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Tanulság.
Mi sem uj a nap alatt. A népek 

életében és küzdelmeiben meg- és 
megismitlődnek régi történések, a 
melyek csak évszámaikat tekintve 
újak, valójában azonban megújult 
törekvések és áramlatok.

A magyarságnak a republikában 
való helyzete kisebbségi sors. — 
Ugyanaz, mint volt a régi dualisz ! 
tikus monarchiában a csehek, a ro
mánok, vagy akár a szlovákok 
sorsa. Ugyanaz a helyzet, csak
hogy 1870. körül az uralkodó nem
zetet Ausztriában osztráknak hívták, 
most pedig ez a hatalmi kiváltság 
Csehszlovákiában a cseh népnek 
jutott.

Miképen viselkedett az akkori 
kisebbség ? Figyeljük meg és von
junk róla tanulságot. Érdemleges 
lesz ez a munka annyival is inkább, 
mert ez a fejtegetés a reálpolitiká
nak történelemnyujtotta bizonysága.

A múlt század hetvenes éveiben, 
az osztrák-magyar kiegyezést kö
vető években a cseh politika vá
laszúton állott. Az által, hogj az 
osztrák megszabadult a magyar 
ellenféltől, a monarchia minden más: 
kisebbségének sorsa megnehezült, j 
A cseh tábor megbomlott. A több- j 
ség a merő ellenállás álláspontjára! 
helyezkedett, a kisebbség egyez
kedni akart, reálpolitikus volt. Hét 
esztendei vajúdás után, 1879-ben | 
már csak a reálpolitika zászlója lo- i 
búgott a cseh politikai porondon. 
Valamennyi cseh politikus belátta, 
hogy a passzív reszisztencia 'csak 
ott járhat sikerrel, ahol a kisebb
ség oly nagyarányú, hogy annak 
közreműködése nélkül az állami 
szervezet megbénul. Ahol pedig 
ennek lehetősége nincs meg, ott a 
passzív reszisztencia csak a kisebb
ségre nézve lehetne passzív, szenve- 
dőleges. A reálpolitikai irány érvé
nyesült Csehországban egészen az 
államfordulatig. Annak a hive volt 
Masaryk köztársasági elnök is.

Hasonló esettel találkozunk a 
szlovákoknál és a románoknál, akik 
Magyarország választási geometriá
ján okulva, 1887-ben a legmerőbb 
viszavonulás taktikáját választották, 
de amellett csak 1896-ig tartottak 
ki, tehát kevéssel több, mint nyolc 
esztendeig. Tanulság ugyanaz, hogy 
t. i. a hatalom letiporja a jogot s 
hogy nehéz, sőt lehetetlen a vihar | 
ellen küzdelmet felvenni. Az akti
vitás terére léptek. A hatalmassal 
tanácsos jó viszonyban lenni, ha 
remény van a megértésre. Ezt pa
rancsolja a legkomolyabb törvény: 
az okosság, a logika törvénye.

Mi is deklaráljuk és bizonyítjuk, 
hogy a passzív reszisztenciához, an
nak sikeres kimeneteléhez több tö
meg, nagyobb súly és erő kell, 
mint a mennyit a köztársaságban 
mi magyarok - képviselünk. Tizen

ötöd részét tesszük az állam la
kosságának. Be kell látnunk azt, 
hogy az állami élet kerekét, ha 
tizennégyen lendítenek rajta, mi föl 
nem tarthatjuk. Természetes tehát, 
hogy a passzív reszisztencia mód
szerével nem nyerhetünk semmit, de 
viszont a napnál is világosabb az 
is, hogy a tervbevett kiegyezéssel 
többet már nem veszíthetünk. A 
csehek aktivizmusa megvetette ön 
álló nemzeti életük alapjait, a cseh 
testestül telkestül „rakusáknak" val
lotta, sőt érezte is magát nemzeti 
öntudatának magatartása mellett! 
Úgy kormányzati mint gazdasági 
tekintetben nemzetüknek elsődleges 
szerepet biztosítottak. Hogyan hoz
hatna hát nekünk a kormánytámo
gatás kevesebbet?

Az idők viharja uj időkbe régi 
történéseket hozott. Megértettük a 
szavát, levontuk a régi küzdelmek 
tanulságait, hozzájuk szenvedtük 
saját tapasztalásainkat és tesszük 
azt, amit az élet és a legkomolyabb 
törvény: a józan, tiszta ész paran
csol Tesszük pedig nemzeti érté
keink hűséges megőrzésével, elve
ink és jogaink teljes fenntartásával, 
a magyarság érdekeit szolgáló en
gedmények kikötése és biztosítása 
mellett.

így és ezért hagyott fel az Orsz. 
Magyar Nemzeti Párt az érzelmi 
politikával és a reálpoiitika útját 
követve, lépett a Bund dér Land- 
wirte és n német iparospárttal tör
tént megegyezéssel, ezekkel együtt 
az aktivizmus terére.

A kormánnyal hosszabb idő óta 
folytatott tárgyalások talán éppen 
a napokban jutnak a befejezés 
stádiumába. Most dől el, vájjon 
teljesiti-e a kormány a párt köve
teléseit, avagy nem. — Az előbbi 
esetben számíthat a Nemzeti Párt 
támogatására, ellenkező esetben 
minden vonalon az eszközökben 
9<m válogatós legteljesebb és leg
nagyobb ellenzéki harcot indítja 
rfnc-g a pári.

vasáshoz, holott legutóbb a PMH hasáb
jain már reprezentálóbb Írásait is ol
vastuk.

Egri Viktor, a .Rácsablakos ház" és 
a „Pierre találkozása" cimíi kötetek jeles 
szerzője a „Csodatükör" c. novellájával 
hódította meg a rimaszombati közönsé
get. A nagy szuggesztiv erővel megirt, 
finom színezéssel előadott mü nagy ha
tást ért el s a szinte hárfa-lágysággal 
eimuzsikált finálérész után percekig tartó 
tapsban zúgott fel az elismerés a talen- 
tumos iió felé.

Darkó Istvánt, a szlovenszkói magyar 
próza ieghivatottabb tollú mesterét már 
pódiümralépéskor lelkes taps fogadta. 
A „Csáklya" cimü kis novelláját olvasta 
fel frenetikus hatás közben. A jellegze
tesen Darkó-irás minden szépsége és 
értéke érvényesült még az ő túlzottan 
szerény, komor, leegyszerűsített, pózta- 
lan hangszinezésében is.

