mind 
1500 koronát nem fizethet be a 7. pont
ban meghatározott módozat szerint.

13. A 400-on túl folytatólagosan fel
vett tagok ugyanoly sorrendben tesznek 
eleget kötelezettségüknek és élvezik jo
gaikat mind az első 400-asok, ha elha
lálozásuk az első tíz tag befizetésénél 
történik, a járulék 500 korona és minden 
tizedik után 50 koronával emelkedik 
egész 2000 koronáig.

14. Tekintettel arra, hogy önsegély
zőnk névleg és elvileg is a segélyezés
sel foglalkozik, igy tagjainak, illetve oly 
egyéneknek, kiknek segítségre van szük
ségük, e folyton növekvő alapból, ily 
esetben kellő garancia mellett a leg
messzebbmenő kedvezményes feltételek 
mellett hitelt nyújt, mely hitel nyújtását 
az elnökség és az e célra a választ
mány által delegált két megbízott sza
vazza meg, elnök kiutalja s a pénztár
nok kifizeti s a fél által átadott bizto
sítékot elhelyezi s ezért szintén anyagi 
felelősséggel tartozik.

Alkonyaikor. . .
Most meggyújtom a hülő tűzhelyet. 
Virágaimat megöntözgetem 
S zúghat a vihar a világ felett 
Bömbölő szavát már nem rettegem.
Már ki sem nyitom az ablakomat. 
Ne szűrődjön be semmi, semmi zaj. 
És ha leborúl a hűs alkonyat,
Ne szálljon hozzám kacaj és sóhaj.
A kályha mellé ülök jámborul 
S a két térdemre veszem kétfelül 
Két kicsi fiam; és míg künn borúi, 
Nekem idebent tiszta ég derül.
És mesét mondok a békességről. 
Letűnt századok fényét hirdető 
Csillag, ha rohan alá az égről. . .
— A kályha mellől nem jövök elő.
De megtanítom két kis emberem:
— „Szeressétek az embert egyaránt, 
Az élet úgy is dohos kín-verem . . .  
Mi cél, ha embert emberfia bánt!“

„Üljetek békén a kályha mellett.
És ha üz a sors, egymást szeretve 
Minden baj között fogjatok kezet 
S nem győz rajtatok a balsors kedve."
„Jaj, mert a magyart úgy se szereti 
Senki, senki a széles földtekén 1“
— Míg zúg künn az éj, mesélek nekik,
Míg elszunnyadnak lassan a mesén.
Én meg kínnal a szívembe tépek 
És leroskadva szánom a múltam:
Jaj, már nem hiszek csacska meséknek 
És bánom százszor, hogy „ember" voltam.

Telek A. Sándor.

Húsvéti út-rautató Lyányos Famíliák 
számára.

Avagy : rövid, de hív jellemezése olly Férj- 
fiaknak, a’ kik Húsvét Hétfőjén lakásunkba 
erővel bé törnek s ott a’ bibliai Özömvízhöz 

hasonlatosan potsétát mívelnek.
A Ró’sa vizes.

Ezen kedves iffiju rend szerént apró 
kölök még, de annál hatalmasabb fias
kót szorongat hóna alatt, mely fiaskó
nak szája ronggyal bé köttetett. Az si- 
valkodásokra mit sem hederít és két 
kezével át fogván a’ fiaskót, azzal te
mérdek lotsolkodást tsinálni nem átall. 
Különösen a szembe spritzölködést űzi 
és sikeres mívelet esetén nagyokat vi- 
song. Fiaskójában fehér színű és a pa- 
tsuli szagánál is ki birhatatlanabb gya
nús lé lotsog, melly ragad és számos 
foltot hágy, különösen Perzsiái Teppi- 
chökön. Aliután minden vizet szét fre- 
tsegteíett, vadul a’ viz vezeték tsapjához 
rohan és hartzi kiáltásokkal újra tölti fias
kóját, akár ha tennapelőti mosdó vizünk
kel is, ha más nints ’s úgy halad to
vább, de előbb nagy lármával kéri a 
Húsvéti tojásokat.

A’ Szerentsétlen kezű.
Ennek minden kiesik kezibül. Ha li

teres flaskával lotsol, biztos, hogy kezi
bül ki tsússzan, és fejedhöz röpül. Ha 
apró üvegtsébűi elegántos módi szerént 
fretsköl, a’ tükörhöz vágja s még tsak 
botsánatot sem kér. Te vagy köteles 
örülni ezen trufának. Ha gummi elásti- 
curnból való lapda apró bkjából örven
deztet meg a’ jóféle szagokkal, olly for
mán lotskod szemen, hogy másnap szem 
gyúlladást kapsz és az egész nyarad el 
van rontva ettül. Ha sligovitzát töltesz 
néki, azt végig önti asztalodon, a’ tzigáró 
tüzével ki égeti térítődét s ha húsvéti 
tojással szolgálsz neki, bizonyos, hogy 
hármat öszvetör, mig egyet zsebjébe 
dug. S az utczára érve kopog ablako
don, kiáltván, hogy az is öszvetörött.

A’ Rettenthetetlen.
Ez már kívülről óbégat, hogy meg 

reszketnek bele ajtaid. Aáég be sem 
teszi lábát, már ordít lelkesen, hogy hol 
a’ viz s  bármikép rejtesz előle vizet és 
fazekat, ő bé rohan a’ feredő szobádba, 
s az ünnepek utánra melegített vizet 
kimeri és rettentő bögrékben hurtzolva, 
vad fulkozást mível az asztalok, bútorok 
körül minden szobádban. Végre könyö
rögsz neki és őt szépen kérve, leülsz 
a’ vadonat ujj szalon divánodra, amit ő 
nem respectálván, fejedre dönti a’ forró 
vizet. Majd ditsőségétől végkép meg 
szédülvén, mindenkit fülinéi fogva a’ 
vortzimmerbe rántzigál és „eggyszer van 
húsvéí eggy esztendőbe" kiáltással rö
vid idő múlva bokáig érő vízben gázol
tok, falaid, képeid, petsenyéd és süte
ményed tele vízzel, a’ tseléd fel mond 
és sírva ott hágy.

A’ Finom.
Ez kellemkedve és negédesen köze

ledik, mint ama ravasz Róka és tsupasz 
tenyerit mutatja, amibe nints semmi 
öntő szerszám. Melléd ül és udvarol, 
ám az egyik tsendes pillanatban óvato
san hátad mögé kerül s mig te leg- 
szivéiyesebben kínálkozol, orvul a nya
kadba tsorgat egy üveg jéghideg vizet, 
hogy te magadat a’ Frássz által elvitetni 
látod. S ő tsak tsorgatja, tsorgatja, hogy 
a’ viz végül is a’ harisnyádban folyik, 
ha véletlenül nem téli alsó van még 
rajtad. Ezután kezét dörzsöli és ravasz 
képpel mondja: „semmi, tsupán fsak 
egy itzipitzi vizetske, hogy a’ rezeda el 
ne hervadjon !“

A’ Részeg,
Hogy melly Familijánál volt bé-rúgá- 

sa, azt nem tudhatod. Diilöngözve jön 
és erővel bizonykodja magát szín józan
nak lenni. Több Ízben röhög és bizton
ság okából asztalod rámájába fogózik. 
Ö a leg-sűrűbben kotzingató s biztat, 
hogy soh’ se halunk meg. Minden félit 
összve kortyol, limonádétól kezdvén a 
meggy-pálinkájig. Biztosit barátságáról, 
de lotsolkodni szerentsére el felejt, amit 
nem vehetsz rósz néven a jámbortól. 
Később pamlagodon végig dől, hor- 
tyogni kezd és csak este ébred fel, mi
kor már szeretnétek Mari nénihez menni 
vatsorára. Fel ébredvén, jajgat és Katzen 
Jammeres, azaz Matska jajos. Erre uj 
italt kér s fejét a’ viz tsapja alá tartván, 
meglotsolja ennen magát.

A’ feneketlen Gyomrú.
Ez egy hétig koplal Húsvét előtt. El

jön hozzád és jól befölöstökömözik, 
azaz vellás reggelit kér pár tsepp vi- 
zetskéjeért. Egy óra múlva szomszédod
hoz megy, ott beülvén, magát ebédre 
marasztalni nem átallya. Osonna tájban 
átmegy harmadik szomszédodhoz sírván, 
hogy már dél előtt szándékozott elmen
ni oda, de vendégül marasztalták s igy 
pardont könyörög késedelméért. Erre ott 
osonnázik. Vatsora idején meg lihegve 
bé állít sógorodékhoz, tudakolván, te 
nem lennél-e ott. Tagadó válaszra igen 
sajnálkozik, „de ha már itt vagyok, 
kiáltással, elé rántzigáliya szagos vizes 
butykosát s’ ezért ott vatsorázik, sőt 
alszik is. Kedden reggel a’ komádékhoz 
megy, igen esdvén pardont, hogy ha
marább nem jöhetett, de lám, oly sze
retettel fogadják mindenütt, hogy lotsol- 
kodó útja éppen egy hétig tart....

A’ Pénz vágyó.
E’ typusnak két osztálya vagyon. A 

fiatalabbik kor osztály részint sógorod, 
komád gyermekeiből, unoka ötséidből 
és kereszt fiadból áll, részint számtalan 
és felette szemtelen tzigány purdéból. 
Jönnek üvegekkel, sok jókat kívánni 
nem felejtenek s tartják tenyerüket ke
véske pénzért. Az tzigány kölköket ki 
rugdoshatod, de nem tselekedhetsz igy 
unoka öíséiddel, kiknek bármennyit adj, 
azt keveslik, smutzignak téged fennyen 
nevezvén. A’ másik osztálya ezen typus
nak jó barátod, a ki, miután szerte lo
csolta feredő szobád szagos vizét, mel- 
lyet a’ frantziák otkolonynak tsufolnak, 
téged bizalmas szót váltani kér és a’ 
vor tzimmer sarkában esdő szemmel 
néz reád, mondván : „öregem adgy busz 
koronát, Bizony Isten, hitelbe vettem a 
szagos vizet is.“

A’ Virágfi.
Ez tsak virágot kér s olyan az uttzán, 

mintha eleveny kert mozogna. A’ temér
dek virág közül úgy áll ki a’ feje, mint 
egy vigyorgó, éretlen tök. Szaglik, mint 
egy díjazott kertészeti tsuda. Később 
virágaival együtt elhervad, tsak egy le
préselt ibolyát tartva souvenirként s 
minden leánynak hazudja, hogy egyedül 
az övét őrizte meg.

