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Színházba járni: magyar kötelesség.
(m) A kultúra a védőbástyája a 

müveit népeknek a legkétségbe- 
jtőbb helyzetekben, a szorongat- 

tatások legszomorubb* napjaiban, 
amelyen megtörik minden elnyo- 
üiási törekvés, minden elsöpréssel 
fenyegető támadás, bárhonnan, bárki 
részéről jöjjön is az.

Éppen ezért az itt élő, évezre 
des kulíuráju magyarságnak nem 
kell félnie attól, hogy a beolvasz
tási, einemzetietlenitési törekvések 
ádáz harcából legyőzötten fog va
laha is kikerülni, ha az egész világ 
által elismerten magas fokon álló 
kultúráját továbbra is megtartja s 
annak megőrzésére és fejlesztésére 
kellő gondot fordit.

Ez a tudat kell, hogy fokozza 
erőnket s mindenegyes magyarnak 
szent kötelességévé teszi, hogy a 
védőgátak és a leghatalmasabb 
védőbástya megerősítésére és ki
építésére siessen, e munkából kiki 
kivegye a maga részét.

Kötelességünk ez elsősorban ma
gunkkal, de kötelességünk a mü
veit világgal szemben is, amely a 
magyar faj műveltségétől, kultur- 
-zeretetétől épitő munkásságot vár, 

még mindig romokban heverő 
ág ujjáteremtésénél.
Kulturális kötelességünk közé 

■ mtozik a magyar színészet fenn- 
iáradásának biztosítása és aktuá- 

e kérdés — s éppen ezért ve- 
z őhelyen is foglalkozunk vele — 

st, amikor a középszlovenszkói 
:agyar szintársulaí hozzánk érke- 

mtt, ahol az idők változása bizony 
mlyos problémák elé állította a 

nházlátogató, színházat fenntartó, 
-zinészetet pártoló, a magyar kul- 
.rát istápoló közönséget.
A magyar színészet nem csupán 

enyéikereső pálya, sőt ha vala
mikor, pár évtized előtt annak lett 
volna is minősíthető, ma éppen 
nem az, hanem örök harc egy nem
zet magas kultúrájának fennmara
dásáért. Küzdelem az anyanyelvért, 
a szép és nagy nemzeti sajátságok 
érdekében, amelyek együttvéve te- 
zik a magyar kultúrát. Ha tehát 
miamikor apáink nagy súlyt he

lyeztek a magyar színészet fejlő
désére, mely úgyszólván máról-hó- 
napra világversenyképessé lett s 
főgondjuknak tartották, hogy a kul- 
ura göröngyös utakat járó harco

sai, a színészek legalább a napi 
megélhetés gondjaitól mentesek le
gyenek, akkor most kétszeresen 
kötelessége az itt élő magyarság
nak minden lehetőt elkövetni, hogy 
a magyar színészet a szintérről el 
ne tűnjék az anyagi gondok mély
séges sülyesztőjén s ne mosolyog
ják kárörömmel, hálátlansággal ta
lálkozó küzdelmüket a kulisszák

mögött a magyar kultúra virágos 
kertjét hervadásban látni szeretők.

Ne gondolja senki és ne mondja 
senki, hogy minek jöttek ide, ahol 
amúgy is koldusok az emberek, 
mert igaz, hogy koldusságig le
szegényedtünk, de ha telik még 
kvaterkás, barátságos alsós, tarokk 
és egyéb kártyajátékos szórako
zásokra, társalgásokra, disznótoros, 
táncos vigalmakra és lisztesképü 
bohócos cirkuszok, tingli - tanglik 
pár estén súlyos ezreket vihetnek 
el tőlünk : akad, mert akadni kell 
garasunknak a zsebek mélyén a 
magyar színészet istápolására is, 
amelyet magyarságunk érdekében 
éppen úgy fenn kell tartanunk, 
mint iskoláinkat.

Aki tehát müveit magyarnak 
tartja és vallja magát, aki súlyt 
helyez arra, hogy az itt élő ma
gyarság számára a párhetes szín
házi idény sikere s a színészek, a 
magyar kultúra lelkes bajnokainak 
megélhetése, a magyar színészet 
fennmaradása biztosítva legyen, az 
magyar lelkiismeretbeli kötelessé
gének kell hogy tartsa a színészek 
legmesszebbmenő pártfogását s a 
kulturszeretet imádságos könyvével 
a hóna alatt siet a színházba, mert 
ha valaha, úgy most minden két
séget kizáróan : színházba járni: 
magyar kötelesség.

*
Az országos magyar szinpártoló egye

sület helybeli fiókjának elnöke, Sichert 
Károly az itteni sziniidény megfelelő 
biztosítása ügyében szükebbkörü érte
kezletet hivott össze a múlt héten, a 
melyen többek hozzászólása után elha
tározták, hogy a szinpártoló egyesület 
itteni fiókja a szinházbajáró társaságot 
megszervezi. Ez az idénybiztositás a 
jövő évi szezonra akként történik, hogy 
a Szinházbajáró Társaság tagja 12 elő
adásra tetszésszerinti helyre jegyvételre 
kötelezi magát. Folyó évi december hó
naptól kezdődöleg tizenkét hónapon át 
minden hónapban egy színházjegy árát 
a tag az ezért jelentkező pénzbeszedő
nek kifizeti s igy a sziniidény megnyíl
tával, minden nagyobb anyagi nehézség 
nélkül minden egyes tagnak a szinház- 
bajárás lehetősége biztosítva lenne.

A praktikus és életrevaló eszme bi
zonyára rokonszenves fogadtatásra talál 
közönségünk körében és a napok múl
va meginduló taggyüjtés során sokan 
jelentkeznek tagul a szinpártoló egye
sület szinházbajáró társaságába, amivel 
azután az itteni sziniidények sikere ör
vendetes módon fellendittetnék.

A  S zloven szkói

Tiszáninneni Ref. Egyházkerület
püspök vá lasztása .

A tragikus halállal elhunyt Péter 
Mihály püspöknek örökébe lépett 
Idrányi Barna, kit a folyó év tava
szán választott püspökévé a kerü

let, alig három hónapig viselte dí
szes állását, mivel a múlt szeptem
ber havában hirtelen meghalt. Ben
ne az egyetemes református egyház 
egy nagytudásu, bölcs, kiváló ad
minisztratív tehetségű vezérét vesz
tette el.

Az igy ismét megüresedett püs
pöki szék betöltésére ismét szava
zásra hivattak fel a kerület egy
házai, melynek eredményét folyó 
hó 27-én, hétfőn hirdette ki Tor
naiján a szavazatokat megszámláló 
bizottság.

Beadatott összesen 130 szavazat, 
melyből formai hibák miatt érvény- 
telenittetett 3 szavazat.

Az érvényesnek talált 127 sza
vazatból Dr. M a g d a  Sándor  csi- 
cseri lelkész kapott 93 szavazatot, 
P a p p  J ó z s e f  püspöki titkár 33 
szavazatot és Ke r e s z t u  ry József  
alsózempléni esperes 1 szavazatot.

így Dr. M a g d a  S á n d o r  csi- 
cseri lelkész, egyházkerületi főjegy
ző, az „Egyház és Iskola" lap szer
kesztője választatott meg nagy szó
többséggel a tiszáninneni egyház- 
kerület püspökévé.

Az uj püspök kipróbált nagy 
munkaerejű, széles tudásu és mű
veltségű, ereje teljében levő férfiú.

A régi á llam ad ó sság i kötvények és 
ezek ideiglenes elismervényének 

(In terim ssche in ) kicserélése.
Az 1928. junius 22-én kelt 104. 

trgy. sz. törvény 24. §-a kimondja, 
hogy a háboruelőtti, nem biztosí
tott osztrák és magyar államadós
sági kötvények kicserélésére, illetve 
kifizetésére vonatkozó minden igény 
megszűnik, amennyiben azoknak 
tulajdonosai az igényüket 1933. 
december 31-éig nem érvényesí
tették.

A fenti törvény 25. §-a pedig 
az annak idején kiadott ideiglenes 
elismervények (ínterimscheine) be
cserélésének határidejéről rendel
kezik, hirdetményileg megállapított 
határidőn belül cserélendők ki.

A pénzügyminisztérium közzétett 
hirdetménye figyelmezteti a háboru
előtti nem biztositott osztrák és 
magyar államadóssági kötvények 
tulajdononosait, hogy a hivatalos 
őrizetbe átadott ily kötvényeknek 
a fenti törvény 9 —23. §§-aiban 
cserejáradékra való kicserélésére 
vonatkozó igényeiket legkésőbb 
ezévi december 31-ig az Állam- 
adósságok központi igazgatóságá
nál, Prága III. jelentsék be. Ameny- 
nyiben ezt elmulasztanák, a kicse
rélésre vonatkozó minden igényük 
és az állampénztárnak erre vonat
kozó minden kötelezettsége meg
szűnik.