Szünet előtt Győry Dezső adott elő 
régibb és újabb verseiből. Előadása 
nemcsak azokat lepte meg, akik eddig 
az érthetetlenség komótos gesztusával 
intézték el magukban Győry Dezsőt, 
hanem azokat is, akik mint versrecitá- 
tort absolute élvezhetetlennek tartották. 
Előadása tényleg messze van még min
dig a pózoló szinészelőadók művészies
ségétől, valamennyi versét azonban teli 
élettel, teli természetességgel, egyéni
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bán, ugyanabban a hangfestésben, amik
ben azok Megszülettek. Éppen ez a ter
mészetesség valami megrázóan élessé 
teszi előadását. Progratnmversei a mai 
magyarság lelkének viharzását vissz
hangozzák és váteszi meglátással festik 
fel a ielkekre a szlovenszkói magyar 
sors freskóit. A „Szeretet" c. versreme
kében kitárt családi tragédiája megdöb
bentett mindenkit és könyeket csalt a 
szemekbe.

ovációkat is felülmúló melegséggel ünne
pelték. Az est hőse azonban minden
esetre Simándy Pál volt, aki két szabad
előadásával („Ady és a dekadensek" és 
a „Női lélek") annyira rabul ejtette a 
tornaijai közönséget, hogy a szó szoros 
értelmében nem akarták leengedni a 
pódiumról és egyre zajosan követelték 
előadásának folytatását.

A sikeres tornaijai bemutatkozást ter
mészetesen szintén bankett követte. Itt 
az Írókat Kardos Lajos bejei lelkész 
köszöntötte, akiknek nevében Simándy 
Pál és Győry Dezső válaszoita'k.

Jegyzetek a szerzői esthez és az X

Ady-kérdéshez,*)
Legyen szabad jegyzeteimet Szombathy 

Viktor urnák azzal az igazán találó és 
nagyszerűen kifejező szavaival kezdeni, 
hogy „nem csodálkozó, naiv gyerekek 
vagyunk. . . “

Kijelentem, hogy írásom nem a lezárt 
vitának a folytatása akar lenni, bár 
könnyen annak is nézhetik s épp oly 
könnyen egy újabb vitát is megindít
hatnak. S azt is leszögezhetem, hogy a 
vitára nem mi adjuk az okot, szóval 
nem mi Kezdjük azt. Mi csak objektíve

Öt szlovenszkói író elő
adása Rimaszombatban.

A Polgári Olvasókör égisze alatt mű
ködő Irodalmi Társaság szombaton este 
rendezte meg a szlovenszkói irodalom
ban legsűrűbben szereplő öt fiatal iró 
bemutatkozó estélyét, ezzel is bebizo
nyítva, hogy működésében a múlt iro
dalom ereklyéinek tiszteletén kívül a 
feltörő uj generáció értékeire is tekin
tettel van. A közönség későnjövése miatt 
háromnegyedórás késéssel megkezdett 
s igy a kiszabott időn túlra nyúló elő
adást az Irodalmi Társaság ősz elnöke 
dr Veress Samu üdvözlő szavai vezették 
be, azután az Írógárda első tagja : Szom
bathy Viktor, a szlovenszkói magyar 
prózairás biztató ígérete ült az olvasó- 
asztalhoz. A „dajka" c. humoros szín
padi Írását olvasta fel zajos derültséget 
elérve. Kár, hogy a jeles novellista ezt 
a régebb munkáját választotta a felol

Szünet után Simándy Pál, a hányt- 
vetett sorsú, nagyobb méltánylást ér
demlő losonci iró lépett Ady-tanulmá- 
nyáva: a közönség elé. Tárgyát nem a 
rimaszombati publikum szájaize szerint 
választotta és népszerüségnyerés dolgá
ban többet sikerült volna kicsikarnia, 
ha mondjuk, Herczeg Ferenc méltatását 
tűzte volna ki programmul. Az Ady- 
irodalomban még kellő objektivitáshoz 
nem érkezett rimaszombati közönség 
mégis a szokatlan beállítású és sokak 
véleményével ellenkező megállapításo
kat leszögező előadását feszült érdek
lődéssel hallgatta és osztatlan elisme
réssel hajolt meg a mélymeglátásu, 
nagytehetségü iró kivételes felkészült
sége előtt és ennek jeléül kétszer hívták 
lámpák elé.

Az előrehaladott idő miatt Egri Viktor 
„Deme'er megtérése" cimü uj regényé
nek ^mertetése csökkenő érdeklődés 
melleit pergett le és Darkó István mű- 
sorzáró előadását a szlovenszkói magyar 
irodalomról már nem részesítették abban 
a figyelemben, amit pedig ez az értékes, 
velősmegállapitásu előadás megérdemelt 
volna.

A szerzői esten megjelent Írókat elő
adás végeztével az Irodalmi Társaság 
látta vendégül. A vacsorán több pohár
köszöntő hangzott el, melyek közül fő
ként az ifjúság mellett is lándzsát törő ősz 
dr. Veress Samunak toasztját emeljük ki. 
Felszólaltak még Horváth Zoltán és dr. 
Mihalik Dezső, az Írókat éltetve. Az ő 
nevükben Simándy Pál és Egri Viktor 
válaszoltak.

Vasárnap az Irodalmi Társaság Tor
naiján ismételte meg a szerzői estélyt 
felfrissített műsorral, kisszámú, de lelkes, 
intelligens közönség előtt. A bemutat
kozó Írókat még talán a rimaszombati

akarunk alkotni és a lap olvasói elé 
tárni.

Hogy azt a néhány szót kivettem a 
Sz. V. ur szájából, csak a kapcsolat s 
a könnyebb érthetőség kedvéért tettem. 
Az egy frappáns meghatározása korunk 
embereinek. Csak az a kérdés, hogy ő 
és irótársai kikre vonatkoztatják azt. 
Csupán a modern írókra, vagy általában 
a modern emberekre? Én legalább is 
úgy értelmeztem, hogy az utóbbiakra is. 
Lehet, hogy tévedek. Mindegy. Én ma
gamra vettem és azzal a gondolattal 
mentem a szerzői estre többed magam
mal, hogy „nem csodálkozó, naiv gye
rekek vagyunk."

És mily szörnyűség! Kiderült, hogy 
mégsem mireánk vonatkoznak azok a 
szavak. Hanem másokra, valakikre. Ta
lán csak az Írókra. Mert — hát eláru
lom, hogy — csodálkoztunk és szerfö
lött csodálkoztunk az irodalmi estélyen. 
Csodálkoztunk azon, hogy hogyan lehe
tett egyeseknek olyan produktumokkal 
pédiumra állani szerzői estén! Lehet, 
hogy az iró urak ezen nem csodálkoz
tak. Lám, akkor mégis csak óreájuk ta
lál az a kitétel. Mi, tehát naiv gyerekek 
vagyunk. (?!)