Az Előkelő.
Ez hidegen meg jelen szobáidban, 

leül, mint, ki vizitet tsinál s’ mondja, 
hogy mai napság már nem módis és 
úri dolog öntözködni. De ételt, italt, 
bőviben fogad és felette sok tzigárét füs
töl, mindent le tractál, hidegen birál és fe
lette cynicus. Végül büszkén távozik s 
nem tudod : vaj’ nem-e vigétz vólt. Ám, 
fejét fennen hordván, nagy világfi voltá
ban nem tekint a’ pallóra s a’ síkos 
parkétán hasra vágódik.

Az először-jött.
Ez még lakásodba soha be nem tette 

lábát, de, mivel hallá, hogy nálad bőv 
tractamentumokat ehet, e szólással, hogy: 
„régen kévántam tiszteletemet tenni," 
hév móddal mindent össze-vissza lotsol, 
egész Famíliádat roppant kedvesnek 
mondván s erősen ígérvén, hogy még e 
héten mind summa Famíliájával gálánte 
visiíet tészen. El-menvén tőled, téged a 
sárga földig le-szól s másnap az uttzán 
meg sem ösmér. E fajta viszi rossz hí
redet s egy hét múlva mindenki tudja, 
hogy férjeddel avagy vő-!egényeddel 
éppen Husvét szent ünnepén tsatáztá!

öszve kegyetlenül, amiért te váló-pere
det már meg-inditottad, avagy jegy-gyű- 
rődet vissza-küldted s három napig ots- 
mányul sírtál.

Régi krónikából jegyezte:
( -  thyvi—)

Szavak.
Tompa, nyári dél 
Tikkadt heve. Szél 
Áporodik a ligetben.
Mi ketten 
Ballagunk.
Lanyha, tiszta tó 
Tükörén ó 
Facsónak reng.
Vén nyírfa mereng.
Nyári tűz.
Báli szűz az ég,
Isteni kék 
Ruháját
Libbenve csodálják 
Felhőtáncosok.
Kanyargó, puha út,
Ki tudja, hova fut,
Ki tudja, meddig ér.
Búzában mennyi vér:
Pipacs.
Paripa csattog a hegyen.
Két vándor megyen.
Hűs árny alatt 
Rebbenve szárnyrakap 
Riadt rigó.
Kattan a malom,
Méla unalom.
Bográcsból száll a füst 
Az égen tüzes üst 
Ragyog.
Illatok lengenek,
Csengetyűk csengenek,
Virágok hullanak.
Hull a nap.
Alkonyat.
Ki vagyok?
S te ki vagy? Rabok 
E roppant tömlöc mélyén.
Fala sötét űr s a szélén 
Csillagok.

Szombathy Viktor.

Uí végén.
Irta : Holéczyné J. Ilona.

Úgy indult erre az útra, mint aki egy 
nagy, nagy ajándék elé megy repeső 
szívvel. Nagyon magán érezte az ut 
porát s a sok apró piszkos foltot ami 
az élet-tülekedésben ráfreccsent. A tisz
tálkodás vágya mindig visszaviíte oda, 
ahonnan elindult: haza. Az otthon, az 
anyja visszaidézte egész tiszta gyermeki 
lényét, lemosta róla a kor minden raf- 
finált kultúráját, munkás élete gondjait 
s boidog álomialan éjszakák elnyujtó- 
zásában megtisztult a lelke mint friss, 
tisztavizü patakban.

Milyen jó, hogy az élet útvesztőjében 
van egy napsugaras tiszta folt, ahol ma
gára lelhet az élet nagy sodrában elté
vedt vándor. Forró lázakban eltikkadt 
lelke felfrissülve, megujhodva uj utakra 
indulhat megint.

A gyermekjátékokból kiáradó boldog 
kacagások rásimogatják régi énjének 
egész tiszta sugárzását.

Messzehagyott mesevilág minden szép
sége rávetődik lelke vásznára, mint egy 
visszafelé forgatott életfilm. A nagy ta
lálkozás forró ünnepét magával viszi 
drága kísérőnek. S az anyja sugárzó, 
boldog könnyes arca....

Mosolyogva ült le a kupé sarkában, 
mint egy csinytevésre induló gyermek. 
Meglopja az életet megint egy kicsit.

Alig várta, hogy induljanak. Azt gon
dolta, hogy azért ilyen nehéz, ziháló a 
vonat indulása, mert nagyon sok élet- 
terhet cipel szét a világba, amit rára
kott a lelkekre ez a nagy Bábel. Figyel- 
gette az arcokat s kereste a láthatatlan 
nehéz podgyászokat, melyeket letesznek 
majd valamerre ... valahol. Egyik leteszi, 
másik talán még súlyosabbakkal tér 
vissza... Oh, a vonat mindig nagy terhe
ket cipel magában. A zöld mezőben futó 
sötét teste olyan, mint megnyúlt fekete 
vonal, mely lelkek útját rajzolja rá a 
földre.

A város tornyai, gyárkéményei mesz- 
sze meredezíek már. Apró házak, fák 
futottak el az ablakok előtt. Idegen tá
jak s benne a vonat a maga külön tár
sadalmával kiszakítva, elkülönítve min
dentől ami kívül esik rajta. Az állomá
sok, az összekötő kapcsok s a kicseré
lődő emberek : a felváltás. Uj célokat 
uj terheket hoznak a vonat sötét testébe’
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Elnézte a futó tájakat. Egy fa mere- 
dezett elé. Egyedül, magánosán állt egy 
rét közepén. Dús lombu ágai boldog 
szabadsággal nyújtóztak el a kék leve
gőben. Egy élet, melyet titánná izmosi- 
tott az egyedülvalóság. Magábahagyottan, 
támasz nélkül, ellenző nélkül állja a 
vihart, magasan, szélesen tartott koro
nával dacol, küzd az ég villámai ellen. 
A távolság elnyelte ezt a dús, magasba- 
szökkent életet.

Apró házak. Kicsik fészkek, hol apró 
gyermekfiókák éhesre tátott szájjal vár
ják a kenyéradót. Kis hangyabolyok, 
tarkán nyüzsgők, melyeknek munkája, 
mozgása mégis, mégis erős szállal kap
csolódik bele a szebb holnapok építő 
munkájába.

Még mélyebben húzódott be a kocsi 
sarkába, behunyta a szemét. A lehulló 
pillák eltakarták előle a külső életet s 
boldog befelé gondolással repült haza
felé.

A vonat egyenletes kattogásából régi 
gyermekdalok ritmusa csendült ki s 
álomba ringatta. Az álom barna fátyo- 
lán át utitársainak beszélgetése halk 
zsongásként jutott hozzá.

A zsongásból élesen, rikoltón felé
repült egy szó: a saját neve s az álom
fátyol lehullt.

Kinyitotta a szemét s mosolygós kí
váncsisággal nézett oda, ahonnan a hang 
jött.

A szemközti ülésen két asszony be
szélgetett. Most már hallani akarta, mit? 
Lehunyta a szemeit s minden érzékével 
figyelni kezdett.

Róla beszéltek. A gyermekségéről, az 
életéről, az útról, amit már megjárt. 
Aztán az anyjáról, az atyjáról és valaki
ről, egy emberről, akinek gyermeksége 
sok örömét köszönhette.

A szavak, mint éles fullánkok égetni 
kezdték a lelkét. Az anyja glóriás alak
ját bűn sarával szórták körül.

Szeretett volna felugorni s belefojtani 
ebbe a két fecsegő némberbe minden 
ocsmány, piszkos szót, mellyel anyja 
tisztaságát bemocskolták.

De csak ült tehetetlenül, bénán s 
szívta magába önkinzőn a keserű mér
get. Minden idege fájón feszült a nagy 
figyelésben.

Már másról beszéltek, de a felszívott 
méreg elkezdte romboló munkáját.

Képek kavarogtak előtte tarka össze
visszaságban. Az anyja szomorú, sápadt 
fiatal arca, az apja szigorú, mogorva 
tekintete. Azután egy ember: Barna 
bácsi, aki mindig úgy élt az emlékezé
sében mint gyermekvágyainak betelje
sülése. Nyalánkságok, játékok, gyermek
leikének minden kívánsága rajta keresz
tül lett valósággá.

Úgy érezte magát, mintha egy homá
lyos szobában ülne, ahol a dolgok képe 
elmosódottan jut csak el hozzá. Ki kel
lene tárni egy ablakot, hogy bejöjjön a 
fény, tisztán kell látni a dolgok lénye
gét, az igazságot. Most már akarta 1

Es a fény élesen, bántón hasított 
bele. Apró epizódok rajzolódtak elé vi
lágosan.

Egyszer— jól emlékezett már — egye
dül volt otthon az anyjával. Jött Barna 
bácsi és nagyon, nagyon hosszú ideig 
csókolta az anyja kezét. Ránézett az 
anyja mindig sápadt arcára és bámult 
nyitott gyermekszemmel. Piros rózsák 
nyíltak ki rajta. Szép volt s ő mégis 
úgy érezte, hogy le kellene onnan őket 
törülni. És valami olyasmit érzett, hogy 
Barna bácsit ki kellene onnan kergetni. 
De a Barna bácsi zsebéből egy nagy 
csomag cukor került elő. Öt kiküldöt
ték játszani. Azután másnap kapta azt 
a szép kis kocsit, ami legkedvesebb 
játéka lett, de ahányszor a kezébe 
vette, mindig megnézte az anyja arcát, 
ott vannak-e a rózsák?

De a rózsák mindig csak akkor nyíl
tak újra, ha Barna bácsi jött. Ilyenkor 
mindig nagyon, nagyon kívánta, bárcsak 
jönne az apja ! Pedig mama mindig na
gyon szomorú volt, ha apa hazajött s 
mégis inkább kívánta a szomorúságát, 
mint a piros rózsákat és a mosolyt az 
arcán.

Most már határozotton, tisztán érezte 
a titkot, mely gyermekleikének homá
lyos, bizonytalan ösztöne volt. Később 
Barna bácsi elment messzire, az emlé

kek elmosódtak, csak a sok játék ma
radt meg amit tőle kapott. Azután so
kat játszottak velük az anyjával. Őriz
gette, ápolgatta s ha hazakerült mindig 
előszedték, megnézegették s visszaidéz
tek sok kedves órát. Úgy megpihent 
mellettük a lelke.

Most már soha, soha többet nem fog 
megpihenni ! Ha hozzányúlna ezekhez 
az ajándékokhoz, hogy perzselné az 
ériniésük, a titok, mit nem fedhet fel 
soha. Hogy fog az anyjához bújni sze
rető becézgetésre gyerekmódra? Sehogy, 
soha ! Barna bácsi árnyéka odaáll majd 
közéjük s elűzi az anyja közeléből mint 
akkor, amikor kiküldték játszani.