Ugyancsak ezzel kapcsolatosan 
figyelmezteti a pénzügyminisztérium

a háboruelőtti nem biztositott osz
trák és magyar államadóssági köt
vények volt tulajdonosait, akik a 
fenti törvény 6. és 7. §§-ainak 
értelmében a beszolgáltatott há
boruelőtti járadékaikért ideiglenes 
elismervényt kaptak, hogy ezeket 
legkésőbb folyó évi december hó 
31-ig az Államadósságok központi 
igazgatóságának likvidaturájánál: 
Prága III. cserejáradékra kötelesek 
kicserélni, mert ellenesetben min
den további igényeiket a kicseré
lésre vonatkozólag elvesztik.

Műsoros gyermekdélotán.
Múlt számunkban már jeieztíik, hogy 

az állami elemi magyar fiúiskola nov. 
19-én jól sikerült műsoros gyermekdél
utánt rendezett. A hirtelen, jóformán 
egy hét alatt összehozott műsor a leg
szebb eredményeit mutatta meg apró 
gyermekek képességeinek. — A szülői 
egyesület vezetősége a tantestülettel 
karöltve emberfeletti munkát végzett, 
hogy a műsoros gyermekdélutánt nov. 
19 én, az egyetlen szabad vasárnapon 
megrendezhesse. (A szülői egyesület azt 
az információt kapta, hogy a Tátra ter
me csak november 19-én üres.)

Dacára a rövid időnek, a változatos 
műsoru gyermekdélután a legszebb er
kölcsi és anyagi sikerrel zárult

Előbbi számunkban már a szereplők 
névsorát hoztuk, a működő gyermekek
ről ezutlal már csak annyit jegyzünk 
meg, hogy mindannyian a legjobbat ad
ták, amit az iiyen színpadra került apró 
néptől elvárhat az ember.

A műsor első száma a cigánygyer
mekek zenecsoportjának indulója volt, 
az egyforma ruhába bujtatott cigány
zenecsoport játéka ígéret volt, hogy a 
többi szám is ilyen jól fog sikerülni. A 
gyermekek betanítását a szülői egyesü
let választmányi tagja: Csóka Danyi 
Sándor végezte, annyira jó volt, hogy 
meg kellett ismételni.

Utána Szokolay János egyesületi el
nöknek erre az alkalomra irt drámai 
hatású kis szinjátéka: „Önfeláldozás" 
következett. A gyermeki szívnek az ál
latok iránt érzett határtalan szeretetét 
nagyszerűen érzékeltették e darabka 
szereplői.

Az énekes bohózat és a hegedűszóló 
tarkították a gyermekdélután műsorát.

A műsor következő száma Bérczy 
László farkas-kölyök cserkészcsapatá
nak táborjelenete volt. Ügyesen elevení
tettek meg a színpadon egy táborjele
netet, amelyben igen fontos szerepet 
vitt a Csimo rezes kürtje. Bérczy Lászlót 
minden dicséret megilleti, hogy micsoda 
fegyelmezett Abteilungot tudott ezekből 
a kis gyerekekből összehozni.

A következő szám Horváth tanítót di
cséri, nemcsak a darab megválasztásáért, 
a szereplők beállításáért, de magának a 
darabnak a betanításáért is. A közön
ség elejétől-végig nevette a darabot és 
a taps, abból kijutott a darab minden 
szereplőjének.

A bohócjelenet, ez a kedves táncszám, 
valami rendkívüli volt a gyerekszin- 
padon.

A gyermekdélután színe és fénye an
nak zárószáma : a görög torna- és ját
szócsapat volt. Az egyforma ruhákban 
szereplő gyermekek : kék, piros, sárga 
és fehér csapatjai festői képet nyújtot
tak. A darabnak stilszerüsége, mind a 
párbeszédekben, mind a technikai meg-
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rendezésben a gyermekdélután legagili- 
sabb tanítónő- rendezőjének, Badinyi 
Györgynének tudását és szorgalmát do
kumentálja.

A szülői egyesület vezetősége, úgy 
annak női, mint férfi tagjai, a ruhavar
rás és a megrendezés technikai részé
nél végzett munkák precíz elvégzésével 
nyerték el a szülői egyesület háláját.

Magjáról a magyar nyelvről.
A kereszténység felvételével a magyar 

nyelvű, szóbeii, világi, naiv, nemzeti 
irodalom felett kialakult a vallásos szel
lemű latin, Írott, egyházi, tudós, nemzet
közi irodalom, mely félezer év alatt 
egyetlen egyszer emliti meg amazt 
Gellért püspök ismert mondájában, ki 
könnyekre fakad az őrlő leány dalán, 
de itt is inkább a „jó pásztor" gyen
gédségét emeli ki, semmint a magyar 
nyelv szépségét. Érdekes, hogy az ér
deklődést a nemzeti nyelv iránt a kö
zépkor másik, szintén latin nyelvű moz
galma keltette fel, a humanizmus (a 
Mátyás-udvarbeli tudós, Bonfini péid. 
szól a magyar köznyelvről), melynek 
nálunk segítségére jött a szerzetesi sza
bályok szigorítása miatt a XV. és XVI. 
század fordulóján fellendült kolostori 
irodalom magyarnyelvüsége. Ezt az örök
séget vette át a humanizmusnak sok
ban szellemi folytatója, a reformáció és 
csak ezzel jut a magyar nyelv a ma
gyar nemzet szellemi életének tényleges 
irányítójává.

Erdősi Sylvester János Magyar Nyelv
tanában (1539.) „a hazai nyelv eleddig 
feltáratlan kincsesházáról" beszél, Uj 
Testámentum fordításának utószavában 
pedig igy szól a biblia képes nyelvével 
kapcsolatban a virágénekekről : „Köny- 
nyü pediglen a mü népünknek hozzá 
szokni, mert nem ideghen ennek az 
illen beszidnek neme. Énekeiben, kivált
képpen az virágénekekben, czudálhattya 
minden nép az magyar nép elméjének 
éles voltát az szólásban, melly nem 
egyéb, hanem magyar poézis." (1541.)

Bornemissza Péter püspök, valószí
nűleg Balassa Bálint nevelője, ki min
den európai nyelvet megelőzve, fordí
totta magyarra Sophokles Elektráját, 
örömmel hirdeti: „Immár az mi magyar 
nyelvünk is megszenteltetett az Isten 
dolgainak szólására." Pázmány pedig 
még ellenfeleinek idegen nyelvű táma
dásába is magyarul felelt, annyira meg
becsülte nyelvünket.

De az irók még érzik, hogy a magyar 
nyelv kissé csiszolatlan. Zrínyi Miklós 
a Zrinyiász előszavában panaszkodik, 
hogy szegény a magyar nyelv. Azonban 
nemsokára találunk már rajongó nyilat
kozatokat is. Bél Mátyás, az európai 
hirü tudós, igy ir idegenek számára 
készült Magyar Nyelvmesterében : Ha 
egyik nyelvnek báját dicsérik, a másik
nak méltóságos voltát, a harmadiknak 
elmés kifejezésmódját s a többit, akkor 
a magyar nyelv az, melyben mindezek 
a tulajdonságok bőven megvannak. A 
spanyol büszkeségében pompásan és 
méltóságosan szól, a magyar ebben a 
tekintetben teljesen föiér vele. A francia 
széptevő szólásokkal behizelgi magát a 
lelkekbe ; a magyar, kivált, ha ékesen 
szóló nőszemély, magyar nyelvének sze- 
retetreméltóságával nemcsak embert, 
hanem vadállatot is lenyűgöz. A német 
hősies nyelvének férfiasságával a lelket 
áthatja és hatalmába keriti ; a szórakész 
magyar nyelvének elevenségével képes 
arra, hogy az ember szivét megnyerje." 
(1729.)

Hasonlóképpen beszél a nemzetietlen 
kor másik lelkes magyarja, Ribini János 
soproni iskolamester is : „Bármit akarsz 
kifejezni, középszerűt avagy fenségest, 
bármilyen érzelmet, szeretetet, szerelmet, 
gyűlöletet, örömet, bánatot, haragot, 
reményt, magyar nyelven tökéletesen 
megmondhatod. Sima az olasz nyelv, 
nem tagadom ; hatalmas a német, meg
engedem ; kecses a francia, bizonnyal 
megvallom ; de mindez megvan a ma
gyarban is, olyannyira, hogy meg se 
lehet mondani, hol tűnik ki legjobban."