Az igaz, hogy az egyik szerző ur egy 
Ízben szintén csodálkozását fejezte ki a 
föiöít, hogy Szlovenszkó közel kétszáz 
magyar írója, illetve ezeknek müvei nem 
találkoznak általános tetszéssel és pár
tolással. Mi az ő csodálkozásán is cso
dálkozunk. Igen, mert mi megértjük a 
nem-tetszésnek s a nem-pártolásnak az 
okát, mert: gondolkozunk.

De, hogy azok is megértsék, akik ta
lán eddig még nem értették,— rátérek 
jegyzeteim második részére: az Ady- 
kérdésre. Ez egy olyan probléma, ami
ben nagyon kevesen látnak és Ítélnek 
helyesen és majdnem tájékozatlan az 
olvasók nagy része. Éppen azért elhi
bázott dolog volt az Ady-kérdéssel fog
lalkozó ur részéről, hogy előadásának 
lényege: egy — a közönség előtt — 
ismeretlen egyén nem ismert Ady-kriti
kájának bírálata, ili. ledorongolása volt. 
A közönség nem értette, — mert nem

*) A kritika szabadsága jogán, semleges
ségünk szigorú megőrzésével adunk helyet a 
cikknek. Szerk.
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is érthette, — az egészet. És nem is 
azt várta, hogy annak a ref. püspöknek 
a véleményét kritizálja, hanem azt, hogy 
a szerző a saját Ady-tanulmányát mu
tassa be. Éppen azért, mert itt a közön
ség megtévesztéséről volt szó, szüksé
gesnek látom ezúttal némileg felvilágo
sítani az olvasókat.

Tény az, hogy Simándy Pál előadásá
ban dr. Ravasz L. budapesti református 
püspök Ady-kritikáját vette bonckése alá 
és alaposan elbánt vele. Méltatlanul de- 
honesztálta és pellengérre állította egyes 
kifejezéseit. — Főképen ezt ragadta ki: 
„Dalok a vályú mellől". (T. i. Ravasz L. 
szerint ezt a címet lehetne adni az Ady 
verseinek.) Ezt a kitételt és ezzel kap
csolatban magát Ravasz L.-t is ledoron
golta Simándy. S mikor már azt vélte, 
hogy agyonütötte a Ravasz L. vélemé
nyét, akkor úgy állította be Adyt — vak
merő merészséggel — mint legnagyobb 
magyar lírikus költőt, korának legnagyobb 
prófétáját, a leghivőbb és legvallásosabb j 
embert, aki az élő Istennel legbensőbb, 
személyes összeköttetésben állott. — És 
tetézte még azzal a még merészebb és 
még vakmerőbb kijelentésével, hogy 
magyar nemzeti kultúránk azzal áll vagy 
esik, hogy Adyt megértjük-e, követjük-e, 
vagy pedig nem. (?!?) T. i. szerinte áll, 
ha megértjük és követjük és esik, ha 
nem értjük meg és nem követjük.

Úgy látszik, az Ady neve és költészete 
manapság nagyszerű alkalmatosság a 
laikus közönség előtt, népszerűség vadá- 
szására és egyesek vannak olyan élel
mesek, hogy ki is használják azt és 
szeretnek vele sátorozni.

Simándy Pál elmondta a maga véle
ményét a Ravasz L.-éval kapcsolatban 
Adyról. Hadd beszéljen most Ravasz L., 
hisz’ az ő kritikáját nem is ismerték a 
hallgatók. Hadd ismerjék meg az ő Ady- 
méltatását, amit az 1926. nyarán tartott 
budapesti Diákszövetség konferenciáján 
mondott el „Dekadencia és megújhodás 
művelődésünkben" cimen. — így talán 
helyesebben tudjuk megítélni Adyt is és 
a Simándy előadását is. Mert az bizony 
nagyon szubjektív és elfogult volt. Csak 
az idevonatkozó részeket közöljük:

„ ... A dekadens ifjúságnak jellemzője 
az, hogy nem lelkesedik semmiért, nem 
hisz semmiben, nem remél semmit, min
den felett mosolyog, vagy legyint a kezé
vel, rezignált, blazirt. Jellemzője ennek az 
ifjúságnak az, hogy egész életét, a maga 
ifjú életét arra használja fel, hogy minél 
több öröm lángjában elégjen, tönkremeu- 
jen, elpusztuljon, beszenyeződjék és ez 
a feloszlás, ez a sercegés, ez a megégés, 
ez valahogy tetszik neki, ez gyönyörű
séget okoz neki... A dekadencia a részle 
tekben ietörlesztett halál, mert ha valaki 
azt a nikotin-, morfium- vagy alkohol
mennyiséget, amelynek az élvezete miatt 
3 - 4  esiendő alatt hal el, egyszerre 
veszi be, az egy pillanatnyi halál reá 
nézve... Ady Endrében lehet szemlélni 
világosan a magyar dekadenciának az