Hátha megkérdezné az anyját, hogy 
tőle hallja az igazságot ? Érett férfifejjel 
meg kellene értenie, meg kellene mon
dania, de mit? Mi jogon hivná szám
adásra? Mindenkinek az élete csak a 
magáé, azt teszi vele amit akar.

Látta az anyja szomorú arcát. Ki 
tudja, mennyit szenvedett? Hány álmat
lan éjszaka titkos vergődése ütött sebe
ket rajta? Szegény! Felbuzogott lelké
ben a szeretet árja. Úgy szerette volna 
magához ölelni, megsimogatni. Elétér- 
delni szerető megbocsátással. Megbo
csátani? Mit? Hiszen ellene nem vétett 
semmit 1 Őt csak szerette, hozzá csak 
jó volt mindig, mindig. S hogy mást is 
szeretett? Akit nem lett volna szabad? 
Hát ismer a s z ív  a törvényeket? Ki 
tudja, mennyit küzdött ellene? Talán 
miatta? Talán ő volt az akadály, hogy 
nem lehet boldog? Talán ő volt a gát 
két szerető s z ív  között?

A vonat őrült gyorsasággal vitte cél
jához. Hogy fogja köszönteni az anyját? 
Mit fog neki mondani? Kereste a sza
vakat. Megtorpant, megriadt. A vér ha-1 
lántékaiban lüktetett. A vonat megállt. 
Megijedt, milyen közel van már! Még 
egy állomás s azután leszáll. És azután?

Leszedte a podgyászát. Hirtelen ha
tározott. Nem, most nem fog hazamen
ni. Nem tud. Nem bir. Majd később, 
egyszer. Ha megnyugszik s ha józanon, 
emberileg mérlegelni tudja a helyzetet. 
Ha megérti s valahogy rendszerbe fog
lalja az érzelmeit, a gondolatait. Most 
jobb ha visszamegy, fáradtan, piszkosan 
... s szomorúan utánagondolta: hogy 
most már soha, soha nem mehet haza 
nagy pihenésre, nagy tisztálkodásra. Ez 
a leikében felidézett zivatar örökre pisz
kos-zavarossá tette a kristálypatakot.

Egy kicsit megnyugodott, hogy most 
nem kell szembekerülnie az anyjával. 
Fájdalmat okozna neki. Nem bírná ma
gába fojtani ezt a benne dúló érzést, 
... csalódást.

Nem tudta egészen határozottan érezni 
ezt az érzést. Csak azt tudta, hogy nem 
mehet az anyja elé a régi mosollyal. 
Nem tárhatná ki a lelkét régi bizalom
mal. Nem tudná megmagyarázni miért 
nem nyúl a játékhoz. Nem, nem tudná 
megcsalni. Majd megírja, hogy most nem 
mehet, — majd máskor. Hogy a játé
kait ossza szét szegény gyerekeknek, ő 
már kinőtt belőlük mégis. Az ő gyere
keinek — ha lesznek valaha — már 
más játékok kellenek bizonyosan. És 
majd egyszer, később, ha hazamegy meg
értő szeretettel állhat az anyja elé.

Hirtelen elémeredt az egyedül álló 
nagy fa, amit útközben elnézett. Most 
már férfivá izmositja őt is az egyedül
valóság s meg kell állania szilárdan, 
egyedül.

A vonat megállt. Leszállt s megvál
totta a jegyét visszafelé.

Győry Dezső uj könyve 
a kritika kereszttüzében.

A szenzációkban nem bővelkedő szlo- 
venszkói magyar irodalom életében uj 
korszakot nyitó verskötet hagyta el a 
múlt napokban a sajtót. Szerény kön
tösbe takart igénytelen ruházatú, egy
szerű, tipikus szlovenszkói sajtótermék : 
lapjai közül mégis százezrek kétség- 
beesése, bánata, az egész szlovenszkói 
magyarság fájdalma sikolt az olvasó 
fülébe. A kisebbségi magyar sorsnak 
maradéktalan kőbevésése ez a könyv, 
melynél véresebb őszinteséggel, nyíltabb 
egyszerűséggel még nem közelítették 
meg a kisebbségi problémát. A nyers

valóságra egy büszke szuverén mozdu
latával mutat rá Győry Dezső ebben a 
harmadik könyvében, nem sminkeli az 
arcokat és amint nem csinál patakokat 
a hangtalan fájdalmak könnyeiből, épp 
úgy nem rejti véka alá azokat az apró 
örömöket sem, amik nagy néhanapján 
meglátogatják szomorú sorsában a szlo
venszkói magyarságot. Minden magyart 
egytestvérnek érző meleg szive a fáj
dalmak dacára is objektiven szűri át az 
érzéseket és sasszeme jövőbelátóan 
szögeződik az uj magyar sorsot kite
remtő ifjúság, az ujarcu magyarok felé.

Győry Dezső könyve a szlovenszkói 
magyarság tiz éves kisebbségi sorsának 
leghívebb tüköré s ha ennek a korszak
nak Írott emlékei közül csak ez a könyv 
maradna meg az utókor számára, ez is 
maradék nélkül lenne képes az utókor 
elé tárni tízéves történelmünket.

A szlovenszkói magyar ifjúság, ame
lyik már évek óta magáénak vallja 
óyőry Dezső programmját, érthető lel
kesedéssel fogadta vezére uj munkáját 
és ifjúsági körökben, kezdve az egye
temektől le a középiskoláig, ma Győry 
Dezső kötete az uj főtéma. De nemcsak 
az „ujarcu magyarok" fogadták a szen
zációknak kijáró mohósággal az uj Győry 
verseket, az ötsarku magyar glóbus 
minden komoly irodalmi fóruma ellátta 
már fémjelzésével ezt a nemes fémekből 
ötvözött remekművet.

A kötetre vonatkozó ismertetések és 
kritikák sorát Móricz Zsigmond a „Nyu
gat" március elsejei számában nyitotta 
meg. A magyar irodalmi élet külföldön 
is elismert legkomolyabb, legsúlyosabb 
orgánumában a legkompetensebb fórum 
két teljes oldalon át meleghangú cikk 
keretében foglalkozik Győry könyvével. 
A szenzációs könyvről szóló szenzációs 
kritikát a „Prágai Magyar Hírlap" már
cius 4-iki száma teljes egészében lekö
zölte :

„Egy szlovenszkói költőnek a kötetét 
kaptam ma kézhez — írja Móricz Zsig
mond — s felrajzott előttem minden 
szomorúság, amely Isten szerint való 
hangokat kap ebben a könyvben. Már 
a cime is megrendítő. De az egész kö
tet az. Nem láttam még Szlovenszkóból 
olyan költőt, aki ennyire a mai, modern 
kulturélet harsonája volna."

„Benne van a magyar bánat egész 
régi skálája, de valami uj erővel, az uj 
szociális és emberi célok felé irányuló 
arccal és szivvel. Magasabban van e 
tekintetben, mint az itthoni költészet, 
mert itt, nálunk, hiányzik e percben a 
haza egyetemességét érző költői akarat."

„Csak Ady élte ennyire magyar vol
tát, ilyen kínlódva, ilyen verejtékesen, 
ilyen imádsággal, ennyire minden pilla
natában Sorsküldötten."

„De nem fél a jövőtől, mert önmagán 
keresztül a magyarságban roppant erőt 
érez, csodálatos csillagok, botorkáló fia
tal szikrák veszik körűi, más hangú, 
más szinü tüzek, mert uj, komoly, fiatal 
arcok változtak át a végzet parancsára 
mássá, mint voltak, akiktől lettek ők is."

„Örömmel és boldogan köszöntöm 
Győry Dezsőt."

„Nagy nép ez mégis, ez a magyar, 
amely a kövekből prófétákat teremt."

„A szeretet s együttérzés rádióhullá
ma repüljön át a határokon. A be nem 
teljesedett sors ereje sodor együtt ben
nünket."

A csehszlovákiai magyarság fővárosi 
vezető orgánumában, a „Prágai Magyar 
Hírlap" március 11-iki számában Dar
vas János, a melegszívű és objektív 
meglátásu esztétikus adott ismertetést 
Győry Dezső kivételesen egyenletes 
színvonalú kötetéről és értékes fejte
getései során megállapítja, hogy Győry 
költészetének forrása, tárgya, központi 
gondolata, az ő prófétás elhivatottságába 
vetett hite. Szerinte Győry Dezső hangja 
nem hasonlít Adyéra és nem hasonlít 
Kassákéra sem. „Lezárult, lehiggadt 
egyéni modora és formái vannak: Győry 
megtalálta az őt jellemző dikció hang
ját. Eljutott önmagáig."

A nagykésziiltségü kritikus Írásának 
további részében igy ir Győry Dezső 
kötetéröi :

„Győry Dezső mellett nem lehet kö
zönnyel elhaladni, rajongó természete 
támad ; vagy vonz, vagy taszít. Győry-

nek csupán hívei és ellenzői vannak és 
lehetnek.

„Ezzel a kötetével, ezzel a programm- 
jával magához fogja rántani az „ujarcu" 
kisebbségi ifjúságot, mert annak kíván 
kifejezője lenni. Győry — hogy ha sza
bad igy mondani — ideológiai tekintet
ben is megtalálta magát és táborát."

„A lendület költője ő, nem szeret el
lágyulni. A programmos eszmei tartalom 
a fontos neki, az, hogy maradék nélkül 
fejezze ki a mondanivalóját: erre csak 
a legpuritánabb zsoltárforma alkalmas. 
A próféták irtóznak a dísztől,"

„Az „Ujarcu Magyarok" kifejezés biz
tosan rövid idő alatt körülharcolt szálló 
igévé lesz. Minden becsületes, jószán- 
déku, irodalmi harcz megtermékenyítő 
szokott lenni. Győry könyve jószándéku, 
becsületes harc jelszavával jön : öröm
mel üdvözöljük."

Darvas János emelkedett szemponto
kon nyugvó, uj meglátásokban gazdag, 
értékes kritikája maradandó becsű do
kumentuma marad Móricz Zsigmond 
Írásával együtt a Győry-irodalomnak. 
Darvas János legérdekesebb meglátása 
mindenesetre az, hogy a Győry-poézis 
legjellemzőbb vonásának a prófétás 
hangot tartja és a zsoltáros egysze
rűség mögött a puritán lelkit vallásos 
költőt látja.