Kalmár György, miután bejárta a fél
világot, tömérdek nyelvet megtanult, 
koplalva, fázva, gémberedő ujjal Írja a 
magyar nyelv dicséretét: „A magyar 
nyelvben megvan a keleti nyelvek ké
pes volta, mélyértelmüsége, kifejező 
ereje, leleményessége, minden lelkessé
ge és tehetsége; a török nyelv virágos

pompája; az angolnak méltósága; a 
franciának folyékonysága; az olasznak 
édessége ; a németnek komolysága ; a 
szlávnak gazdagsága ; a görögnek ter
mékenysége, csinossága és ékesszólása; 
a spártainak velős rövidsége; szóval 
bármit kiván is a miveit gondolkodás, 
az mind megvan benne." (1770.)

Bessenyei felléptével megkezdődik 
irodalmunk és nyelvünk újjászületése. 
Ö már büszkén vágja a magyar nyelv 
ócsárlóinak szemébe : „Olyan szánako
zásra s egyszersmind köpedelemre való 
csekélységgel kicsinyítik némelyek ma
gukat, hogy magyarul, mondják, nem 
lehet jól Írni, mivel sem ereje, sem elég
sége nincsen a nyelvnek, melyekkel a 
tudományok szépségüket és mélységö- 
ket elő lehetne adni. Olybá venném, ha 
mondanád : egy nagy hegy, mely arany- 
kővel tele volna, hogy semmit sem ér, 
mivel nincs bánya és bányász benne. 
Mit tehet arról a drága hegy, ha kin
cseit belőle ki nem szedik?"

Herder jóslata, hogy pár század múl
va nyomát sem lehet találni a csupa 
idegenek közé ékelt magyar nyelvnek 
(1787), nagy elkeseredést okozott és 
csak buzdított a nyelv művelésére. 
(Azonban a szomorú pusztulás még 
majd félszázadig kisért az irodalomban : 
Kölcsey „Zrínyi második éneke" és 
Vörösmarty „Szózat“-ja is ennek a jö
vendölésnek kései visszhangja.) Decsy 
Sámuel poraiból megéledő főnixmadár
nak mondja a magyar nyelvet: „A ma
gyar nyelv valamiképpen semmi más 
európai nyelvektől nem származott, úgy 
semmi más nyelvet nem szült. És igy 
szűz nyelv (jóidéig ezzel büszkélkednek 
a lelkes hazafiak) a mi nyelvünk és 
noha immár Európábán 900 esztendő
nél többet ért, még most is zöidellő 
ifjúságában vagyon." (1790.)

A költők is megzengik a magyar 
nyelv szépségét. Édes Gergely, a hír
hedt leoninusköitő ezt Írja róla többek 
közt (1788):
„É desanyám , am ely  em lőin gyenge gerezdként

Függve nevelt s gonddal ta rta  fel, édesanyám .”
Dayka Gábor meg igy magasztalja 

(1792):
„Nyelvünk m ajd olyan lágy m int a zephir nyögése 
Vagy a bús fülm ilc szivsebheíö  zengése ;
M ajd olyan, m int az ég  rengő dördülete,
Felleng hangon dalol s rázkódtat ereje."

Csokonay is rajongva köszönti feléle
dését : „Magyar nyelv ! édes magyar 
nemzetemnek nyelve ! teáItalad szólal
tam én meg legelőször, teáltalad hang
zott az én fülembe az édes anyai neve
zet, te reszkettetted meg a levegőeget, 
melyet legelőször szittam az én böl
csöm körül s te töltötted be az én ne
velőimnek, az én hazámfiainak, az en
gem szeretőknek nyájaskodásaivai, te 
általad kérte az én csecsemő szám a 
legelső magyar eledelt, a te darabolt 
izecskéiden kezdettek kifesleni az én 
gyermeki elmémnek első ideái, mint a 
született hajnalnak apró sugarai. Azóta 
mind e mai napig, az én ifjúságomnak 
változó sorsú napjáig, édesebben hang
zott terajtad az életnek közbeszéde s 
a pajtásságnak édes szava. A te kedves 
toliadból kicsorgó Írásokban több örö
möt találtam, mint az idegenek legtanul- 
tabb munkáikban. Megelégedve és ezer 
gyönyörűségek között repkedett a te 
harmóniás szavaidon az én fiatal Mú
zsám, mint egy most született pillangó 
a rózsák és tulipánok hímzett virágain. 
De óh szomorú idők ! kevesen érezzük 
ezen te kellemességedett: a te háládat- 
lan magyarid egy holt szépséghez haj- 
lottanak, te pedig közöttük elvettetve 
hevertél, mint egy magános márvány a 
pusztulással fenyegető kastélynak érzé
ketlen omladékain" (1800).

Bacsányi János hasonlattal érzékelteti 
a magyar nyelv kényes természetét: 
„Olyan a magyar nyel/, mint ama sza
badon született, jól nevelt s minden vi
szontagságok között is ártatlanságában 
maradott szűz leány, kinek tiszta erköl
cse s ennek érzéséből származó büsz
kesége semmiféle erőszakot meg nem 
tíir. Megnyerheted idővel és tetszésedre 
hajthatod nagyratermett, minden szép
nek és jónak elfogadására alkalmatos 
szivét, — ha illendő mógyát tudod és 
olly boldog tsillagzat alatt születtél, hogy 
ezt tudhasd, de enélkül (bárki légy is) 
ne járully hozzá, ne alkalmatlankoggyál 
rajta, mert szégyennel tele kosarat 
kapsz."

Kazinczy, az egész mozgalom szive- 
leike, „felsikolt" a maga szokott mód
ján a magyar vers széphangzását cso

dálván. „Mely voluptuózus hangzatok ! 
minő kedves jambusi numerus ! Kedves 
hazai nyelvünk, mikor fogják a mi szé
peink érezni, hogy valósággal szép vagy 
te, hogy végheletíentil felülmúlod a franc 
persiflaget, német mormogást?"

Legjobb barátja, Kis János érzi, hogy 
a magyar nyelv még többre hivatott: 
„Nyelvünk hasonló egy oilyan régi és 
ditsö familiáju nemeshez, aki sok jó
szággal, privilégiumokkal sat. bir, de még 
sok zálogbavetett jószághoz is tarthatja 
jussát."

Pápay Sámuel, a jeles irodalomtörté
nész, azonban máris úgy érzi, „hogy a 
magyar nyelv a harmadik égbe ragadja 
az embert."

Ez a nyelvért rajongó szellem, melyet 
Kisfaludy Sándor fejez ki leghívebben : 
„nyelvünk nélkül ingó nádszál vagyunk," 
bejutott az országgyűlésekre is. Felsőbüki 
Nagy Pál egyenesen azt mondja: „A 
nyelv fontosabb az alkotmánynál is ; uj 
alkotmányt szerezhet a nemzet, de uj 
nyelvet nem, mert akkor már megszűnt 
annak (t. i. nemzetnek) lenni."

Még Bolyai Farkast, a világhírű mate
matikust is elragadja a lelkesedés. „Min
den msgyar meg van azon kedves han
goktól varázsolva, mellyel édes hazánk 
anyái altatták nemzetünk hajdani hőseit, 
kiknek majd kardvillámjaikkal ropogó 
mennydörgéseikre vérzápor omlott a di
csőség mezején." Fia, János pedig, az 
abszolút geometriának még apjánál is 
nagyobb megalapítója, az egész emberi
ség boldogitását tárgyaló Üdvtanában 
a magyar nyelvet akarja, kis nyesegetés 
után, világnyelvvé emelni, mondván: va
lóban tökélyes a magyar nyelv."

Széchényi is nyelvünkben látja nem
zeti létünk erejét. „Honi nyelvünkben 
megvan azon legfőbb feltétel, melyben 
rejtezik minden s mely a lehető legma
gasabb fénypontra bírhatja nemzetünket, 
t. i. a férfiúi erő s mondhatni tán egy 
nyelvben sincs annyi. (Világ.)

Még a nyelvtudósok is csodálkoz
nak tudományos munkájuk közepette 
a nyelv szépségén. Beregszászi Nagy 
Pál értekezését igy kezdi : „Bizonnyal 
csodálatraméltó a magyar nyelvnek mind 
egyszerűsége, mind harmóniája, mind 
szabályos szerkezeié." Fogarasi János 
pedig, ki Czuczor Gergellyel együtt az 
első nagy magyar szótárt szerkesztette, 
ezt Írja : „Olyan a magyar nyelv, mint 
a gyémánt, mely csak önnön porában 
köszörülhetik."