egész szellemi és az egész jelentőségét... 
Én azt elismerem, hogy a nagy magyar 
költő-géniuszok között az Ady géniusza 
tehetség dolgában feltétlenül a legelsők 
között van... Nem lehet azt vitatni, hogy 
Adynak, a magyar irodalom dekadens 
hősének, ne lenne a költeményei között 
nem egy, vagy igen sok olyan, amelyik 
esztétikai szempontból kétségtelenül a 
magyar irodalom legszebb alkotásaihoz 
tartozik. Ez világos. Nem erről van szó, 
hanem arról, hogy megjelent egy egyé
niség a magyar szellemi életnek a meze
jén, egy egyéniség, akit Isten csodálatos 
erőkkel ruházott fel. Szép magyar ifjú. 
Bámulatos tehetséggel, mérhetetlen szug- 
gesztiv erővel; egy kis királyfi, nagyszerű 
öntudattal, nagyrahivatottságának az ér
zetével, nem egy vonásával az Über- 
menschnek. Micsoda gyönyörű teremtés! 
Milyen szépet várhatnánk tőle! Mi lehet 
ebből az emberből! És ez az ember volt 
a magyar szellemi életben a legnagyobb 
negáció, a legnagyobb hiány, a nagy le
romlásnak az énekese, a halál rokona és 
dalnoka. Ez az ember volt az, aki nagy
szerű, ifjú életét perverz, nyomorult és 
aljas életmóddal megmérgezte és tönkre
tette. Engedte feloszlani, mint egy élő 
hullát. Egy hulla, amelyik dalol és meg
rázó hangon zengi el, hogy mi történik 
vele odalenn a sírban, mint fogyasztják 
el, élik fel és lakmározzák sötét gúnnyal 
ismeretlen férgek. Ez az ember beszél 
arról, hogy az ifjúságnak egy ereje, öröme 
és ambíciója van, az, hogy a vére lobog
hasson, hogy a világban egy igényük 
van: az arany, amit maguknak meg kell 
szerezni. Ez beszélt arról, hogy minden, 
ami körülte van, romlás, átok, hogy ebből 
a magyar világból nincs szabadulás, in
nen nincs kiút. Itt meg kell halni. Mi- a 
szégyennek, gyásznak és romlásnak a 
martalékai vagyunk... Az Ady költemé
nyeit végig lehet olvasni azzal a kérdés
sel. hogy mi szent ennek az embernek, 
miben hisz ez az ember, miféle üzenetet 
hoz és mire nevel ez az ember? Egyet
len egy kérdésre sem kapunk pozitív 
feleletet. Mindegyikre csak azt találjuk, 
hogy nem ez, nem ez, nem ez... Adynak 
egyetlen pozitívuma, de egyszersmind az 
egyetlen mentsége is, hogy Adyban csen
dül ki a magyar bűnbánót, a tékozló fiú
nak a sírása. „Dalok a vályú <héiitfi“, ezt 
lehetne a köteteinek címül adni. A vályú 
mellől, ahol ő vagy habzsol, vagy zokog, 
vagy best álisan jól érzi magat, mint 
Goetheék az Auerbach pincéjében, vagy 
ptdig azt mondja, hogy fölkelek és el 
megyek az én atyámhoz és azt mondom 
neki: vétkeztem ellened és az Ég ellen 
és nem vagyok méltó, hogy fiadnak ne
veztessem... És megdöbbentő az igaz és 
szent Istennek az ítélete, hogy Adynak 
nem adatott meg az, ami a tékozló fiú
nak, bűnbánatával nem mehetett haza 
és nem nyerhetett bocsánatot. Mert ez 
a bűnbánat nála csak idői vendég volt, 
amelyik nem alakította át a lelkét... az 
meghalt kárhozottan, mint egy eltévedt,

tönkrement, helyrehozhatatlan életnek 
képviselője..."

A R. L. Ady-méltatásához r.em sok 
szavunk van. Azt magunkévá tesszük 
egészen. Ő teljesen objektíve és nem 
szubjektív elfogultsággal bírálja Adyt. 
Csak annyit akarunk még hozzáfűzni, 
— S. P. ama kijelentésével kapcsolatban, 
hogy aki Adyt lekritizálja, az a hazatért 
tékozló fiú irigy testvére, — hogy mi 
nem irigykedő, hanem őszintén sajnál j 
kozó testvérei vagyunk. Csak siratni 
tudjuk azt, aki nagy lehetett volna és 
teljesen elbukott. Mi megértjük őt, de 
nem követjük. És éppen azért nem kö
vetjük, mert megértjük.

Továbbá D. I. szerző szavaira, a szlo- 
venszkói irodalmi termékekkel vonat
kozásban, az a megjegyzésem, hogy egy 
irodalmi és erkölcsi-esztétikai cenzúrát 
kellene felállítani és annak feladatává 
tenni, hogy akadályozza meg a szemét 
munkák megjelenését. Így az igazi te
hetségek müvei szóhoz jutnának, köz
tetszéssel és pártolással találkoznának, j 
Lehetetlen, hogy minden igazi Írónak; 
ne ez legyen az álláspontja. — Mert 
a „művésznek : nemzete finom kivona
táénak kell lennie. (Alexander B.) Sok 
dudva között pedig elvész a neme^ virág 
és a hasznos növény. * í

Ugyanis, az ellen a leghatározottab 
bán tiltakozom, hogy az Ady- és Ady- 
epigonok költészete volna nemzetem 
lelkének finom kivonata !! És hogy ö 
lenne a legnagyobb lírikus és hivő pró
féta ! Kávéházak fülledt levegőjében és 
aljas lebújok undok gőzében élő kétes 
existenciáké lehet, — de nemzetemé nem!

A „művészetek szabadságé"-nak jel 
szava és zászlaja alatt egy olyan hihe
tetlen romboló irány indult meg, amit 
éppen úgy ki kell irtani, mint a dudvát 
és a ragályos betegséget s épp olyan 
kötelessége korunknak megvédeni az 
embereket a káros irodalmi termékek-: 
töl, mint a veszettségtől. Egyébiránt a 
dekadens, cinikus sajtó-termékekre na
gyon találó a hires Ford következő meg
jegyzése :

„A művészet minden ágában vannak 
a művészetnek olyan barátai, akik so
kat költenek arra, hogy a színvonalat 
emeljék és erre rendesen rá is fizetnek. 
De úgy látszik, hogy a közízlés lesülyesz- 
iése jövedelmezőbb. Ezt olyan emberek 
és társulatok végzik, akik előtt a művé 
szét fogalma teljesen idegen. Van aztán 
úgy, hogy a közönség kívánja ezt a 
szemetet. Pedig, ha igy áll a dolog, akkor 
még nagyobb baj és még jobban ki 
vánja, hogy minél előbb orvosoljuk ezt 
a sülyedést. A kokain-árusok is mond 
hatják, hogy azért árulják a mérget, mert 
a közönség kívánja. De azért senkinek 
sem jut eszébe, hogy ez2cl a nyilatko
zattal mentse a kokain árusítóit. Pedig 
ugyanez áll a lélek megmérgezésénél is...“

Vigyázzunk, mert téves irányban ha
ladunk ! Ez a haladás : sülyedés, vissza- 

I felé haladás. — Ady E. neve egy intő,

vörösfényü lámpa a többi között, ami 
arra figyelmeztet, hogy szakadék szélén 
járunk, örvény kavarog alattunk! Egy 
vészkürt riasztó hangja a sülyedő hajó
ról : Ne jertek utánam! Itt a halál 
martalékai lesztek! Az a kérdés kü
lönben, hogy élni akarunk-e, vagy a vesz
tünkbe rohanunk ? !

Többek nevében is 
XX. századbeli gondolkozó.

Kedves Asszonyom,
posta utján vettem levelezőlapját s rajta 
ezt az irdst: „A jeruzsálemi szent püs
pökség nevében küldöm ezt az imát. 9 
napon át 9 személynek el kell küldeni, 
amíg vissza nem jön a szent helyre. Is
tenem segíts meg minket és óvj meg 
minden veszélytől ebben az életben, Ámen! 
Aki ezt nem teszi, az nem szobáidul meg 
egy nagy veszélytől. Alíginyi városában 
egy illető figyelmet sem fordítván rá, 9 
nap múlva meghalt a lánya. Küldje el 
9 személynek, 9 nap múlva kívánsága 
teljesül. Szűz Mária nevére kérem, küldje 
el, 9 nap múlva nagy boldogságban lesz 
része. Uram Isten áldja meg. Amen!u

Asszonyom, kérem, én sajnálom magát, 
hogy hiszékenységével visszaéltek s meg
félemlítve Maga is megírta azt a kilenc 
levelezőlapot, melynek egyikét hozzám 
adresszálni volt szives.