Nagy feltűnést keltett a nap-nap mel
lett megjelenő Győry-kritikák sorában a 
higgadtan konzervatív „Híradó" március 
14-iki cikke is, ahol Krepelka Elek fia
tal pozsonyi iró a Győry-könyv egészen 
primar szuggesztiója alatt Írja a követ
kezőket :

„Az öreg magyarok fáradt arcai mel
lett már láthatók az ujarcu magyarok. 
Ezeknek lelke él Győry Dezső költé
szetében. Vagy inkább úgy kellene 
mondani : Győry Dezsőnek a szavakban 
megkínzott lelke fog élni bennük végül 
is győzelmetaratón. Mert Győry Dezső 
alkotó zseni s mikor e szót leirom : 
irói felelősségem tudatában vallom, hogy 
nem tévedek zseniségében."

„Az ő sorsa is, mint Adyé volt, ma
gyar Messiás sors lesz itt. Mártirsors, 
telítve keserű harccal, küzdelemmel. De 
inegvesszőzött élete nyomán mégis ki- 
csirázik a halhatatlanság győzelme. — 
Pharosa lesz a magyarságnak és ezt 
sokan, sokáig mégsem fogják elhinni."

„Pedig Ady is igy panaszkodna most 
a kisebbségi magyar sorsban, ha élni 
adatott volna meg neki s akarná az 
erős, bátor életet, a győzelmet, mint 
Győry Dezső hirdeti verseiben."

„Győry Dezsőnek, az „Ujarcu magya
rok" cimü verskötet szerzőjének lelki 
hinterlandját a kisebbségi magyar ifjú
ság fogja alkotni. Ez az ifjúság már 
nagyrészt mögéje állt, bízik elhivatott
ságában és magáénak vallja Győry hi
tét, célját. Erre a lelki hinterlandra an
nál inkább szüksége lesz Győrynek, 
mert múltjában eddig is sok meg nem 
értéssel, sőt határozott rosszakarattal 
kellett küzdenie s ez a jövőben még job
ban fenyegetheti őt.*

A magyarság vele is könnyen elkö
vetheti a végzetes hibát, mint ahogy 
nagyon sok tehetségnél bekövetkezett. 
Találunk egy drágakövet az utszélen, 
kíváncsian felvesszük, aztán eldobjuk 
magunktól, mint a gyermek, aki nem 
tudja megkülönböztetni a kavicsot a 
drágakőtől."

„Az amit Győry Dezső nyújtott ver
seiben, a kisebbségi magyarok lelke. A 
jövőt ő is a faluban tudja. És a jövőt 
teremtő szociális érzés tudatát is versei 
oltják a szivekbe."

„Ujjongó lélekkel köszöntsük hát 
Győry Dezsőt — irja Krepelka Elek kri
tikája utolsó passzusában : „— akinek 
vérével irt lírájában megjelent az utód
államok magyarságának emberibb jövő
jét biztositő kisebbségi lélek. A kisebb
ségi magyar ifjúság pedig szebb, érté
kesebb nevet nem lobogtathat meg 
zászlaján, mint éppen Győry Dezső 
nevét."

Nagy érdeklődésre tarthat számot 
Bodor Aladárnak, a budapesti „Magyar
ság" kritikusának mélyen szántó, tar
talmas méltatása is, ahol igy ir Győry 
Dezső Budapesten is nagy feltűnést kel
tő könyvéről:

A rimaszombati Keresztény Szocialista pért húsvét vasárnapján, este 8 órai kezdettel a Tátrában
műkedvelői előadást és táncmulatságot rendez,
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„Györy uj könyve komoly figyelmet 
ébreszt.......uj dolgokat tud megszólal
tatni, uj hangon, mely teljesen az övé. 
A Szlovenszkón küzködő uj magyar élet
halálharcát foglalja lírájába; harcos, 
friss és igaz uj magyar lelket, kiteljese- 
sedett humánumot, a lélek és az ember
ség győzhetetlenségét hirdeti. Komoly, 
uj érték, igaz nyereség !“

A szlovenszkói progresszív sajtó is 
sok szeretettéi és kivételes értékeknek 
kijáró tárgyilagossággal foglalkozik — 
természetesen egyéni szempontjaiból — 
Györy Dezső könyvével s egybehang
zóan megállapítják, hogy Györy Dezső 
uj kötete uj csapást vágott nemcsak a 
szlovenszkói magyar irodalmi élet dzsun- 
geljébe, hanem a kisebbségi politika 
mesgyéjén is.

Különös figyelmet érdemelnek Földes 
Sándor és Fábry Zoltán Írásai. Földes 
a szociális érzésű magyar költőt kö
szönti Györy Dezsőben, Fábry pedig 
mint a szlovenszkói magyarság egyetlen 
tisztán látó sorsküldött váteszét aposz-
tr0ldlja' Benkovits Gyula.

T e le k  L S á n d o r s ze rző i e stje .
A kulturelőadásokban eléggé mozgal- j 

más és gazdag téli szezon befejezéshez 
közeledik, a közönség érdeklődése azon
ban ennek dacára dicséretreméltóan élénk 1 
és a Polgári Olvasókörben szombaton | 
rendezett Telek-estén olyan nagyszámú! 
hallgatóság jelent meg, mint talán egyet
len egyszer sem az egész téli időszak | 
alatt.

Telek A. Sándor első rimaszombati | 
szerzői estje szorosabbra fűzte a költő! 
és közönsége közötti kapcsolatot és 
határozottan nagy szolgálat volt Telek 
A. Sándor közönség elé állása a rima- 
szombati irodalmi törekvések jövője 
érdekében.

A mindvégig ünnepi hangulatú, nívós 
estélyt dr Veress Samunak, az Irodalmi 
Társaság ősz elnökének megnyitó be- i 
széde vezette be. Rendkívüli szeretettel; 
emlékezett vissza einökmegnyitója során j 
dr Veress Samu a 22 évvel ezelőtt, hóna | 
alatt kéziraípaksamétával hozzá beko
pogtató „asztaloslegényre", akinek már 
kezdő zöngeményeiből egy ritka magyar 
érték szárnyai bontakoztak. „Tudtam, 
hogy ebből az asztalosiegényböl még lesz 
valaki“ — mondotta dr Veress Samu — I 
„mert éreztem, hogy ahol a csizmadia 
műhelyből egy Tompa születik s ahol a 
rózsabokorból a nemzet csalogánya száll 
égnek, ott az asztalosmühely rabjából is 
kinőhet egy költő. “

Büszkén említette meg dr Veress Samu,! 
hogy az elinduló Telek A. Sándort nem- j 
csak utravalóval látta el ezelőtt húszon- | 
két esztendővel, hanem egyengette is azj 
utat előtte mindenütt, ahol csak tehette 
és „Bezárt tolvaj" cimü bemutatkozó j 
költeményét, mint a „Gömör-Kishont" j 
akkori szerkesztője, ő hozta nyilvános
ságra lapja hasábjain.

A nagy hatást kiváltó elnöki megnyitó 
után percekig tartó taps közben Telek 
A. Sándor lépett a pódiumra és „Vihar" 
cimü novelláját olvasta fel. A vezércikk
író, politikus és versköiíő Telek A. Sán
dor mint novellista és mint felolvasó is 
nagy sikert aratott. Markáns, tipikusan 
magyar, rapszódikus stílusa a novellá
ban is kitünően érvényesül és maradék 
nélkül visszaadja a költő egész Ielki- 
viharzását.

Verseivel, miket Hlozekné B. Erzsébet 
úrnő recitált, szintén megérdemelt sikere 
volt Telek A. Sándornak. Művészi elő
adásban négy Telek-vers kelt életre a 
rivalda reflektorai mögött. Tárogató, Mint 
a vadlibák, Kivándorlók és Leszek cimü 
Telek-verseket szavalta el Hlozekné B. 
Erzsébet frenetikus hatást elérve. A kö
zönség szűnni nem akaró tapssal jutal
mazta minden egyes vers végén az il
lusztris előadót és rajta keresztül a 
szerzőt. Szünet után Halász István zon- 
gorakiséretével Perecz Samu énekelte 
el Telek A. Sándor „Havasi szellő"... 
cimü dalának négy strófáját, a fiatalon 
elhunyt nagyjövőjü Törköly László kot
tájából.

Az estét Telek A. Sándor zárta be, 
feszült figyelem közben felolvasta „Régi 
nemzetes urak" cimü humoros írását.

Előadás végeztével az emeleti olvasó
teremben még fehér asztalnál is meleg 
ünneplésben részesítették Telek A. Sán
dort és a rögtönzött bankett során szá
mos pohárköszöntő hangzott el.

Tornallyay Dezső tragédiája.
Április 1-én este nagyobb cseh társa

ság mulatozott a tornallyai barakk-ka
szárnya szomszédságában lévő Tornaly- 
lyay-féle vendéglőben. A társaságban 
volt a többek között egy Mlco Franti- 
§ek nevű morvaországi bérlő és Korbáé 
őrmester is. Kártyázás közben a bérlő 
belekötött az őrmesterbe és a veszekedő 
felek pillanatok alatt székekkel rontot
tak egymásnak. Vad dulakodás indult 
meg s bár a társaság higgadtabb tagjai 
csititani igyekeztek a veszekedőket, a 
közelharc a legdühösebb dulakodássá 
fajult. Tornallyay Dezső, a vendéglő 
tulajdonosa, aki csendes szemlélője volt 
a társaság mulatozásának, nem avatko
zott bele a verekedésbe. Korbács őr
mester azonban rövidesen fölénybe ju
tott s már úgy látszott, hogy a bérlő 
vesztesként fog alul maradni. A morva 
ebben a fenyegetett helyzetében Brow
ningot rántott és több lövést adott le 
az őrmesterre. A revolver láttára a tár
saság másodperc alatt megfutamodott 
és a vendéglőben csak hárman marad
tak. Tornallyay Dezső nem sokat habo
zott, odaugrott a bérlőhöz ás ki akarta 
csavarni kezéből a fegyvert. A morva 
vadállatként küzdött és ökle görcsösen 
szorította a Browningot. A dulakodás 
hevében Tornallyay Dezső megbotlott, 
a morva bérlő ezt a helyzetet kihasz
nálva, a hasravágódott, védtelen em
berre sütötte fegyverét. A golyó a me
dence tájékán érte a szerencsétlent és 
a váliperecnél akadt meg. Vérfagyasztó 
kiáltás hagyta el Tornallyay Dezső ajkát:

— Végem van, meglőttek!— kiáltotta 
és súlyos sérülése dacára is igyekezett 
talpra állni. A bestiális bérlő ekkor má
sodszor is belelőtt. Ez a golyó is súlyos 
sérüléseket okozott és Tornallyay Dezső 
eszméletlenül terült el a padlón. A bérlő 
most ráeszmélt tette következményeire, 
nem sokat habozott, főbelőtte magát. 
Abban a pillanatban halott volt.