Közben a magyar nyelv eljutott Vő 
rösmarty, Petöfy, Arany magaslatára. 
De érdekes, ők alig szólnak róla külön. 
Vörösmarty németek számára irt ma
gyar nyelvkönyvében mondja : „A ma
gyar nyelv felépítésében van rendszer 
és a változatosság ellenére összhang."

Petőfi prózájában lelkesedik érte : 
„Bánat és harc szól belőlünk, olyanok 
a mi szavaink, mint amikor a szél beie- 
süvit a félreveri harang zúgásába."

Arany János „A költő hazájáéban 
vallja :

Mely itt felé zeng, a m eghitt beszéd, 
Anyai tejnek édes folyam a,

E szó nyitá m eg szivét és  eszét,
A jkára ez sim ult, hogy dallam a : 

Szerelm e bim bóhajnalán 
E nyelvet érté  a leány 

S ezen viszonzá a „szeret!ek“-et.
Jókai is büszkén hirdeti a magyar 

nyelvnek mindenre alkalmazhatóságát: 
„A beszédbeli viszonyok s vonatkozá
sok kifejezésére annyi eszközzel ren
delkezvén a magyar nyelv, természetes, 
hogy mondatai oly tökéletes világosak 
és szabatosak, hogy sem prózában, sem 
költői előadásban, homály vagy kétér
telműség nem eshetik benne. Ám hall
gassátok meg a parlamenti szónokot és 
a költő müvét, vagy a falusi birót és a 
népdalt, álljatok szóba a legfelsőbb kö
rök emberével vagy az alföldi puszták 
pásztorával : mindegyik esetben éppen 
úgy gyönyörködhettek az észjárás ritka 
eredetiségében, mint a kifejezések egy
szerű világosságában, festői szinpompá- 
ban, szemléltető poétikájában.

Lisznyay Kálmán, a Petőfieskedők 
legtulzóbbja, rajongó szeretettel simo
gatja körül nyelvünket : „Azért olyan 
szép a mi nyelvünk, mert ama keleti 
messzeségből jöttünk és azért olyan 
bús, mint a hattyuének, mert a nyugati 
földön annyi viszontagságon mentünk 
át s csak nyelvünk géniusza az, mely 
bennünket éltet."

„Nem fejezi ki magát általában véve 
az angol rövidebben, mint a magyar. 
Oly heves nyelve a szerelemnek, mint 
az olasz, nem kevésbé büszke, fönnelgő,

mint a spanyol. Élet és erőtelj van 
benne, mint a szláv nyelvekben. Csak 
oly édes és szilárd, mint a lengyel. 
Nem kevésbé sima és puha, mint a 
román nyelvek. Csak oly gömbölyű, 
gördülékeny, pattogó, mint a görög. 
Méltóságos mint a latin és tartalmas, 
mint a német."

Szathmáry Károly, a múlt fészázad 
bán jónevü regényíró volt, szintén me
legen máltaija a magyar nyelv kiváló
ságát s közli az egyik német nyelvész 
nyilatkozatát a magyar nyelvről : Fene 
nyelv ez a magyar; láttam a bibliáját 
s mindjárt a második szó az hogy „te
remtette."

Ábrányi Emil „Magyar Nyelv" cimii 
versében bemutatja, milyen finom, haj
lékony a nyelvünk :

B ir-e m ás nyelv úgy epedni,
Annyi bájjal, annyi kéjjel ?
O lvadóbb, m int lan t zenéje 
H oldvilágos langyos éjjel.

*
Hát a csapongó,
G yorsszavu tréfák 
Játszi szökését 
F esti-e  m ás nyelv 
Oly rem ekül ?

*

M agasztos gyásznak bánatdú lta  hangja 
Úgy zendül benne, m int egyház harangja."

Gárdonyi Géza világnyelvet álmodott 
a magyarból a „Te Berkenye"-ben. 
„Szebb, gazdagabb nyelve nincs a vi
lágnak. Kik csinálják a nyelvet ? A név
telen lelkek milliói évezredeken, száza
dokon át. Mint ahogy a hársfa, szilfa 
leveledzik ; megszámlálhatatlan levelek
kel. A magyar nyelv a jövő idők világ
nyelve. Csak még egynéhány olyan írónk 
legyen, mint Petőfi, mint Arany, mint 
Madách, akkor a magyar géniusz fák
lyája felülemelkedik a népkultura ormain 
és átvilágít az egész földtekén."

Végül a múlt évtizedből álljon itt egy 
nagy nyelvészünk és egy kiváló Írónk 
nyilatkozata. Tolnai Vilmos „Halhatatlan 
magyar nyelv" cimü cikkében elemzi 
a magyart és arra az eredményre jut, 
hogy „nemzeti fennmaradásunk egyik 
leghatalmasabb biztosítéka nyelvünk 
múltjának története, jelenének gazdag
sága és jövőjének fejlődésképessége, „Ár
pád magzatja" nem enyészhet el, míg 
ajkán a „halhatatlan magyar nyelv" 
hangjai zengenek (1921).

Kosztolányi Dezső Meilletnek, a hí
res francba nyelvésznek ócsárló, becs
mérlő megjegyzéseivel szemben védel
mezte meg a magyar nyelvet. ír a mi 
nyelvünk fejlődésének mostoha körül
ményeiről és mégis virágzásáról: Nyel
vünket nincstelen jobbágyok tartották 
fenn, kik a százötvenéves török hódolt
ság alatt is hívek maradtak hozzá, a 
kisnemesség mely a németesitő Habs
burgokkal élet-halál harcot vívott a ma
gyar iskolákért és a magyar törvényke
zésért, nyelvújítóink óvták és istápoíták 
ezt a nyelvet, ők, akik a nép es szava
kat fémjelezték és irodalmivá nemesi
tették, Kazinczy, ki a francia szabadság
eszmék miatt hát évig raboskodott és 
Czuczor Gergely, első nagy szótárunk 
szerkesztője, egy ágrólszakadt földmives 
fia, akit halálra ítéltek, mert a népért 
és a nyelvéért szállt síkra, aztán ke
gyelmet kapott és hat évig ülte a csá
szári börtönöket, ők ojtogatták, dugva- 
nyozták jobb századokba, ők szökken
tették virágjába és emelték föl az égig 
ezt a mindig taposott és szent nyelvet, 
ezt a legdemokratikusabb nyelvet, mely
ben szenvedő népünk mintegy megdi- 
csőíilt. (1930) L. J.

Gyomorsavasok egyesüljelek!
Az okosok bizonyára megállapítják, 

hogy idők és viszonyok jele, hogy nap 
nap után furcsánál furcsább egyesüle
tek és szervezetek alakulnak: mert tö 
mörülésben, egyesülésben keresnek vé
delmet az élet és a sors rossz fordula
taival szemben. Mondják, most nálunk 
a cukorbajosok is egyesületbe tömörül
nek, hogy felvegyék a küzdelmet a drága 
gyógyszer ellen. Van ugyan némi gya
núnk, hogy az egyesületi tagdíjfizetéssel 
nem olcsóbb, hanem drágább lesz a 
gyógyszer, mindenesetre uj és eredeti 
ez a gondolat.

A jó példa ragadós és talán hamaro
san meg alakul az epekövesek, a vese
kövesek egyesülete, nernis szólva a 
gyomorsavasokról, akik egész bizonyo
san a legnagyobb taglétszámmal ren
delkező szervezetet alapíthatnák meg.
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De azért nem kell mosolyogni ezen 
a gondolaton, hogy a betegek is így, 
egyesülésben keresik az erőt. Vannak 
en n é l furcsább szervezetek is. Nem is 
kell egyébre gondolni, mint például az 
Adófizetők Szövetsége Franciaország
ban, ahol most annyi bajt csinálnak Ez 
is ilyenfajta közös bajban szenvedők tö
mörülése. Mindössze nem egészen vi
lágos, hogy ki eilen szerveszednek. Csak 
nem az állam ellen ? Viszont ezek az uj 
e g y e s ü le t i  különlegességek szerényen bú
zának meg a kiiiföld ilyen termése mel

lett. Londonban éppen most alakult meg 
a C garettagyiijtök szervezete, hogy mél

án csatlakozzék a százkilosak klubjá
hoz, az agglegények egyesületéhez, a nő
sülni akarók szövetségéhez, a férjhez- 

t-nni akaró és a férjhezmenni nem 
..-.aró leányok társaságaihoz. Hogy ne 
s b s z é l j i in k  azokról a fenkölt és ma

gascélú amerikai egyesületekről, amelyek 
egyedül és kizárólag azzal a céllal alakul- 
:k, hogy egy-egy filmsztárt ünnepeljenek.