Köszönöm, de nem kérek belőle. Nem 
az effajta imádságból, mert hivő vagyok. 
Maga is az, jól tudom. Hogyan egyez
tetheti hát össze hitével ezt a babonasá- 
got. az Isten és szűz Mária nevével tör
ténő gálád visszaélést. Mert ez az és 
nem más. A babona nevelése s a buta
ság terjesztése s mint ilyen erkölcstelen is.

Beugrasztotiák, mint sok mást, a hi
tükben kicsinyek, babonások és megfélem
lítettek.

Ostobaság, időrablás és pénzpocséko- 
lás ez és nem egyéb, kedves Asszonyom 1 
Az. És nem másra való, minthogy a sok 
kilenczszer- kilencz levelezőlap árával a 
posta jövedelmét szaporítsák.

E célt előmozdító vigécznek pedig még 
a minderről semmit sem tudó jeruzsálemi 
püspökség sem kívánhatja hogy beáll- 
junk 'i! — Tűzbe hát azokkal a levelező
lapokkal! _______  Árgus.

Eljegyzés. Neumann Netti Rimavská 
Sobota Secovce, dr. Zipszer Dávid Kosiőe 
jegyesek.

Szabó József pénzügyigazgató. Sza
bó József volt rimaszombati pénzügyi 
főtanácsos, ki négy évvel ezelőtt csa
ládjával Magyarországba költözött s ott 
mint pénzügyi főtanácsos a miskolczi 
állampénztár vezetésével bízatott meg, 
miskolci pénzügyigazgatóvá neveztetett 
ki. A kinevezés gyorsan elterjedt hire 
városunkban s általában az egész Gö-

Széljegyzetek a menzabálhoz.
Mintha nem is ezerkilencszázhuszon- 

hetet mutatna a kalendárium, mintha nem 
is a shimmy-láz és charleston-őrület, a 
modern táncok egyeduralmának korát 
élnők. A táncrend ugyan inkább a mo
dernek szájaize szerint készült, ténylege
sen azonban mi maradiak távoztunk 
győztesekként a porondról. A táncrend 
vegére érve, részrehajlatlan ciganybiránk 
a közhangulat hatása aia't szavazást ren
delt el és mint a maradiak vezérembere 
büszkén jelenthetem, hogy a sbimmy-párt 
csúfos vereséget szenvedeti a keringő- 
párttal szemben. Egy vidéki urnák any- 
nyira fejébe szállt nem remélt győzel
münk mámora, hogy a jó öreg mazurka 
mellett kezdett hangulatot csinálni, de 
ezt a modern Don Quijotet nevetve hur- 
rogtuk le, pártkülönbség nélkül mind
nyájan Reggelfelé a shimmy ügye nagyon 
gyengén állt, az egyórás csárdások közt 
a Destmée csodaszép melódiája hangzott 
fel új a és újra Oláh Kálmán hegedűjén

Első négyes, második négyes... ez is 
a régi jó világba varázsolt bennünket 
vissza. Don Quijote-unk úgy érezte ma
gát, mint a sivár homokpartról a csobogó 
vízbe visszadobott hal, földöniüli boldog
ságban ragyogó arccal, fiatalos hévvel 
járta a balancet és a tour de maint. — 
A rendező könyvből dirigálja a figurákat, 
saját bevallása szerint tiz évvel ezelőtt 
rendezett utoljára négyest. A harmadik 
résznél még igy is megtéved, a contra 
után újra csak kontrát rendel el, de az
után észrevéve magát, gyorsan rávágja:

rekontra! És végigtáncoltuk a rekontrát 
is Cervantes frakkba öltözött regényalak
jának nem csekély örömére.

Ugy-e megjósoltam szép kislány, hogy 
az etonfrizura még bánatot fog okozni 
makrancosfejü, bájos viselőjének. Akkor 
kicsufolt, szamárfület mutatott Maradi 
Jánosnak, a menzabálon könyes szemek
kel adott nekem igazat és vallotta be, 
milyen nehezére esett odahaza hagyni 
a gyönggyel kivarrt pártát, meggyszinü 
pruszlikot és brokátselyem szoknyát. Fel 
is próbálta, de azután olyan furcsát látott 
a tükörben, hogy sírva és bosszankodva 
dobálta le magáról a magyar ruhát és 
vette fel a halványlila crépe de chinet. 
Nagyon szép volt, elragadó volt a hal
ványlila crépe de chineben, de száz
szorta szebb lett volna a gyönggyel ki
varrt pártában, meggyszinü pruszlikban 
és brokátselyem szoknyában.

Gyönyörűséggel szemlélem a sok ma 
gyár ruhás asszonyt, magyar ruhás lányt, 
örömöm azonban egyszerre kínos aggo
dalommá változik. Az egyik charleston- 
éhes, shimmyző pár nem tudja megállni, 
hogy a kijáratnál szorongó családapák 
nagy megbotránkozására (óh, a mamák 
sokkal „elnézőbbek" a modern táncok
kal, illetve a táncoló párocskákkal szem
ben) ne tegyen egy- két rúgást a levegőbe. 
A mozdulat rémes képet varázsol lelki 
szemeim elé... Istenem, hogyan illik majd 
össze a gyönyörű magyar ruha azzal a 
förtelmes charlestonnal; épp úgy fog 
festeni a dolog, mintha valamelyik főpap 
teljes ornátusban centerhalfot játszana 
a RPOS football-csapatában. A körül

tekintő, ügyes rendezők megkíméltek 
bennünket ettől a groteszk látványtól. 
A maradiak hálás köszönetét ez alka
lommal tolmácsolom nekik.

A zöldszalagos urakat és ifjakat más
különben is a legteljesebb elismerés és 
dicséret illeti meg. — A menzagondnok 
ugyan üres szatyorral távozott volna, ha 
a leveshez szükséges petrezselymet ezen 
a bálon próbálja összevásárolni, de azért 
a majmok szigetét nem ártott egynéhány 
szór széjjelugrasztani. És a rendezőség 
nagyszerűen végezte ezt a feladatot. Éjfél 
után teljesen lakatlanná vált a sziget, aki 
még ekkor sem szánta rá magát a táncra, 
az két ballábán inni távozott a szomszé- 
dos'Jermekbe.