A halálosan sebesült Tornallyay De
zsőt autón a rozsnyói közkórházba vit
ték. Dr. Vadas igazgató főorvos minden 
önfeláldozása hiábavalónak bizonyult, a 
szerencsétlen ember kedden este fél 8 
órakor befejezte szenvedését. — Óriási 
részvét mellett temették el csütörtökön 
délután a tornaijai családi sírboltban.

Tornallyay Dezső, aki csupán 47 éves 
volt, végigküzdötte a világháborút és a 
legnagyobb életveszedelemből is ép bőr
rel menekült meg. Az összeomlás után 
bekövetkezett gazdasági krizis arra kény- 
szeritette, hogy reális pályán keressen 
boldogulást. Üzletet nyitott és vendéglőt 
rendezett be. Feleségével és két kis 
gyermekével ideálisan szép családi éle
tei éltek. Úgy látszott, hogy a karakte
rek hős vitéze, aki a négyéves öldöklés 
idején száz halállal is szembenézett, a 
sors különös kegyelméből most már 
zökkenés nélkül fogja vezethetni a bol
dog kis család hajóját. A morva bérlő 
Browningja egyszerre gyászba borított 
mindent és máról holnapra uj küzdel
mek elé sodorta a magára hagyott öz
vegyet és két gyermekét. A harctéren a 
kötelességteljesités mintaképe volt Tor
nallyay Dezső és a kiszámíthatatlan 
sors szeszélyes végzése, hogy az ellen
ség golyója ellen csodálatosmódon meg
védett és megóvott hősnek egy cseh 
őrmester védelmében a korcsmapadlón 
kell hősi halált halnia egy morva bérlő 
orvul leadott golyójától.

Tornallyay Dezső borzalmas tragé
diája nagy megdöbbenést váltott ki az 
egész környéken és a közbecsülésben 
álló Tornallyay-család iránt óriási rész
vét nyilvánul meg.

A Rimaszombati Járási Ipartársulat 
Elnökségétől.

Nyilatkozat.
Ezen lap legutolsó számában Sko- 

éovsky Aloiztól egy nyilatkozat jelent 
meg, amelyben tudomására adja az érde
kelteknek, hogy a piacon lévő mészá

ros és hentes üzletét további folytatás 
czéljából átadta Henrich János helybeli 
Rimapart-utcza 6. sz. a. lakosnak, figyel
meztetvén az érdekelteket, hogy a Hen
rich által okozható adósságokért anyagi 
felelősséget nem vállal.

Az ipartörvényben lefektetett jogaink
nál fogva szükségesnek tartjuk kinyilat
koztatni, hogy Skocovsky Aíoiz helybeli 
lakosnak Rimaszombatban soha nem 
volt mészáros és hentes üzlete, ilyenre 
ipari jogosultsága nincs s igy semmiféle 
mészáros és hentes üzletet további üzés 
czéljára Henrich Jánosnak át nem ad
hatott.

Megállapította az Ipsrtársulat, hogy 
jelen esetben közönséges kontárkodásról 
van szó, miért is a törvényadta jogunk
nál fogva e tárgyban a szükséges kihá- 
gási eljárás megindítását kilátásba he
lyeztük és azok ellen, akik a törvényes 
rendelkezéseket egyszerűen felrúgják, a 
törvény teljes szigorával fogunk eljárni.

Rimaszombat, 1928. április hó 4-én.
Szőllösy István, Valaszkay Rezső,

iigyv. titkár. elnök.

Megbüntették a piaci árusokat.
A napokban egész csapat büntető 

végzést kézbesitteieít ki a járási főnök
ség, mint elsőfokú iparhatóság, csekély 
30 koronák megfizetésére Ítélve több 
alkalmi piaci árust, akik történetesen 
akkor, mikor a rendőrségnek a piaci 
razzia eszébe jutott, egy kevés krumpli
val vagy ócska cipővel, ócska ruhával 
együtt eladói minőségben üldögéltek ott 
a piacon, vevőre lesve. Az egész napi 
ácsorgásért, amire éppen a kenyérgon
dok miatt vállalkoztak ezek az alkalmi 
árusok a razzia idején, 30 korona pénz
bírságot kaptak szegények, holott egész 
vágyuk nem volt más, mint 1—2 kor. 
közvetítői jutalékkal gazdagabban csen
desen visszavonulni, hogy a sovány ke
resetből legalább aznapi kenyérre jusson.

A piacokon rendes vendégek az a! 
kalmi „ócskások", akik nem iparszerü- 
leg űzik ezt a mesterséget és nem is 
saját holmijukkal állnak ki a vásár for
gatagába, hanem úriházak, szégyenkező 
úriszegények megbízásából közvetítik az 
elavult holmikat olyanoknak, kiknek 
bugyellárisából csak ilyen ócskaságok 
megvásárlásra telik. Nem tudjuk meg
érteni, hogy milyen paragrafus kénysze
ríthet egy alkalmi piaci árust, hogy négy 
kilo krumplijának eladásához iparigazol- 
ványt váltson ki, mint ahogy a tojást, 
tejet, csirkét áruló falusi kofákat sem 
kötelezte eddig senki és semmi, ipar
igazolvány kiváltására.

A járásfőnökség mint elsőfokú ipar
hatóság teljesen fölösleges munkát vég
zett a 30 koronás büntető végzések ki
adásával és a rendőrség is túllőtt a 
célon, amikor ezeket a szegény páriákat 
feljelentette.

Ügyeljen inkább a rendőrség a gyor
san hajtó autók, kerékpárok megrend- 
szabályozására, razziázzon inkább a tej
termékeket hamisító kofák között gyak
rabban és igyekezzen a járdákon robogó 
kerékpárokat inkább megbüntettetni, 
mint az életüket ócska holmik közvetí
téséből tengető szegény embereket. Vagy 
ott van a közegészségügyi felügyelet, 
gondoskodjon a rendőrség arról, hogy 
az utcákat ne használhassák a lakosok 
szemétlerakodó helynek és nyílt utcákon 
ne engedje meg bűzös, rothadó anya
goknak kiöntését, felhalmozását. Legfor
galmasabb utcáinkban sem tartják be a 
legelemibb egészségügyi előírásokat sem, 
a kényelmesen sétáló rendőrposztok egyi
kének sem jutott azonban eddig eszébe, 
hogy e téren bizonyos kötelességek ter
helnék őt.

Ahogy nehány száz éve iparengedély 
nélkül dolgoznak az alkalmi piaci áru
sok, úgy még mindig van idő a piaci 
forgalom másképpen való megszerve
zésére, ezt a kezdeményezést azonban 
ne éppen a rimaszombati rendőrség in
dítsa meg, arra sokkal kompeíensebb 
tényezői is vannak a belügyi kormány
zatnak. Az alkalmi piaci árusok ipar- 
izazoivány problémájának megoldása még 
a jövőre tartozik. Á késedelem senkit 
nem fog beteggé tenni. Ha azonban a 
rendőrség ilyen nem rá tartozó ügyek 
hajszolása mellett az ufczák köteles 
egészségügyi ellenőrzését találja elmu

lasztani, attól már igazán sokan betegek 
lehetnek. Ezen a téren nagyobb dicső
ség vár rendőrségünkre !

F e lh ív á s
a május 3—4-iki Református Leány- 

konferencia érdekében.
Akik figyelemmel kisérik korunk szel

lemi és erkölcsi áramlatait, szomorúan 
tehetnek bizonyságot arról, hogy ifjú
ságunk lelki világát mennyire megron
tották. — Csak akik behunyt szemmel 
járnak, vagy idegesen futkosnak az élet 
utján, azok nem vesznek tudomást róla, 
hogy napjainkban rettentő kizsák
mányolás történik, — hogy ifjúságunk 
lelketlen uzsora áldozata az élet vá
sárán : modernségükre rámegy őseink 
erénye és mindazok a lelki értékek, 
amelyek a családi életnek s egyúttal a 
nemzetnek is : alapja, fenntartója, táma
sza, talpköve voltak. Egyszóval, legna
gyobb kincsünk : ifjúságunk lelki, erköl
csi értékei vannak vesző-íéiben, melye
ket meg kel! mentenünk, — ha a törté
nelem és Isten itélőszéke előtt meg aka
runk áilani!

E mentési mozgalomnak már eddig is 
szép és értékes munkái vannak,— már 
eddig is elismerésre méltó eredménye
ket ért el az ifjúság körében. Ezt a célt 
szolgálja a május hó 3—4 én Rimaszom
batban, a helybeli református egyház és 
Leánykor által rendezendő, a gömöii 
egyházmegyére kiterjedő, Ref. Leánykon
ferencia is, amelyre minden érdeklődőt 
szeretettel meghívunk.

E konferenciára felhívjuk Rimaszom
bat város társadalmának és mindazok
nak figyelmét, akik leikükön viselik if
júságunk jövőjét, s különösen leányaink 
sorsát — és felelősséget éreznek szivük
ben velők szemben. Ezúton is kérünk 
mindenkit, hogy munkánkban jöjjenek 
segítségünkre erkölcsi támogatásukkal.

Akik az áldozatból is ki akarják ré
szüket venni és vendégszeretetükkel ki
akarják tüntetni e mozgalom munkásait, 
ebbeii szándékukat jelentsék be a Ref. 
Lelkészi Hivatalnál, vagy Kiss Máriánál, 
a Leánykör vezetőjénél.

A konferencia programmját a követ
kező számokban közöljük.

Az előkészítő bizottság.

H Í R E K
H úsvéti sz ívvel,

bünbdnatos alázatossággal, térdepelve 
vesszük körül a vétkek megbocsájtásáért 
keresztrefeszitett Istenember sírját, hús
véti szívvel, a hit biztató ígéretével vár
jak az Örökeszme győzedelmes feltáma
dását.

A kiböjtöli, viharokat szenvedett hús
véti ember áhitatos szivével tekintünk föl 
a sirsicmvölgyéből a Megváltás csoda
tételének várakozások ködébe burkolód- 
zott húsvéti hegyére s elerötlenedett ka
runkkal, nyögve, verejtékezve emelgetjük 
az életretámadás szikla sírjának nehéz 
kőajtaját.

Húsvéti szívvel énekeljük vértana-relik- 
viás oltárok előtt a próféta siralmait s 
zúgó harangszavas körmenettel ülünk 
húsvéti ünnepet az értünk feliámadásos 
halált halt Eszme dicsőséges győzelmére.