Ezekkel szemben bizony nagyon ko
m o l y  c’olcg, ha a cukorbetegek közös 
b a ju k k a l  egymást akarják ilyen tömö
rülésben megvigasztalni s ha a gyomor- 
h a v a so k  is egymáshoz viszik el panasza- 
■kar, vagy ünnepet ülnek az enyhitő, a 

ttteményes, az áldott Sodabicarbona 
tiszteletére. (=)

Meghívó.
A rimaszombati II. sz. magyar fiú

cserkészcsapat 1933. dec. 3 án délután 
tél 4 órai kezdettel előadást rendez az 
ipartársulat nagytermében. — Részletes 
program a következő :

1. Prolog. Urbán Károly r. p. h.
2. „A cserkész, ahol tud segil“.
3. „Táborozni megyünk" monológ. Te

lek Lehel.
4. „A család szégyene" I. felvonásos

vígjáték.
5. A cserkész zenekar nótákat játszik. 
6 „Egy este a békási táborból", tá

bortűzi jelenet.
Az előadás után 10-ig tánc. A zenéi 

Lali Sándor és cigányzenekara szolgál
tatja. Biiffé. Beléptidij tetszés szerint. 
Mindenkit szívesen várunk. A megjelen
teknek jő mulatóst kivannak a

Gimnáziumi magyar cserkész fiuk.

H Í R E K
Ólmot öntök.

András estéjén közelebb tolom a hajporos 
frizurás, rokokószoknyás szépséges szép- 
anyáin családi kienódiumként őrzött, szen- 
tergésbe ringató, hattyunyaktámlás öreg 
fotöijét a titkos meséket duruzsoló kályhá
hoz s a nagy semmiségbe bámuló messze- 
. ondoiással ólmot öntök az érzés parazsá
éi, az Élet titokzatos kulcskarikáján át jö- 
endőmondásra. Az egyre beszédesebb öreg 

kályha rácsajtószeméböl fénycsóvát lövel 
szobám sötétségébe s a kiparázsló meleg 
arátságosan simogat körül. Lehunyom sze

mem, képzeletem szabadon csapong: ólmot 
üntök. A babonáshilüek kíváncsiságával né
zem a sistergő vízben figurává meredt ól
mot s mig a falra vetődő árnynak jelentö- 
éget ad képzeletem : fülemben régi András- 

s sti mesék zsonganak és felelevenedik a 
múlt minden szépséges emléke. Kályhatüz 
sörül kacagó leánysereg. Tüskés, otromba, 
rurcsa ólomöntvény. Százféle magyarázgatás. 
Ezer kitalálás. Öröm. Vigság. Dal. Tánc. Sok 
t ohóskodás. Bizakodás a jövendőmondásban, 

alóra hajnalodás. Csalódás. Könny. Bánat- 
Ólmot öntök az érzés parazsánál az Élet 

titokzatos kulcskarikáján át s a feltörő vá
gyak teljesülését szuggeráló nagy akarással 
hívom magam elé András estéjének öreg 
jósát, boszorkányos jövendőmondóját. Az 
ezüst öntvény karcsú árnya szobám falá
nak fehérén sötétlik. Nézem, találgatom. 
Megfejtettem! Meg s a titkos jós jövendö
lése fölötti öröm szárnyán máris messze 
röppen a lelkem...

Háziasszonyok 
öröme a 

porszívókét e 
ára csak 
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Ünnepi szolgálat a postán. Decem
ber 8 án a posta, távirda és telefonszol
gálat mint ünnepnap lesz megtartva.

Kinevezés. Linassy Aurélt, a megszűnt 
Dobsinai Általános Hitelintézet volt ve
zetőjét a Szlovák Általános Hitelbank 
központi igazgatósága a rozsnyói fiók 
cégjegyzőjévé nevezle ki.

H ázasság . Kovács Mihály poltári 
gyártulajdonos december 5 én vezeti ol
tárhoz Rimeg Ediihet, Rimeg Géza ri- 
makokovai lakos leányát.

Orgonaszentelés. A rimaszombati 
rom. kath. egyházközség művészi kivitelű 
uj orgonáját, mely a Rieger-cég szak
avatott ügyességét dicséri, december 
10 én fogja felszentelni Diliéi István 
rozsnyói prelátus-kanonok. Az ünnepé
lyes szertartás a 10 órakor kezdődő 
szentmise keretében fog lefolyni. A szlo
vák szentbeszédet Tornán Ferenc rozs- 
nyói kórházi gondnok, szentszéki taná
csos mondja. Aznap délután 4 órai kez
dettel az orgona javára hangverseny lesz, 
melyre a belépőjegyek a templom elő 
csarnokában lesznek majd kaphatók, 
úgyszintén az Oltáregyesület tagjai uc- 
cánként fogják árusítani. Este 7 órakor 
pedig a Kath. Olvasóegylet nagytermé
ben disznótoros vacsora lesz, melyre az 
előjegyzési ivek a Kath. Olvasóegyletben, 
a Poígárikörben, továbbá Hizsnyan Béla 
üzletében vannak elhelyezve.

Díszközgyűlés. A Mária Kongregáció 
folyó hó 9-én este 8 órakor a Kath. 
Olvasóegylet nagytermében műsoros 
diszk özgyüiést rendez, melyre ezúton is 
tisztelettel meghívja a nagyérdemű kö
zönséget.

A Református Asszony- és Leány
kör december hó 10 én délelőtt 11-től 
délután 6 ig tartja büffével egybekötött 
karácsonyi vásárát, melynek jövedelme 
a szegények karácsonyi felsegélyezésére 
lesz fordítva. A vásár rendezősége ezú
ton is szeretettel kéri a nagyközönséget, 
hogy a nemes és emberbaráti céit láto
gatásukkal és vásárlásaikkal támogatni 
szíveskedjék, hogy a szeretet ünnepén 
a szegény hajlékokban is érezzék meg 
a Karácsony melegségét és erejét. A vá
sár a ref. egyház tanácstermében, Já
nosi utca 25. szám alatt lesz megtartva.

Halálozások. Kiss Károly nyugal
mazott vasúti pályafelvigyázó munkás 
életének 86 ik, házasságának 46 ik évé
ben hosszas szenvedés után dec. 1-én 
reggel hat órakor elhunyt. A megboldo
gult hosszú éveken át teljesített szolgá
latot a rimaszombati osztálymérnökség 
itteni pályafenntartási osztályán s nem
csak aktiv szolgálat ideje alatt, hanem 
nyugalombavonulása után is közbecsü- 
iésnek örvendő, tisztáit tagja volt a ri
maszombati társadalomnak. Övéit igazán 
szerető, gyermekeit gondosan nevelő 
családapa volt, akinek elhunyta széles- 
körben váltott ki őszinte részvétet. Az 
elhunytban özv. Kiss Károlyné szül. 
Rusznák Emma férjét, Kiss Mária városi 
tisztviselőnő, valamint Dániel, István, 
Béla, Lajos, Lona, Vilma forrón szeretett 
édes apjukat vesztették el. Temetése 
nagy részvét mellett ment végbe szom
baton délután.

Özv. Ambrózy Mártonná szül. Fodor 
Zsuzsanna életének 57-ik évében hosszú 
szenvedés után e hó 1-én elhunyt. A 
munkáséletü és fáradhatatlan szorga'mu 
polgárasszony mintaképe volt az igazi 
édes anyának, aki életének minden per
cét úgyszólván családjának szentelte. 
Elhunytét leánya Ambrózy Erzsébet, a 
Magyar Nemzeti Párt rimaszombati el
nöki hivatalának tisztviselőnője gyá
szolja. A megboldogult hült tetemeit dec. 
3 án délután 3 órakor helyezik örök 
nyugalomra a nmaszombai temetőben.

Szakíilés. A Magyarhoni Földtani 
Társulat Hidrológiai Szakosztálya 1933. 
november 29 én délután 5 órakor Buda
pesten, az Ásványtani Intézet tantermé
ben szakülést tartott, mikor is Gedeon 
Tihamér földink a Talajviz-áramlás meg
figyelések az Alföldön cimmel igen ér
dekes és értékes előadást tartott.

Országos vásár Feleden. Feled köz
ségében az országos vásár folyó decem
ber hó 4 én (hétfőn) lesz megtartva, 
amelyre mindenféle állatok felhajthatók.