Ad vocem majomsziget és rendezők. 
Elnézem a sok szép, bájos lányt, azután 
magam előtt látom az élet hatalmas 
majomszigetét a maga agglegényeivel és 
agglegényjelöltjeivel. A vakok és szív
telenek szigetét, ahol mindig több és 
több a letelepedő és kevesebb a kíván 
dorló. Bizony nem ártana az életben is 
olyan rendezői^ intézményt létesíteni, 
melynek kötelessége lenne széjjelrob
bantani — de alaposan — ezt az impro
duktív társaságot. Mussolini ilyesmin 
töri a fejét, meglássák, a keménykopo- 
nyáju duce még sok keserűséget fog 
okozni Taljánország megcsontosodott 
agglegényeinek. — A lányos mamákkal 
együtt sok sikert kívánok további mű
ködéséhez.

A szünórában asztaltársaságunk ezen 
sorok írójának lelkes szavai után, a diák
menza felvirágoztatása körül kifejtett

érdemeire hivatkozva a menzavezetőség
hez a következő kérelem felterjesztését 
határozta e l : Száműzessék a diákmen
záról a sárgarépa, sárgakása és a grizes 
metélt. Az első azon oknál fogva, mert 
ha a diák gyakran fütyül is jókedvében, 
azért mégsem tévesztendő össze a ka
nárival. Hogy a sárga szin olyan kevés 
népszerűségnek örvend, azt viszont tisz
tára a sárgakásától irtózó diákság vette 
bele a köztudatba.

Végül ha a grizes metéltet nem veszik 
le a menüről, úgy — tapasztalatból mon
dom — nemsokára diáktemetés lesz 
Prágában. Egy jóbarátom —- Isten nyu
gosztalja — a menzai grizes metélttel 
fulladt meg. Zöldfülű balek volt az illető, 
nem ismerte még a menzakosztolás for
télyait, hogyan kell a gégébe szorult 
száraz grizesmetéltet egy-egy korty víz
zel lejebbsegiteni. Egy villára való me
télt, rá egy korty viz, újra metélt, az
után megint viz. Ő viz nélkül, egy szuszra 
próbálta legyömöszkölni az inkriminált 
ételt ... harmadnap temetésre vonult ki 
az ifjúság. Micsoda prózai halállal múl
tál ki szerencsétlen tagtársam ! Nekem 
kellett elmondanom a gyászbeszédet, 
elképzelhetik nehéz helyzetemet. Azért 
mégsem jártam úgy, mint Ladányi kol
légám, aki annakidején egy spanyolban 
elpusztult barátunk nyitott sirja felett 
lámpalázban, karjait a koporsó felé tárva, 
imigy kezdte a búcsúztatót:

Kedves halott!
Ezek a szomorú dolgok egy nemré

gen történt tragikus eseményt elevení
tenek fel emlékezetemben. Az eddigiek
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mörben igaz örömet keltett, mert Szabó 
Józsefet úgyis mint kiváló tudásu, min
denkor előzékeny tisztviselőt, úgyis, mint 
a társadalomnak kedves modorú tagját 
mindenki szerette, mindenki becsülte. 
Szabó Jóskát jól megérdemelt kitüntető 
kineveztetése alkalmából a régi fészek-! 
bői számosán üdvözölték s mi is baráti 
szeretettel állunk be a gratulánsok glé 
dájába.

Evang. egyházközségi gyűlés Rima
szombatban. Folyó hó 13-án a dél 
előtti istenitisztelet után a Rimaszom
bat- Rimatamásfalvai ev. egyházközség 
közgyűlést tartott uj tanácstermében dr 
Törköly József egyházfelügyelő világi és 
Gyürky Pál ev. lelkész egyházi elnökök 
vezetése alatt. A közgyűlést megelőzőleg 
az egyház presbitériuma ülésezett. Első
nek Gyürky Pál ev. lelkész megáldotta 
az uj tanácstermet. Az uj tanácsterem
ben megtartott első ülés alkalmával dr. 
Törköly elnök indítványára a presbité
rium elismerését fejezte ki a rimaszom
bati evang. Leánykörnek az uj tanács
terem felépítése körüli érdemeiért s ezt 
jegyzőkönyvileg is megörökítette. — Az 
egyház számadásait Halász József egy
házközségi jegyző terjesztette elő, mely 
után a presbitérium a számvizsgáló bi
zottságjelentését elfogadta. Andrik János 
eddigi gondnok állásáról lemondott, ügy
buzgó működéséért neki jegyzőkönyvi 
köszönetét szavaztak, uj gondnokul pe
dig egyhangúlag Koskó Lajost (Rima
szombat) választották meg. Az egyház 
1927. évi költségvetését szintén elfogad
ták. Majd a presbitérium létszámát egé
szítették ki. Uj presbitériumi ragok let
tek : Andrik János, Smál Gyula, id. Ha
hón Pál, Bánik György, Ocsovay Sámuel 
és Szunyái Pál. Ezután egyházközségi 
jegyzőnek egyhangúlag Haynik Gézát 
választották meg. Az uj egyházi tiszt- 
\iselök a köteles hivatali esküt azonnal 
le is tették. 12 uj tagnak az egyházköz
ség kebelébe való fölvétele után, a ri
maszombati ev. Leánykor és a Luther- 
kör részére megengedték, hogy a tem
plomban saját gyűjtésűkre egy-egy per
selyt felállíthassanak. — A presbitérium 
ülésezése után a rendes évi közgyűlést 
tartották meg, mely a presbitérium által 
hozott összes határozatokat teljes egé
szükben jóváhagyta.

Vallásos est a ref. Leánykörben.
A helybeli reform. Leánykor és ifjúsági i 
Kálvin-kör március 13-án vasárnap es
téjét uira közös összejövetelnek szén-! 
szentelte. „Mindig velem Uram" közös; 
ének után Molnár Gyula s. lelkész imá
jából és Igemagyarázásából, ebből az 
Isten melletti bátor hitvallásból, boidog 
ujjongó bizonyságot nyert minden hivő j 
lélek. „Teljes szivemből" karének után 
következett dr. Veress Samu értékes, 
hatásos előadása, melyben feltárta a 
műveltség-történelemből az őstársada 
lom, a héber és keresztyén világnézete
ket, ismertetve és összehasonlítva azo
kat. A mindvégig élvezetes, mindenki
érdeklődését lebilincselő kiváló előadás ___________________________  :