Húsvéti szívvel, húsvéti lélekkel allelu- 
jázunk a beteljesedő ígéret megelevene- 
désének, húsvéti szívvel, húsvéti lélekkel 
hiszünk az Örökigazság csodatételes fel
támadásában.

f

H úsvéti üdvöt, jóban b izako
d ássa l te lt k e llem es ün nepeket 
k ed ves o lv a só in k n a k !

Ünnepi szolgálat a postán. Április 
7-én a postaszolgálat 8 órától 15 óráig 
megszakítatlanul tart. — A levéihordók 
április 7-én 15 óriág kézbesítenek. — 
Április 8-án szünet. — Április 9-én va
sárnapi szolgálat lesz.— Távirat és te
lefon-tarifák e napon, mint köznapon 
szoktak lenni.

Húsvéti illat
szerkülön
legességek

Glásernál.

Rádié-akkumulátor töltés, villamos felszerelés és berendezés, csillárok, égők a legjutányosabb áron 
a Rimaszombati Városi Villamos Telepen szerezhetők be; Klspást-tér. —  Telefon-számi 30.
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Állandó'Traktár Rimaszombat és környéke részére VERES GYULA fakereskedő cégnél RIMASZOMBAT. 
Dobsina és környéke részére LEDERER F. vaskereskedő cégnél DOBSINA.
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Telek A. Sándor füleld estje. A 
nagysikerű rimaszombati szerzői-est után 
most husvét héttőjén Füleken az ot
tani Kath. Olvasókör dísztermében tart 
előadást Telek A. Sándor. Két novelláját 
olvassa fel és verseiből pedig Leeső 
Aranka fog recitálni.

A Kosztolányi turné sorsa. A po
zsonyi szlovák kormánylapok denunci- 
álása következtében betiltott Kosztolá
nyi turné ügye uj vágányokra terelődött 
az elmúlt hét folyamán. — A rendezői 
diákszövetség felkérésére dr Holota nem
zetgyűlési képviselő interveniált a mi
nisztériumnál a betiltás ügyében s on
nan udvarias levélben arról értesítették, 
hegy a betiltásról a minisztériumnak 
semmi tudomása nincs és eddig a turné 
engedélyezése iránt kérvény sem érke
zett be a rendőrségtől. Most a főisko
lások uj kérvényt nyújtottak be a po
zsonyi minisztériumhoz.

Gwerk Ödön a Szabadegyetem elő
adásán. A szabadegyetemi ciklus leg
közelebbi előadójaként a Selmecbányái 
Gwerk Ödönt, az országszerte ismert 
festőművészt sikerült megnyerni. Gwerk 
Ödön a legkiválóbb szlovenszkói pikto
rok gárdájában foglal helyet. Csütörtök 
esti előadásán a Kereskedelmi Testület
ben a művészi kritikáról fog beszélni s 
számos érdekes művészeti témát vet föl 
Előadásával kapcsolatosan néhány első
rangú szenzációs képét fogja kiállitani 
ugyanott, melyek nagy érdeklődésre tar
tanak számot.

Megjelent Győry Dez3Ő uj kötete.
E héten hagyta el a sajtót Győry Dezső 
„Láthatatlan gárda" cimü verskötete, a 
költő harmadik könyve, amit csak nyom
da-technikai akadályok miatt előzött 
meg az „Ujarcu Magyarok" cimü vers
kötet. A „Láthatatlan gárda" Győry De
zső 1924-25-ös verseit tartalmazza. Az 
uj Győry-kötet a „Gömör" kiadásában 
jelent meg és 15 koronás árban kapható.

Közgyűlés. A rimaszombati Általános 
Temetkezési Egyesület április hó 15-én 
délelőtt 11 órakor a városháza tanács
termében tartja évi rendes közgyűlését.

A Köri-zenekar műsor-estélye. A 
rimaszombati Polg. Olvasókör zenekara 
április hő 21-én saját alapja javára mű
sor-estélyt rendez. Belépődíj nincsen, a 
költségek fedezésére önkéntes adomá
nyokat köszönettel fogadnak. A Mihalik 
Dezső dr. vezetése alatt álló kiváló ze
nekar fölötte nívós műsorosestélye iránt 
nagy az érdeklődés. Az estély műsorát 
jövő számunkban közöljük.

A postahivatal magyar feliratai még 
mindig nem láthatók cim alatt múlt 
számunkban hozott közleményünkre vo
natkozólag a helybeli posta- és távirda 
vezetősége annak közzétételére kérte 
fel szerkesztőségünket, hogy „az itteni 
postahivatal egyáltalán nem politizál, a 
magyar feliratokat nem függesztheti ki, 
mert a postaminisztérium ez ügyben 
állást foglalt, és hivatkozással a nyelv- 
törvényre, a magyar feliratok kifüggesz

tését nem engedélyezte; a magyar nem
zeti párt és a keresztény szoc. párt ez 
ügyben a minisztériumban közbelépett 
és a képviselőházban interpellációt nyúj
tott be ; a hivatal eddig sem a posta- 
igazgatóságtól, sem a minisztériumtól 
nem kapott engedélyt vagy rendeletet 
arra nézve, hogy a magyar feliratokat 
kifüggessze." — Rendben van, védeke
zésül ezt elfogadjuk a postahivatal ve
zetőségétől, de mert éppen a nyelvren
delet értelmében Rimaszombat, mint 
túlnyomóan magyarok lakta város a 
magyar feliratok alkalmazását teljes jog
gal megkövetelheti s azok alkalmazása 
a posta érdekében is fölötte kívánatos, 
mi mindaddig nem sziinünk meg e tör
vényes jog érvényesülése érdekében fel
szólalni, mig csak e jogos követelés 
teljesítve nem lesz éppen úgy mint más 
szlovenszkói magyar városokbas.

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

A Kér. Szoc. Párt húsvéti előadása.
A rozsnyói műkedvelők az itteni kér. 
szoc. párt felkérésére vasárnap este He
vesi Sándornak a „Császár és Komé
diás" cimü színmüvét fogják bemutatni 
a Tátra-szálló színpadán. Az előadást 
Győry Dezső prológja vezeti be, amit 
Molnár Annuska mond el függöny előtt. 
Ezt követi Filo Icuka és Kiss Rózsika 
magyar kettőse, majd egy leány-csoport- 
tánc, melyben Reiner Bözsike, Bárdos 
Sárika, Szabó Bözsike, Borzi Icuka, Filo 
Icuka és Molnár Annuska vesznek részt. 
A nagy érdeklődésre számot tartó szín
darab előadása után Durda Irénke és 
Durda János tánckuplékkal szerepelnek. 
A kér. szoc. párt műkedvelői előadása 
iránt városszerte nagy érdeklődés mu
tatkozik. — Kezdete esti 8 órakor.

A Sakk-szimultán. A Rimaszombati 
Sakk-kör egy szimultán-verseny leját
szására kérte fel dr Vécsey Zoltánt, a 
jónevü versenyjátékost, a Prágai Magyar 
Hírlap sakkrovatának népszerű szerkesz
tőjét. A verseny előreláthatólag április 
19-én lesz megtartva és az azon részt- 
venni óhajtó sakkőri tagok, valamint 
egyéb érdeklődők elöjegyeztetés céljá
ból a 10 koronás tábladij egyidejű lefi
zetése mellett szíveskedjenek legkésőbb 
április hó 15-ig Weisz Frigyes úrhoz, 
a Sakkör titkárához (Tátra banka) for
dulni. Dr Vécsey a verseny előtt rövid 
10 perces előadást fog tartani a sakk 
jelentőségéről és a modern sakkozásról. 
Az egyik versenyjáték tábla nélkül kerül 
lejátszásra. Az érdekesnek Ígérkező szi
multán-tornán az összes rimaszombati 
sakkozók indulására számit a rendezőség.

Meghalt az öngyilkos soffőrné. Csi
kós András soffőr 28 éves felesége, aki 
múlt hő 26-án afeletti elkeseredésében, 
hogy sógora eljegyzésére elfelejtették 
meghívni, öngyilkosságot követett el, 
hétfőn este meghalt. — A szerencsétlen 
fiatalasszony a kórházban gyomormo
sás után jobban lett és ugylátszott,

hogy könnyelmű tettét kiheveri. Három 
nap elteltével azonban komplikációk 
támadtak és már vasárnap hazaszállí
tották a kórházból, hogy kívánsága 
szerint övéi körében haljon meg. A ha
lál hétfőn meg is váltotta szenvedéseitől.

A korláti bánya uj áldozata. Nagy 
Aladár 33 éves balogiványii munkást múlt 
szombaton a korláti bazaltbányában az 
egyik kővel rakott csille elütötte s bal
lábát törte. A rimaszombati közkórház
ban ápolják.

Balesetek. Urbán Sándor 16 éves 
gesztetei suhancot múlt szombaton súlyos 
baleset érte. Hengerlés közben jobb lába 
oly szerencsétlenül került a henger alá, 
hogy teljesen szétroncsolta. Csütörtökön 
hasonló baleset érte hengerlés közben 
Habán János, rimatamásfalvai lakost, aki
nek a henger szintén jobblábát törte el. 
Mindkettőjüket a rimaszombati közkór
házban ápolják.

A Roykó-féíe világhírű
T iszaujlakl bajuszpedrő

mindenütt kapható!

K A T O N A I S O R O Z Á S O K .
Az 1920. évi védtörvény 9. §-a értel

mében az idei sorozásokra az 1908., 
1907., 1906. évben született állitásköte- 
lesek tartoznak megjelenni.

Sorozási kötelezettség alá esnek 1928. 
évben az 1905—1898. évben születettek 
közül azok, akik eddig állítási kötele
zettségüknek bármily okból eleget nem 
tettek, továbbá az 1906 — 1907. években 
születettek közül azok, akik rendes soro
zás alkalmával a csehszlovák hadseregbe 
fel lettek véve, de alkalmatlanok lévén 
szolgálattételre az 1920. évi véderőtör
vény 30. §-a értelmében a csehszlovák 
véderőből 1927 december 31-ével el 
lettek bocsájtva. Ide tartoznak az előző 
években önként besorozottak, akik a 
véderőtörvény idézett §-a értelmében 
alkalmatlanság miatt 1927 december hó 
31-én a csehszlovák véderőből el lettek 
bocsájtva.

Személyesen a sorozó bizottság előtt 
a következő állitáskötelesek nem tartoz
nak megjelenni: 1. akiknek hiányzik
kezük vagy lábuk; 2. mindkét szemükre 
vakok; 3, hülyék; 4. süket-némák; 5. 
azok, akik elmebetegség vagy gyenge 
elméjüség miatt a bíróság által önjoguk
tól meg lettek fosztva.