A Rimaszombati Bank előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

Rádióvásárlók vigyázat!
Az összes viiágmárkás készülé
kek kaphatók kedvező részlet- 
fizetésre és

lO V a l  olcsóbban készpénzért 
T E C H N I K A

V á m o ss y  B é la  Masaryk-tér

A nélkülözök segélyezésére alakult 
bizottság ez évben is felveszi áldásos 
munkásságának fonalát A járási hivatal 
összehívására f. évi november hó 29 én 
délután a járási székház kis termében 
Dr. Kcldovsky h. járási főnök elnöklete 
alatt tartott értekezlet résztvevői elhatá
rozták ezévben is a szokásos gyűjtés 
megindítását s ennek engedélyezése iránt 
az országos hivatal megkeresését. Addig 
is, mig ezzel a nagyfontosságu ember
barát! munka ügyével részletesen s 
érdemileg foglalkozunk, ezúttal csupán 
annak a közlésére szorítkozunk, hogy 
az értekezlet a segélyezés mnkáját végző 
és irányitó úgynevezett intézőbizottság 
tagjaiui, Dr. Koldovsky h. járási főnök 
elnöklete alatt a következőket választotta 
meg: Baráth Károly, Dr. Bányay József, 
Benkó Miklós, Dr. Gabonás János, 
Kiima Vladimír, Kubinec András, Már
kus László, Poliacek István, Schreiber 
József, Schüízner Bretislav, Sichert Ká
roly és Uram Jánost. Az intézőbizottság 
hetenként hétfőn, d. u. 4 órakor tartja 
ülését. As országos hivatal engedélyének 
kiszerzésére való tekintettel az első 
ülés dec. 11-én lesz.

Befejezték az uj határok kijelölé
sét. Közel tizenöt évi munka után be
fejeződött Csehszlovákia uj határainak 
felmérése és pontos kijelölése. A köz
társaság 4192 kilométeres határvonalán 
61458 határkövet állítottak fel A leg
több határkő a német határ mentén áll: 
28000 darab, Ausztria és Magyarország 
határán összesen körülbelül húszezer 
határkövet állítottak fel. A lengyel határ 
mentén 13292 uj határkő áll.

SZERENCSÉS osztálysorsjegyét
a TÁTRA BANKNÁL

H ím . S o b o ta  v e sz i m eg. 
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Klubhelységet avatott a Dobsinai 
Sportklub. A reorganizálás óta szép fej
lődésnek indult Dobsinai Sportklub most 
avatta föl teaestély keretében újonnan 
berendezett klubhelyiségét. A klubavató 
összejövetelen Rufíinyi Aladár polgár- 
mester, a klub elnöke üdvözölte a ven
dégeket és köszönetét fejezte ki Lcbotzk.y 
Rudolfnak a helyiségeknek a klub céljaira 
való átengedéséért, valamint az egyesü
let lelkes vezetőembereinek, akik az uj 
hajlék megteremtését lehetővé tették. 
Az elnök lelkes szavait dr. Altstock 
Arthur társelnök köszönte meg és kérte 
őt, hogy a Dobsinai Sportklub fejlődé
sét továbbra is viselje szivén. A szép 
számban összegyűlt vendégek sokáig 
együttszórakoztak a klub uj helyisé
geiben.

Megkezdődött a szezonvégi kiárusítás í
!!! Mélyen leszállított árak  !!! 

Téli kabátok 650 Kő ért. 
Ö ltönyök elsőrendű sz ö 
vetből . . . 500 Kő ért. 

H a s z n á l j a  ki e z t  a r i t k a  a l k a l m a t !  
Győződjön meg vételkötelezettség nélkül

JÓ Z SA
férfi és női divatszalonjában. 

♦♦♦♦♦<**<*♦♦♦♦♦♦♦♦<*•&♦♦♦«*♦♦*♦♦♦♦
Falbontó betörők garázdálkodása 

Murányhosszuréten. Glück József mu- 
rányhosszuréti vegyeskereskedő lakásá
nak vályogfalát ismeretlen tettesek éj 
nek idején vésőkkel és fejszékkel ki
vésték és az így keletkezett nyíláson át 
az üzlet helyiségébe hatoltak, ahonnan 
570 korona készpénzt és mintegy ezer 
korona értékű árut emeltek el. Az üzlet- 
tulajdonos és családja a bolt közvetlen 
szomszédságában lévő szobában aludt, 
a betörők garázdálkodását azonban sen
ki nem vette észre s a betörésre csak 
reggel üzletnyitáskor jöttek rá. — A 
nyomban értesített csendőrök rendőr
kutya igénybevételével fogtak hozzá a 
nyomozáshoz s igy jutottak el Kvetko 
András portájára, ahol házkutatást tar
tottak, azonban eredménytelenül, mert 
csak egy gyanús eredetű fogorvosi csi
peszt tudtak találni. A lopásokért több
szörösen büntetett Kvetko kereken ta
gadott mindent, a csendőrök azonban 
ennek ellenére folytatják ellene a vizs
gálatot.

Agyonforrázott kisgyermek. Zvolen- 
ská Magda négy éves betléri kisleányka 
tegnapelőtt a konyhában játszásközben
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belezuhant a tűzhely közelében elhelye
zett forróvizes fazékba. A kis gyermek 
a forrázás következtében másodfokú 
égési sérüléseket szenvedett s bár azon
nal beszállították a rozsnyói közkórházba, 
a leggondosabb orvosi kezelés ellenére 
is belehalt sérüléseibe. Az eljárás a fe
lelősség megáilapitása céljából meg
indult.

Elfogott betörő. Mint annakidején 
jelentettük, özv. Kosiner Viimosné rima- 
szombati lakásába betörtek, a betörő 
megkereste a Weriheim-szekrény kul
csát, annak segítségével a pénzszek
rényt kinyitotta és abból 500 korona 
készpénzt és mintegy 10.000 korona 
értékű ékszert lopott el. A rimaszom
bati csendörség az összes csendőrállo- 
másokaí értesítette körözőlevél utján a 
betörésről és ennek alapján a zsolnai 
csendőrség is résztveít a nyomozásban. 
A zsolnai nyomozóhatóság megállapí
totta, hogy a rimaszombati betörésből 
származó ékszereket a zsolnai zálog
házban zálogosították el 2500 cseh ko
ronáért. Kihallgatták a zálogház tiszt
viselőjét, aki véletlenül visszaemlékezett 
arra az emberre, aki az ékszereket el
zálogosította. A kapott személyleirás 
alapján a csendörség megállapította, 
hogy az illető férfi november 7 én az 
egyik zsolnai szállodában szállt meg. A 
csendőrség utasítást adott a szálloda 
személyzetének, hogy amennyiben az 
illető férfi újra megjelenik a szállodá
ban, azonnal értesítsék a csendőrséget. 
Tegnap este a szállodában csakugyan 
újra megjelent ugyanaz az ember, aki 
az ékszereket a zsolnai zálogházban el
helyezte. A szálloda portása azonnal te
lefonált a csendőrségi állomásra, hogy 
a betörő a szállodában tartózkodik. Mi
közben a portás telefonált, az illető 
férfi a folyosón kihallgatta a beszélge
tést, hirtelen elhatározással bement az 
első emeleten levő szobájában és annak 
ablakán keresztül kiugrott az utcára. A 
portást a járókelők azonnal figyelmez
tették, mire az a szálloda egyéb alkal
mazottaival üldözőbe vette a menekülőt. 
Izgalmas hajsza kezdődött a város ut
cáin, közben az értesített csendőrök is 
megjelentek és a szálloda személyzeté
vel együtt szintén üldözőbe vették a 
menekülő betörőt. Végre a járókelők 
segítségével sikerült elfogniok. Beszál
lították a csendőrségre, ahol megállapí
tották, hogy az illető Dorka János 19 
éves rimaszombati illetőségű fiatalember 
és hasonló bűncselekményekért már 
többször volt büntetve. Már gyermek
korában a kassai javítóintézetben he
lyezték el és a biróság kétizben is el
itélte lopás miatt. Dorka Jánost erős 
fedezet mellett átszállították a rima- 
szombati kerületi biróság fogházába.

Dorka Jánost megvasalva szállították 
át a rimaszombati kerületi biróság fog
házába. Közben a rimaszombati rendőr
ség megállapította, hogy Dorka Jánost 
az özvegy Kosiner Viimosné kárára el
követett 15000 koronás betörésen ki- 
vül még egy egészen frissében elköve
tett kerékpárlopás is terheli. November 
negyedikén ugyanis a rimaszombaii 
vasúti állomás közvetlen közelében lévő 
Princz-féle korcsma elől ismeretlen tet
tes ellopta Ibos János aisóbalogi lakos 
falhoztámasztott kerékpárját és elhajtott 
rajta. A csendőrség nyomozása szerint 
a tettes másnap 400 koronáért Alsópo- 
korágyon igyekezett tul-adni a lopott 
gépen, azonban sikertelenül. A rima- 
szombati Dorka-család fatartójában a 
rendőrök a házkutatás alkalmával meg 
is találták a kerékpárt. Az enyveskezü 
fiatal betörő fölött a rimaszombati ke
rületi biróság fog Ítélkezni.
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Filmszínház. Foiyó hó 2. és 3-án 
„A fehér démon" cimíi film kerül szinre 
Hans Albers-szal, a főszerepben. Heinl 
nagy Oceánutjáról haza térve, Ham
burgban rájött arra, hogy nővére a fe
hér méregnek, a kokainnak rabja lett, 
de azt, aki erre rávitte, nem akarja nő
vére elárulni. Heinl azonban nem nyug
szik s idegrázó kalandokon keresztül, 
ezer veszély közepette igyekszik a bű
nösök machinációit leleplezni. Női fő
szereplők Gerda Maurus és Trude von 
Molo.