után nem mondok újságot ama kijelen
tésemmel, hogy a charlestonnak esküdt 
ellensége vagyok. Hallgassák meg pana
szaimat és igazat fognak adni nekem ...j 
Képzeljék kérem, legkedvesebb cimbo- i 
rám a sok charlestonozástól vitustáncot 
kapott! Egy mulatságon jött rá a roham, j 
de ott a charleston miatt nem vettünk 
észre semmit, csak akkor konstatáltuk 
a bajt, amikor barátomnak útközben és 
odahaza sem akart elmúlni a rángatód- 
zása. Rátettük a kényszerzubbonyt és 
még aznap ideggyógyintézetbe szállítot
tuk. — No és jómagámat is majdnem a 
kórházba juttatott ez az őrült rugkapá 
lódzás, ahogy a drága Farkas Imre ne
vezi. A farsang elején egy bősz char- 
leston-táncos úgy rúgott oldalba, hogy 
a terem túlsó végén egy gardemama 
ölében szedtem össze magam. — Milyen 
szerencse, hogy a bálterem — miként a 
pesti Angolpark forgó korongja — szin 
tén ki van bélelve körös-körül puha pár
nákkal. így az ijedtségen kivül — húsz év
vel fiatalabb mama esetén ez sem követ
kezett volna be — nekem nem történt 
bajom, ellenben a repülésközben általam 
elütött úriember meg ma is sántít az 
egyik lábára. Ott helyben megfogadtuk 
mind a ketten, hogy irtóhadjáratot indí
tunk a négerek Ízléstelen, vad tánca, a 
charleston ellen. — íme én már meg is 
kezdtem az offenzivát.

Maradi János.

után Fülöp Annuska kellemes, széphangu 
szólót énekelt „Ha földi munka," Ma- 
tolcsy Klára harmóniumkisérete mellett. 
Azután egy közös ének „Tudom az én 
Megváltóm él" választotta el a Leány
kör két kipróbált szavalóját, kik ezúttal 
is kitünően tettek bizonyságot szavaló
készségükről : Rábely Böske a „A hit“-et 
szavalta Béry Gyulától, Leeső Aranka 
pedig dr. Ravasz Lászlótól a „Jelené- 
sek“-et. A tartalmas szép estet a gyüleke
zet éneke : „Te benned bízunk" zárta be.

Mesedélután. Már egyszer hirt adtunk 
róla, hogy a róm. kath. leánykongregáció 
folyó hó 26-án szombaton délután 5 órai 
kezdettel mesedélutánt rendez gyerme
keink részére a Kath. Olvasóegyletben. 
Az előkészületek még az elsőnél is ked
vesebb szórakozást Ígérnek.

Halálozás. Váry László, a rozsnyói 
ev. főgimnázium volt tornatanára, Rozs
nyó város magyar társadalmának köz- 
becsülésben állott kedves tagja 57 éves 
korában meghalt.

Hoffmann Salamon, Hoffmann Jenő 
rimaszombati bőrkereskedő édesatyja e 
hó 15-én d. e. 9 órakor 61 éves korá
ban, hosszas szenvedés után elköltözött 
az éiők sorából. Temetése 16-án dél
után nagy részvét mellett ment végbe.

Tanügyi áthelyezés. Jendrassák Jó
zsef rozsnyói reálgimnáziumi igazgatót 
a trencséni állami gimnáziumhoz helyez
ték át.

Öngyilkos gimnáziumi igazgató cim
alatt múlt lapszámunkban közölt hírünkre 
vonatkozólag azon értesítést kaptuk, hogy 
Chvojka János igazgató, kinek halálhírét 
losonci tudósításból vettük, nem halt 
meg, sőt tejles felépülése remélhető.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik forrón szeretett drága 

jó  férjem, illetve kedves jó  édesapánk elhalá
lozása alkalmával mély fájdalmunkat őszinte 
igaz részvétükkel igyekeztek enyhíteni s azok
nak, kik a végtisztességén résztvettek, ezúton 
mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1921 március 17.
Özv. Hoffmann Salamonné 

és gyermekei.

Teaestély. A rimaszombati izr. nő
egylet szombaton — márc. 18. — este 
9 órai kezdette! tartja szezonzáró tea- 
estéjét a Keresk. Testület helyiségében.

Vallásos szindarab. Az evang. Leány
kör és Luther-kör— mint értesülünk — 
husvét után előadja id. Endreffy János 
„Jefte fogadalma" cimü tragédiáját. Az 
előkészületek máris folynak.

Wallentínyi Idy pelsőci tanfolyama. 
Két hétig tartó iparművészeti tanfolya
mát vasárnap nagysikerű házi kiállítással 
zárta Pelsőczön Wallentínyi Idy, a szlo- 
venszkószerte ismert nevű rimaszombati 
iparmüvésznő. A tanfolyamon, amelyen 
a pelsőci és környékbeli intelligencia 
lelkes támogatása mellett nagyszámú 
növendék vett részt, különösen a követ
kezők tűntek ki dicséretreméltó előmene
telükkel : Bruck llus, Babicsné, Koller 
Ella, Kollmann Irén, Lunacsek Manci, 
Molnár Lenke, Ondera Jolán, Piacsek 
Ági, Pringer Erna, Szőke llus és Tóth 
Böske.

Minden jó háziasszony “tPI
a fehérneműjét otthon varrja s hozzá a híres 
Schroll-/e7e siffon, vászon, batiszt, damaszt, 
paplanlepedö- és ágylepedövásznát

a Kovács-Áruházban
Rím. Sobota, Masaryk-tér 5 szám, vásárolja. 
Vidékre mintákat küldök. Előnyös árak!

A helybeli házépítő szövetkezet közli 
az érdeklődőkkel, hogy jelentkezéseket 
e hó 31-ig fogad el. Beiratkozni lehet 
Dósa József pénztárnoknál (adóhivatal). 
Beiratási dij 20 K, a részvény dija 200 K, 
melyből legalább egynegyed részt kell 
azonnal lefizetni.

A közalkalmazottak gyógyalapjának 
járási választmánya tagjait f. hó 15-én 
választották meg Rimaszombatban. Az 
„A" választó csoport részére rendes tagul 
megválasztatott Rykr Károly és Buchta 
Henrik, póttagul Havassy János, Pro- 
hászka Richárd, Böhm Lajos és Csorbái 
Endre. A „fi" csoport részére rendes 
tagul Hreblay János, póttagul Zajac János 
és Becsko Mária. A „C“ csoport részére 
rendes tagul Vladár József, póttagul dr. 
Kovács László és dr. Zehery István.

Ami nálunk sem ártana. Magyar- 
országon megtiltották az iskolás leá
nyoknak a térdenfelüli szoknyák vise
lését, valamint az uj modern erkölcste
len táncokat bojkottálták.