A sorozás a járási hivatal nagytermé
ben, Rimaszombatban a következő sor
rendben történik:

Április 30-án: Rimaszombat, Bakti, 
Rimatamásfalva, Rimabánya, Rimasza
badi, Rimóca, Rimazsaluzsány.

Május 2-án: Csehbrézó, Poltár, Sós
liget, A.-szkálnok, F.-szkálnok, Orlajtörék, 
Cserencsény, A.-pokorágy, F.-pokorágy, 
Zeherje, Forgácsfalva, Darabos, Szikla.

Május 3 án: Klenóc, Balogrussó, Ba
radna, Dobrapatak, Gömörlipóc, Szeles- 
tye, Eszterézs, Rimaráhó, Kecege, Bakos- 
törék, Rimavarbóc.

Kinn APÓIIG mozgó
Szombaton és vasárnap, április 7-én és 8-án nagy
szabású Ufa-film! A szezon legnagyobb alkotása

GOETH E:F AU ST
Főszerepben Emil Jannings, Göste Eckmann, Ka

ti milla Horn, Wilhelm Dieterle

Hétfőn, április 9-én szenzációs érdekfeszitő dráma

A hálái ura
(A repüli ördög) Főszerepben Fred Sóim.

Szerdán, április 11-én nagyszabású film. Életből 
merített társadalmi dráma

Az élő álarc
Főszereplők Eszíerházy Ágnes, Conrád Veidt, a 

világhírű ismert művészek.

Csütörtökön, április 12-én nagyszerű szenzációs 
érdekfeszitő dráma

A lángoló ember
FŐ3Z- Helga Thomas, Olga Tschecbova, H. Stuart.

Az „APOLLÓ KÁVÉKÁZ" állandóan 
nyitva van, ahol egészséges frissítő 
italok és hideg étetek minden időben 
kaphatók. Tessék meggyőződni!

Május 4-én: Rimakokova, Gyubákó, 
Ujantalfalva, Nagyszuha, Cserepes, Telep, 
Susány, Válykó.

Május 5 én: Tiszolc, Rimafürész, Me
leghegy, Bugyikfala, Derencsény, Gesztes, 
Balogpádár, Kőhegy, Babarét, Kiéte, Ka- 
raszkó, Eszterény, Pápocs, Tóthegymeg, 
Rónapatak, Kopárhegy, Gömörhegyvég, 
Ratkószuha, Balogér.

Május 7-én: Osgyán, Fazekaszsalu- 
zsány, Nyustya, Rimabrézó, Hacsó, Likér, 
Dombosmező.

Az állitáskötelesek tartoznak megje
lenni a megállapított napon és időben, 
tiszta ruhában, józanan és tartoznak 
magokkal hozni a behivót, személyazo
nossági bizonyítványt, esetleges más 
katonai okmányokat.

Figyelmeztetnek az állitáskötelesek, 
hogy minden állitásköteles azon a soro
zási helyen tartozik megjelenni, ahol 
összeírásra jelentkezett. Azok, akik azt 
kérelmezik, hogy más járásban mehes
senek sorozásra s nem az illetőség sze
rinti járásban, az ez iránt való kérvé
nyüket a sorozás megkezdése előtt leg
alább 14 nappal kötelesek beadni a já
rási hivatalnál, ahol sorozásra akarnak 
menni.

Feihivatnak az összes állitáskötelesek, 
akik középiskolát látogatnak vagy azt 
elvégezték, valamint az egyetemi hall
gatók is s azok is, akik államvizsgát 
tettek (rigorozum), hogy a sorozó bizott
ság előtt az utolsó bizonyitványt, illetve 
látogatási bizonyitványt mutassák be.

Tisztelettel értesítjük az érdekelt 
közönséget, hogy 1 és  fél tonnás
gyorshajíásu autónkkal
bárminemű fuvarozást úgy helyben, 
mint vidékre jutányosán eszközlünk. 

Tisztelettel
H uszka é s  T ársa  szijjártó-u. 21.

A természetes I g m á n d i kesernviz
g y om or- és b é lt is z t itó  hatása  p á ra tla n .

Az iamándit ne tévessze össze másfajta kessiiivizzel 1 Kapható mináenüit kis és nagy Avagben. SCHMIDTHtUEB kiitvállaiat KOMÁROM.
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A véderőtörvény 16. §-a értelmében 
azon állitásköteleseknek, akik tanulmá
nyukat folytatják vagy más módon hiva
tásra készülnek (inasok) s ezek meg
szakításával nagy hátrányt szenvednének, 
úgyszintén azok, akik olyan okokat tud
nak felhozni, melyek kivételes beszámí
tás alá esnek, a szolgálat elhalasztását 
kérő kérvényüket azonnal tartoznak a 
sorozó bizottságnak átadni, mihelyt a 
sorozásnál tudtukra lett adva, hogy al
kalmasaknak találtattak. Akik a halasz
tást tanulmányi okból kérik, azok tar
toznak mellékelni az utolsó bizonyítványt 
és látogatási bizonyítványt. Az inasok 
tartoznak mellékelni az ipartestület bi
zonyítványát, melyben igazolandó, hogy 
a kérelmező mikor lépett be tanulónak 
és mennyi időre van még szüksége, 
hogy azt befejezhesse. Ha a kérelmező
nek nincsenek meg ezen iratai, köteles 
azokat legkésőbb 15 napon belül a so
rozás után a járási hivatalnál beterjesz
teni. A kérvényt azonban feltétlenül a 
sorozáson kell beadni, sorozás után 
csakis azon kérvények adhatók be leg
később a bevonulásig, amelyek olyan 
körülményeket igazolnak, mely körül
mények csak a sorozás után álltak elő. 
A szolgálat elhalasztása iránti kérvénye
ket akkor kell beadni, hogyha az állítás- 
köteles egyszersmind a póttaríalékba 
való beosztását is kéri.

Ha az álütásköteles a póttartalékba 
lett beosztva, az engedélyezett halasz
tás megsemmisittetik. A szolgálat elha
lasztásával a szolgálati idő meg nem 
rövidül és mindenkinek annyit kell szol
gálni, mintha a szolgálatot rendes idő
ben kezdte volna meg.

A sorozás útiköltségeit minden álii- 
tás-köteles maga viseli. Munkamulasz
tásért szenvedett kár nem lesz meg
térítve.

Aki sorozási kötelezettségének eleget 
nem tesz: 50—3000 korona pénzbír
sággal lesz büntetve.

Póttaríalék.
Az 1922. évi december 7-én kelt 370. 

számú törvény, melynek értelmében a 
6 (hat) hónapi szolgálati eiőny adatott, 
meg lett semmisítve és helyette uj pót- 
tartalékről szóló törvény lett alkotva,: 
mely lényegileg ugyanaz, csak a szol
gálati idő 3 hónap. Az 1928. évben be
sorozottak, akik a póttartalékba való 
besorozásukat kérik, az 1927. április hó 
8-án kelt 53. sz. törvény 2. rész 2. §-a 
értelmében kötelesek az uj védtörvény 
88. §-a értelmében (141. számú törvény 
1927. szept. 15-ről) felszerelt kérvényei-1 
két a sorozás alkalmával azonnal be-! 
adni, mihelyt az állitáskötelesnek tudo
mására jutott, hogy a sorozó-bizottság 
alkalmasnak találta. A kérvényt a soro
zott maga adja át a sorozó-bizottság- 
nak. — Hogy ha a kérvényező azon 
férfi családtagjára hivatkozik, aki munka- 
képtelen, köteles ha 17. évét már betol-1 
íötte, de 60 éves még el nem múlt, 
ugyanakkor a sorozóbizottság előtt meg
jelenni és magát orvosi vizsgálatnak 
alávetni tartozik.

Aki a sorozóbizottságnak téves ada
tokat jelent be, szigorúan meg lesz bün
tetve.

Ha az álütásköteles nem kapta volna 
meg a sorozásra szóló behívót, ezen 
hirdetmény alapján köteles a sorozáson 
megjelenni.

A községi birák felelősek a sorozottak 
személyazonosságáért.

A sorozási napon nem szabad az ál
litásköteleseknek szeszes italt eladni.

S  P  O R  T.
Football.

Fekete vasárnapja volt az elmúlt a : 
rimaszombati footballsportnak. Csapa
taink a serlegmérkőzések folyamán két 
fronton is harcoltak és mindkét küzde
lemből súlyos, magas gólarányú vereség
gel kerültek ki. Szinte megfoghatatlan, 
hogy városunk footballsportja miképen 
süiyedhetett olyannyira, amint az az 
eredményekből kitűnik. Minden esetre 
ajánlatos lesz, ha sportegyleteink funk
cionáriusai megszívlelik az eddigi súlyos 
kudarcokat, kikutatják a hibák okait, 
mérlegelik a játékosok fogyatékosságait 
és igyekezni fognak csapataik gyenge 
pontjait megerősítve játékosaik kondíció
ját és küzdőképességét rendbehozni, il
letve emelni, hogy a csapatoktól ha nem 
is nagy győzelmeket, de legalább tisz

tességes eredményeket és elismerést ér
demlő teljesítményt várhassunk.

Egyébként alább állanak az eredmé
nyek :

LAFC — RPOS 5: 1 ( 2 : 0  ). — Biró: 
Balog.

LAFC : Eszter—Schönfeld, Hodlik— 
Zdehován, Hódossy, Kohn—Goldfinger, 
Schleicher, Parraghy, Mattyasovszky, 
Frigó.

RPOS: Dropka—Sipula, Górász—Katz, 
Schmidt, Bixer—Neumann, Durda I., Si
mon, Tepper, Tóth.

A RPOS részéről már a startnál el
vesztettnek kellett minősítenünk a mér
kőzést, amikor is Lenner, Ludwig, Ko- 
máromy nélkül volt kénytelen kiállani, 
akiknek távolmaradása a RPOS minden 
esélyét a minimumra szállította le. A 
csapat balszerencsével küzdött, mind
azonáltal a LAFC nagyobb tudása előtt 
több fogyatkozása miatt egyébként is 
kénytelen lett volna meghajolnia. — A 
RPOS-nál súlyos, alapvető hibákat ta
pasztalhattunk, amelyek természetesen 
megfosztják a csapatot attól, hogy kva- 
Iitásosabb ellenféllel szemben eredmé
nyesen álihassa meg a helyét. A csa
patnál az összjátéknak, megértésének 
csak halvány jelei vehetők észre s csak 
ritkán vittek keresztül a játékosok egy
séges, átgondolt és taktikailag helyesen 
felépített támadást.