Folyó hó 7 én „Ninon" cimü film ke
rül lepergésre. Halford angol hadnagy 
megismerkedik Párisban egy énekesnő
vel Ninon-nal, kinek kezét is megkéri. 
Közben újból a frontra megy, megsebe
sül s elveszti emlékező tehetségét. Ké
sőbb meg is nősül. Évek múltán ismét 
Párisban van s a véletlen összehozza 
Ninonnal, ki boldogan mutatja közös 
gyermeküket. Hallford házassága gyer
mektelen s magához akarja venni Ninon 
gyermekét, de felesége ellentál! s drá
mai fordulatok után tisztázódik csak a 
helyzet.

Folyó hó 8-án „A házassági iroda" 
cimü cseh nyelvű film kerül sorra. 
Kubrt a házas életben nagy csalódás 
éri s ezért bosszúból házasságközveti 
tésre adja magát s mulatságos bonyo
dalmakba keveredik.

Halálos autószerencsétlenség a 
rozsnyói nagyállomás előtt. Kedden 
délután a pelsőczi személyvonattól zsú
folt autóval igyekezett a város felé a 
rozsnyói Reiniiz-féle taxi vállalat kocsija, 
melyet a tulajdonos fia vezetett s mivel 
máshol már hely nem volt, a soffőr 
édes apja Reinitz Sándor a sárhányón 
foglalt heíyet, hogy a rozsnyói nagyál
lomástól a városig megtakarítsa a gya
loglást. Az állomás előtti kanyarban a 
sebesen haladó taxi szembetalálkozott 
az állomás felé igyekvő postakocsival 
s a mellőzés olyan veszélyes térközzel 
történt, hogy a postakocsi Reinitzot 
lesodorta a sárhányóról, aki olyan 
súlyos sérüléseket szenvedett, hogy rö
viddel kórházba szállítás után meghalt. 
Az eljárárás a halálos kimenetelű sze
rencsétlenség ügyében megindult.

Manlicheres - tolvajok garázdálko 
dása Péterfalán. Köböl Bálint pétcr- 
falai gazda kedd éjszaka arra ébredt, 
hogy portáján, valószínűleg dohányt szi
matoló gyanús alakok járnak. Felkelt és 
észrevétlenül megközelítette a rosszban 
sántikáló idegen alakokat, akikben leg
nagyobb meglepetésére három szom
szédját, Pelle István nagykovácsot, Szabó 
Sándor pikurt és Lukács József kalmárt 
ismerte föl. Távozásra szólította fel őket, 
azok azonban rá sem hederiíeitek, ha
nem mintegy tizenöt lépésről Manücher- 
bő! több lövést adtak le reá, hogy igy 
távozásra kényszerítsék. Másnap a meg
támadott gazda jelentést tett a csendőr
ségnél s miután a helyszínről elvezető 
lábnyomok valóban a gyanubafogott 
három szomszédhoz vezettek s ott egyi
küknél frissen befalazva a fegyvert is 
megtalálták, a három gyanúsítottat azon
nal letartóztatták és beszállították a ri
maszombati kerületi bíróság fogházába. 
Gyilkosság kísérlete cimén indult meg 
ellenök az eljárás.

Köröznek egy rozsnyói betörőt. Gál
János rimaszécsi molnárnál nov. elején 
álláskeresés céljából volt látogatóban 
Barta Dezső rozsnyói munkanélküli s 
amikor az eredménytelen vizit után tá
vozott a malomból, Kacuj János molnár 
segéd meglepetéssel konstatálta, hogy 
téli kabátjának, egy rend öltönyének és 
ünneplő cipőjének nyoma veszett. A mol
nársegéd holmija a lakattal elzárt kam
rában volt elhelyezve, ahová a tettes 
a lakat leszakitása után juthatott csak 
be. Ugyanaznap Szabó János és Hlozsik 
Bernát rimaszécsi lakosok lakásáról is 
különféle holmi eltűnt s valamennyi he 
lyen a kérdéses Barta járt álláskeresés 
ürügye alatt. Elrendelték országos kö
rözését.

Halál a lakodalmon. A Balogfala 
községhez tartozó Durenda pusztára 
nagy nótaszó és italozás mellett útnak 
indítottak a múlt vasárnap egy ragyolci 
szlovák menyasszonyt s a násznép kö
zött helyet foglaló legények virtusos jó
kedvükben meg-megvillogtatták bicská
jukat. Az egyik vőfély saját combjá
ba szúrta véletlenül bicskáját s mire az 
orvoshoz érkeztek vele, elvérzett.

S Z ÍN H Á Z .
Megjöttek a színészek !
Megjöttek, hogy a művészet bűvös 

vesszőjével széppé varázsolják megcsu- 
nyult életünket, hozzánk érkeztek, hogy 
a magyar ige hirdetésének szolgálatá
ban teljesítsék apostoli küldetésüket és 
a művészet tüzének lobogó lángjánál 
felmelegedjék a zordidő fagyában di
dergő lelkünk.

Megjöttek, hogy a rögösutonjárásban 
ne maradjanak kenyértelenül, hozzánk 
vándoroltak, hogy friss erőt, újabb bi
zodalmát merítsenek a megértés csoda
tevő kutjából.

És ennek a megértésnek, a színészek 
pártfogásának, maradéktalan támogatá
sának meg kell nyilvánulnia Rimaszom
bat és vidéke magyarsága részéről, mert 
az a nemzet, amely a kultúráját veszni 
hagyja, önmagának ássa meg sírját.

És mi nem akarunk saját sírásónkká 
korcsosulni ! ni.

*
Iván Sándor színtársulata Komjáthy 

Károly világsikert aratott „Éjféli tangó" 
operettjével folyó hó 30-án, csütörtökön 
este megkezdte itteni ezévi szezonját.

Az operettegyüttes bemutatkozása voit 
az előadás, mely minden részletében 
pompásan sikerült s azt igazolta, hogy 
a társulat kiváló miivészerőkböl áll.

Piriteken este az „Ékszerrablás a Váci 
utcában" Fodor László nagysikerű játé
kában mutatkozoit be a prózai ensemble.

A színházi iroda hírei.
Szombaton két előadást tart a társu

lat. — Délután félhelyárakkal Indig Ottó 
világhírű vigjátéka, a „Torockói menyasz- 
szony" kerül szinre, az együttes kitűnő 
előadásában. Az olcsó szombat délutáni 
előadásokkal az igazgatóság mindenki 
számára lehetővé akarja tenni a szin- 
házbajárást s a szezon alatt minden 
szombaton rendszeresíti.

Szombaton este az operettegyüttes a 
szezon egyik legszebb operettjét, az 
utóbbi évek legnagyobb sikerét, a „Ka- 
dettszerelem" operettslágert mutatja be. 
A Kadettszerelem a tavasz és a fiatal
ság operettje. Szövegkönyve fordulatos, 
szellemes, csupa derii és napfény, mu- 
zsikája csupa sláger, mely már eleve 
biztosítja a darab kivételes sikerét. Bu
dapesten több, mint 100 előadást ért 
meg a nagyszerű darab, mely az operett
együttes egyik legszebb előadása.

Vasárnap este a darab másodszor ke
rül szinre.

Vasárnap á. u. mérsékelt helyárakkal 
a tavalyi szezon slágere : „Mikor a kis 
lányból nagy lány lesz" kerül szinre.

Hétfőn és kedd este a prózai együttes 
a szezon egyik slágerét „Az Öreg tekin
tetes"- t mutatja be. Gárdonyi Géza hal 
hatatlan regényét vitte színpadra remek 
készséggel Bálint Sándor, aki csorbitat 
lan épségben hagyta meg Gárdonyi érc 
figuráit, a földjét szerető, talpig becsü
letes, csupa s z ív  öreg magyart, a rossz 
útra tért orvos, a csupa eiő fiatal föld- 
birtokost és azt a sok édes figurát, akik 
a nagy magyar költő regényében eleve
nednek meg a színpadon. A rendkívül 
hangulatos darab a prózai együttes olyan 
tökéletes előadásában kerül szinre, mely 
a legelső fővárosi színpadon is megállja 
helyét. Vágó Arthur a címszerepben élete 
legjobb alakítását nyújtja. Turóczy Gyula 
orvosa, Solthy György izig-vérig föld- 
birtokosa, Farkas, Némethy és a kitűnő 
Szigethy Irén epizódfigurái az. előadás 
főerősségei.

Szerdán este a „Manolita" operettrevüt 
mutatja be a társulat. Harmath Imre és 
Fényes Szabolcs nagyszerű darabja, a 
budapesti fővárosi operett színház ta
valyi slágere volt.

Slágerre sláger! Csütörtökön és pén
teken este a világszinpadokon órtási si
kert aratott kitűnő színmű újdonság; az 
„írja hadnagy" bemutató előadása. Az 
utóbbi évek legnagyobb szenzációja volt 
Meller Rózsi mesejátéka, mellyel egy
szerre a világhír kapla szárnyra a ne
vét. Érdekes és lebilincselő meséje a 
valóságból vett meséjét álomszrüen fűzi 
a képek során, színes és változatos ké
pei lebilincselik a nézőt. Az igazgató
ság a darab hírnevéhez méltó keretek
ben hozza szinre a darabot, mely telje
sen uj és érdekes díszletekben kerül 
előadásra.

A jövő héten újból egy egész sor 
sláger kerül szinre és a változatos mű
sor biztosítéka lesz a szezon sikerének.

A R. P. S. közgyűlése.
November 26-án tartotta a Rimaszom

bati Polgárikor Sportszakos2tályának 
football alosztálya évi rendes közgyű
lését a Polgárikör külön helyiségében. 
Soha nem váltott ki ilyen nagy érdek
lődést a RPS közgyűlése, mint ebben 
az évben. Impozáns keretet adott a köz
gyűlésnek a nagyszámban megjelent 
drucker gárda és a tagok jelenléte.

Donáth Emánuel elnöki megnyitója 
után Briinner Sándor titkári beszámo
lója következett, majd a pénztári jelen
tés elhangzása után az uj tisztikar meg
választására került a sor, melyet a ki 
küldött jelölő bizottság előterjesztésére 
a következőkép választott meg a köz
gyűlés : Elnök : Donáth Emánuel, társ
elnökök : Vajda Zoltán és Szaniszló Pál, 
ügyvezető elnök : Bokor Dezső, alelnö- 
kök : Wirtschafter Adolf, Lakatos István, 
Weisz Ármin, Grósinger Imre és Józsa 
Ignácz. Főtitkár: Brünner Sándor, titkár: 
Somogyi Pál. Főjegyző : Ludwig Antal, 
jegyzők : Koszka Lajos és Radó Tibor. 
Intéző: Altmann Ferencz. Főpénztáros: 
Gábcr János. Pályapénztárosok : Derekas 
János, Káposztás István, Gyulay István, 
Remenvik Kálmán, Kovács Gyula, Mat-

tus János. Pénztári ellenőrök : Dr. Bur- 
ger Andor, Dr. Andrik László, Kárpáthy 
Aladár, Szabó István. Pályafőfelügyelő: 
Marosy Mihály. Pályafőrendezők : Neu
mann Imre és Józsa Gyula. Könyvtáros 
és irattáros: Petrusz Béla. Pályaorvo
sok : Dr. Lusztig Sándor, Dr. Lusztig 
Samu, Dr. Zeidner Győző és Dr. Klein 
Sámuel. Ügyészek : Dr. Schalet Joachim, 
Dr. Ganzfried Ernő és Dr. Pav lik Já
nos. Választottak egy 12 tagú elnöki 
tanácsot. Megválasztották az intéző bi
zottságot és a választmányt. Választatott 
még ezenkívül egy 12 tagú hölgyválaszt
mány is. Ugyancsak megalakították a 
fegyelmi bizottságot is.

Megválasztották a vigalmi bizottságot 
és a pályarendezöket is.

A választások után Bokor Dezső ügy
vezető elnök indítványára elhatározták, 
hogy a közgyűlés alkalmából levélileg 
üdvözlik Márkus Lászlót, a kerület örö
kös tiszteletbeli elnökét s a Rimaszom
bati Polgárikor Sportszakosztályának 
elnökét, a Szövetséget, Kerületet és Dr. 
Weinberger Tibort, a football alosztály 
volt főtitkárát.

A szerk esz tésé rt és k iadásért fe le lő s:
Rábely  Károly  laptulajdonos.

Táncesté lyeke! és egyéb m u latságoké t  
rendező egyesületek figyelm ébe.

A K ereskedelm i T estü let, a M asaryk-téren a vá
ros legfrekventáltabb helyén levő ö s sz e s  k a 
sz in ó  te rm e it  b ü ffe tre l é s  e g y é b  h e ly isé g e iv e l 
m u la ts á g o k , tá n c e s té ly e k  é s  tá r s a d a lm i ö s s z e 
jö v e te le k  c é l ja ir a  m érsékelt árak  m elle tt rendel

kezésére bocsájtja . — Érdeklődni lehet :
•  a  K e re sk e d e lm i T e s tü le t  E ln ö k sé g é n é l. •

A magas építészeiben előforduló szak
munkák kisebb-nagyobb kivitelezését, 
tervezését, ellenőrzését és statikai szá
mítások végzését, a mai haladott igé
nyeknek kielégítően, készséggel vállalom. 
A n. é. építő közönség, valamint az egyes 
építési vállalkozók részére.

A kőmives, ács és kőfaragó mesteri 
vizsgára pedig több éves gyakorlat
tal, sikeresen előkészít

Dusek Ágoston
építész, építőmester.

Rim. Sobota, (Rimaszombat) Sodorna- u. 1.
wammmmmammma

ízléses

mikulási ajándékokat
legolcsóbban vásárolhat

BOKOR-drogeriában.
Ff M / Ildies

nagy  választékban

Kovács-Áruházban.
II 1 | II M

!
k ezd ve k észít

H A N K  A N D O R
uriszabó, Rimaszombat Szijjártó-u. 75. sz. 
Elfogadok javításokat, fordításokat és 

minden e szakmába vágó munkát.

Uj bútorüzlet
Losonezon.

Előkelő teljes lakásberendezések, 
kellemes fizetési feltételekkel.

V A J D A  G Y U L A
L osoncz, M asaryk-u. 23. szám .

Üzlet áthelyezés.
Tisztelettel értesítem Rimaszombat és 

vidéke n. é. közönségét, hogy

borbély és fod rász  üzletemet
Masaryk-tér 23. sz. alá (a volt pénz
ügyigazgatósági épületbe) helyeztem át. 
A n. é. közönség szives pártfogását 
kérve vagyok tisztelettel :

NOGA SÁNDOR 
borbély és fodrász.

Sport- é tt er emb en
december 2-án (szombaton)

Disznótoros-vacsora . . K e  6 80 
S p o r t -v a c so ra . . . . . . . K e  3 80

Szives látogatást kér:
B O Z Ó K Y  G Y Ö R G Y

tulajdonos.

mérlegek, 
Fegyverek és 

Fecskendők
szakszerű javítását jutányos áron válaija 

H a l a s s y  G y u l a
mérlegkészitő lakatos mester 

Rimaszombat, Szijjártó-u

E gy jó  karban levő

rövid zongora
ju tán yos áron eladó.

Cím : e lap kiadóhivatalában. ►

A U T Ó K ,  motorkerékpárok, 
trak to rok , b en z in m oto ro k
legjobb és legolcsóbb javítóműhelye : a

„Central garage v
Tornaiján (Rozsnyói-ut 212 2T3 )
A g e n e r á t - ja v i tá s t ,  h e n g e r fu rá s t ,  v ilá g ítá s  za
v a ro k  s tb . j a v í tá s á t  k iz á ró la g  o t t  végeztesse!
100%-os m e g e l é g e d é s  garantálva.

Üzlet megnyitás.
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy Rimaszom

batban a Masaryk-téren levő „Mork“ tisztitóüzem üzlethelyiségében
já ték -bazár és rövidáru  üzletet nyitottam.

Egyben értesítem a nb. közönséget, hogy a „Mork“ tisztitóüzem hely
beli vezetését átvettem. — Amidőn a pontos és figyelmes kiszolgálást 
biztosítom, a n. é. közönség szives pártfogását kérem. J e l l in ek -B a z á r  ^

Rimaszombat, 1933. Nyomatott R ábely  K ároly könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