A csapatnak még aránylag legjobb 
része a fedezetsor volt, melyben Schmidt 
kiváló játéka általános elismerést keltett. 
Bixer lassan melegedett bele, de azután 
átlagosan jó teljesítményt szolgáltatott. 
Katz bemutatkozása nem igen sikerült. 
Játéka kapkodó volt és nem is birta az 
iramot. A csatársor játéka teljesen szét
eső volt, tagjai nincsenek tisztában a 
csatárjáték technikájával és igy csak 
egyéni akciókkal kísérleteztek. Simon 
nem válik be a center posztján, a csa
társor irányítását nem birja eszközölni. 
A Neumann—Durda I. jobbszárny volt 
a csatársor akcióképesebb része. Tepper 
csak forgolódik, de játékának pozitív 
értéke csekély. Tóth, aki tréning nélkül 
játszott, még aránylag megállotta a he
lyét. A közvetlen védelem Dropka kap
kodásával megint oly hibákat követett 
el, ami a csapainak 2—3 góljába került. 
Sipula volt a jobbik •iáived, G6~ász 
csak a második félidőben javult.

A LAFC már semmiesetre sem az a 
nagy csapat, amelyik volt, azonban az 
összjáték és lapos passz-jáíék iránti 
érzék már benne gyökerezik a játéko
sokban, igy játékuk tetszetős. Legjobb 
része a védelem volt, ahol a két hát
véd, a fedezetsorban pedig Zdehován és 
Kohn kitűnő játékot produkáltak. A leg
jobb csatárok Schleicher és Parraghy 
voltak.

A játék általában a LAFC fölényét 
tükrözte vissza, azonban csatárai a ka
pu előtt határozatlanok. Első gólját a 
LAFC a 16. p.-ben éri el, amikor is a 
jobbszélsője szabadon hagyatva befut a 
labdával a kapuba. A LAFC több kor- 
nert ér el s a 35. p.-ben Mattyasovszky 
rúgja a félidő második gólját. A II. fél
idő LAFC támadásokkal kezdődik, ami
nek eredménye 2 korner. A 26. p.-ben 
éri el a RPOS egyetlen gólját. Neumann 
kapura lő, Eszter kiöklözi a labdát azon
ban Simonnak sikerül azt a kapuba jut
tatnia. A RPOS-t felvillanyozza a gól, a 
feliángolás azonban csak rövid ideig 
tart, a LAFC ismét átveszi az iniciativát 
és Schleicher révén újabb három góllal 
megpecsételi a RPOS sorsát.

Biró többször hibázott, azonban hibái 
mintha inkább a RPOS-t sújtották volna.

Füleki TC—RME 4:0 (3:0). Biró: 
Klug (Dobsina). A RME kezd szél és 
nap ellen, de rövidesen kiütközik a csa
pat játékán a tréning és összeszokottság 
hiánya. A FTC hamarosan fölénybe ke
rül s a 8, 30. és 38. percben sikerül 3 
gólt elérnie. Erre a RME is magára ta 
Iái, szép támadásokat intéz a FTC kapu 
ellen, azonban csatársorának abszolút 
gólképtelensége és ügyetlenkedése miatt 
ezen támadásokat nem koronázza siker. 
A II. félidő nagy kME fölénnyel kezdő
dik, de az eredmény megint elmarad. 
Ellenben a FTC-nak sikerül egy Ízben 
az ostromzárat áttörni és egy újabb 
góllal a végeredményt beállítani. A FTC- 
ból kivált a kapus, jobb hátvéd, bal 
összekötő és balszél játéka; a RME-bői 
Lőköst, Tankót, Bredárt, Mazsíkot és 
Lovászt emelhetjük ki. Klug biró látha
tólag elnyomta a vendégcsapatot.

A RPOS folyó hó 10-én, azaz kedden 
este 8 órakor a Polgári Olvasókör kis
termében tartja ezidei rendes közgyűlé
sét, melyre kérik a tagok megjelenését.

A rimaszombati footballkerölet az 
elmúlt vasárnap tartotta április havi 
intézőbizottsági gyűlését, melyen a folyó 
ügyek kerültek elintézés alá.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
R ábely  Károl y laptulajdonos.

Saját termésű
valódi almágyi bor
kapható zárt üvegekben BENYÓ BÉLA 

szőlőtermelőnél. 2—3

Üzletvezetőt, csapost
keres azonnali belépésre 

Özv. K ótayn é helybeli vendéglős

Hat hengeres

S T O  D E B A K ER -bérautónk
bármely időben a közönség rendelkezé
sére ál! a tulajdonosok vezetése alatt. 

Tisztelettel
KOM ÁEOM Y T E S T V É R E K

Pokorágyi-utca 15.

Nyilatkozat.
Alulírott kijelentem, hogy a Piac

téren Henrik Jánossal minttárssal 
h en tesü zletet nyitottunk.
Mindennemű követeléseket csak 
azon esetben ismerek el, ha azok 
aláírásommal vannak ellátva.
2 - 3  Skocovsky Alajos.

Divatszalon megnyitás.
Tisztelettel értesítem Rimaszombat város 
és vidéke n. é. höigyközönségét, hogy

d ivatsza lon om at
f. március 15 én Szijjárfó-u. 76. sz. a.

Budapesten működött szabásznőm
vezetése mellett megnyitottam. Elvállalok 
a legkényesebb Ízlésnek megfelelőfrancia 
és angol szabású kosztümöket és ru
hákat olcsó árak mellett, a legmoder
nebb kivitelben. — Szives pártfogást kér

STEFFANITS ALADÁRNÉ.

Brusno (Borosznó) gyógyfürdő.
Fürdőszezon: május 15—szept. 15-ig.

Telefon: Hronsky Sv. Ondrej 4.
Elsőrendű erősen szénsavas és kénhydrogénes 

Qlaubersósforrások, kitűnő gyógyhatással emész
tési zavaroknál, gyomor-, bél-, máj-, vese- és 
cukorbajoknál, valamint hólyagbántalmaknál.

Mórfürdők, erős rádióemanacióval, páratlan 
gyógyhatással mindennemű női bajoknál: kró
nikus izületi csúz és anyagbántaimaknál.

Hidegvizgyógyintézet. —  Mórfiirdők.
A főszezonban svéd ícrna-kurzu30k 

hölgyek és férfiak részére. 
Prospektus ingyen és bérmentve. 
Sürgönyczim: B r u s n o-kúpel’e.

Zvolen, Szliács, Banská-Bystrica—Breznói vo
nalon Brustio-kúpel’e —vasúti állomástól 10 p.

E lsőrendű  étterem .
Kitűnő magyar konyha, frissitő italok. BUFFET. 
H a n g v e rs e n y : a fürdőzenekar álfái, naponta 
háromszor Bővebb felvilágosítással szolgál
2—* a Fűrdőigazgatóság.

»
♦ 5 —xMegtekintésre ajánlja 

a most m egérkezett

b e l- és külföldi szövetekkel
dúsan fölszerelt raktárát, ahol a 
nagyérdem ű közönség pontos 
(:) kiszolgálásban részesül. (:)
Ifj. Remenyik Sámuel
úriszabó Rimaszombat, jánosi-uíca 26.

Meghívásra mintáimmal vidékre kiutazok
Ugyanitt egy jó házból való fiú 
(:) szabótanulónak fölvétetik. (:)

I
I
I

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

ízletes olcsó ételek (havi előfizetőknek 
és házhoz) kaphatók

KOMLÚSY ISTVÁN vendéglőjében.
Ugyanitt tiszta szállodai szobák. 

Rimaszombat Tompa-utcza 18. szám.

Cipészmester szaklap nélkül olyan 
| |  mint az ember óra nélküli § |

Fejedelmi hasznot ér el az a cipész
mester, aki a Bodh F. „Cipész Szaklap"- 
ja  és a kolozsvári magyar nyelvű „Cipé
szek Szaklapja", eredeti Budapesti divat
cipő és a hozzávaló szabásminta mellék
letei után dolgozik. — Saját érdekében 

írjon azonnal mutatványszámért 
O R B Á N  G Y Ö R G Y  czipészmesternek 

CSAB, zsupa NITRA.

Kuryr autétaxi
A lu lír o tt  tu d om ására  hozom  
a  n agyérd em ű  u ta zn i akaró  
k özönségn ek , h o g y  k é n y e l 
m e s e n  b eren d ezett kocsim on  
a közóhajnak engedve, k ü l
földre is  e lv á lla lo k  szem ély  
sz á llítá so k a t. A  n agyérd em ű  
k özön ség  p á r tfo g á sá t kérve, 

m aradok t is z te le t te l:

P IT T A  R E Z S Ő .

: Císlo E. 1598-27/10.
Liciíacny óznám.

Podpisan^ vyslany súdny exekútor 
t^mto na známosf dáva, 2e následkom 
vtfroku okresného súdu c. E .1598/27 — 1. 
k dobru exekventa Tatra banky filialky 
v Rim. Sobote zastupovaného pravotá- 
roni Drom Ondrejom Veresorr. násled
kom uhradzovacej exekúcie, nariadenej 
do vyáky 189 Ke poíiadavky na kapitále 
a prísl., na movitosti obzaiovanému zha- 
bané a na 1500 Kí. odhadnuté vyrokom 
okresného súdu císio E. 1598—27/9. 
licitácia sa nariadüa. Táto aj do v^áky 
pohfadávky predcáiych, alebo super- 
sekvestrujúcich — nakoTko by íieto zá- 
konného záloiného práva boli obsiahli 
— na byte obialovaného v Rim. Kokave 
s lehotou o 10. hodine dopol. dna 14-ho 
apríia 1928. sa bude odbavovaf ketfíe 
súdobne zhabané 1 krava a iné movi- 
íosti najviac sfubujiicemu pri plateni 
hotovy'mi, v pádé potreby aj pod od- 
hadnou cenou budú vypredané.

Vyzyvajú sa vietci, ktorí z kúpnej ceny 
dra2obn5'ch movitosti nároky inajú na 
zaspokojenie pred pohfadávkou exek
venta, ie — nakofko by sa pre nich exek- 
vovanie prv bolo stalo a to z exekúcnej 
zápisnice nevysvitá, — aby zahlásenie 
svojej prednosti do zaciaíku drazby u 
podpísaného exekútora vybavif nezame- 
Skali.

Zákonná lehota sa odo dna po vyvesení 
oznamu na tabule súdu pocíta.

Okresní- súd v Rimavskej Sobote, odd. 
II. dna 2-ho apríia, 1928.

Ján Bureá, vrchny ofict. 
ako súdny vyslanec.

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