A rozsnyói főrabbi 25 éves lelkészi 
jubileuma. Lemberger Izsó főrabbi, a 
rozsnyói izraeliták köztiszteletben álló, 
tudós főpapja most vasárnap érkezett 
el lelkészkedésének negyedszázados év
fordulójához. A rozsnyói társadalom ün
neppé avatta a ritka szép jubileumot 
és ebből az alkalomból Lemberger fő
rabbit a szeretet minden jelével elhal
mozták. Az ünnepély délelőtt */* 11 óra- 
kor a zsúfolásig megtelt izr. templom
ban kezdődött, ahol Singer Rezső rima- 
szombati" rabbi mondott könyekig ható 
üdvözlő beszédet. A templomi hálaadás 
után a városháza nagytermében dísz
közgyűlés volt, ahol a többi felekezetek 
lelkészei és hivatali elöljárói, valamint 
a társadalmi egyesületek kiküldöttei üd
vözölték a jubilánst, aki meghatva ref 
lektált egyenként az üdvözlésekre. — A 
rozsnyói Chevra Kadischa szentegylet 
egyidejűleg ünnepelte fennállásának 50 
éves évfordulóját, szintén impozáns ke
retek között, a környék inielligenciájá- 
nak részvételével. A két jubileumra az 
üdvözlő táviratok egész garmadája futott 
be úgy a bel- mint a külföldről.

KOMLÓSY ISTVÁN vendéglőjében 
mindennap friss,

elsőrendű csapolt SÖR kapható.

A Házépítő Szövetkezet megalaku
lásához. Amennyire örömmel üdvözöljük 
a szociális problémák megoldására vál
lalkozó Házépítési Szövetkezet megala
kulását, olyannyira kifogásoljuk a meg
alakulásnak szerintünk törvényellenes, 
vagy legalább is lényegbevágóan a szo
kásoktól eltérő formáját. Az alapítók az 
alakuló közgyűlésen nem álltak elő kész 
lisztával és igy történhetett meg, hogy 
az általános kiabálásban egy teljesen 
lehetetlenül összeválogatott vezetőség
névsor került jegyzőkönyvbe, ami már 
csak azért sem lehet szabályos, mert a 
szövetkezet alapszabályai szerint szava
zati joggal csak részjegytulajdonos bír
hat, a közgyűlés megtartásakor pedig a 
részjegyzés még meg nem történvén, az 
igazgatóságot arra nem illetékes, a szö
vetkezettől jórészben teljesen távolálló 
lelkes kiabálók választották meg. A köz
gyűlésen 117 lármázó vett részt és „sza
vazó**", holott a közgyűlés után kitett 
„részjegyzési ivén" csak tizennégy szö
vetkezeti tag vindikál magának szövet
kezeti jogokat. A 103 indifferens „sza
vazó" miatt kötelessége lenne a szövet
kezetnek egy újabb, szabályszerű igaz
gatóság választó közgyűlést tartani, vagy 
ha erre nem akarna vállalkozni, úgy a 
törvényszéknek kellene uj közgyűlés 
megtartására utasítani a Házépítőket, 
így . talán a vezetőségből kiesnénk azok, 
akiknek ott semmi helyük és bejutnának 
oda azok, akik a szövetkezet létrehozá
sában emberfeletti munkát végeztek, de 
a „kiabálók" miatt a vezetőségbe egy
általában nem, vagy csak meg nem fe
lelő helyre jutottak.

A Roykó-féle világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt kapható!

Fontos kérdésekben hozott határo
zatot városunk tanácsa folyó hó 14-én 
tartott ülésében. A többek között elha
tározta a tanács, hogy a város úttesteit 
— mint a Jánosi-utcában már megkez
detett — fokozatosan kockakővel kikö
vezted s illetve az állam részéről tör
ténő kiköveztetési munkálatokhoz arány- 
lagosan hozzájárul. Ezen munkálatok 
során ebben az évben kikövezik a Gö- 
möri-üteának a Masaryk-tértől a Tompa
térig terjedő szakaszát, valamint folyta
tólag a Jánosi-utcát a Temető-patak 
burkolatáig. A városi takarékpénztár 
felállítása ügyében a tanács a szüksé
ges lépéseket megteszi s erre vonatkozó
lag dr. Törköly József szenátor vezetése 
mellett küldöttséget meneszt a minisz
tériumhoz. Javasolja a tanács a képvi
selőtestületnek, hogy a város a házépítő 
szövetkezetbe, mint jogi személy tiz rész
vény jegyzésével lépjen be, hegy ezzel 
jogot nyerjen az építkezés ügyében való 
beleszóláshoz és a munkálatok meg
felelő mederben történő irányításához, 
sőt a lakásmizériák enyhítése céljából 
esetleg maga a város is építkezzen. Igaz 
örömmel vesszük és adjuk hírül e fontos 
tanácsi határozatokat és végtelenül saj
náljuk, hogy a városi szervezeti szabály- 
rendelet ügyében, bár a közgyűlés által 
erre kitűzött három havi határidő a vége 
felé közeledik, rrüideddig semmi újabb

lépés nem történt. Tudtunkkal az ügy 
a tárgyalásra készen áll s éppen ezért 
elvárjuk, hogy a város autonómiája, de 
a városi alkalmazottak helyzetének fixi- 
rozása érdekében is oly fontos és ha
laszthatatlanul sürgős ügy mielőbb tár
gyalás és végleges elintézés alá kerül. 
A magunk részéről scontróba vesszük 
az ügyet s reméljük, hogy ujabbi sür
getéssel nem kell élnünk.

Kinő APOLLO mozgó |
Szombaton és vasárnap, március 19-én és 20-án jg

Adám és Éva nagyszerű filmregenykéje. Tragikus R
halál helyett nászéjszaka I Elragadtató jelenetek

A  dél rózsája
Főszereplők Henny Portén, a ml kedvencünk és
Angelo Ferrari, a kedvelt művész. A művésznő 

egyik legjobb és legsikerültebb filmje.
Szerdán, március hó 2:3-án nagyszerű megható és
kalandorfilm, a közönség világhírű kedvencével

A  rongyszedő
Főszer. Jackie Coogan, az egész világ kedvence.
Csütörtökön, márc. 24-én gyönyörű francia sláger

Grréf K osta
Főszerepben André Voz és Conrád Veidt.

J e g y e k  e l ő v é t e l b e n !

A száműzött Abd e! Krím, a spa
nyoloknak és a franciáknak ez a vitéz 
ellensége, a riffkabilok fővezére a szi
geten, amelyre a hadihajó deportálta, a 
következő érdekes nyilatkozatot tette : 
„Háborúnk igazságos volt s mihelyt al
kalom nyílik, újból szabadságharezot 
kezdünk, a végleges győzedelemig. Ezen 
a szigeten, a körülményekhez képest, 
jól érzem magam, de mihelyst alkalmat 
találok, megszököm az első járművel s 
egyenesen a rimaszombati ,Casino de 
Parisu nevű mulatóba megyek, ahol jól 
érzem magam s a hol még a mohame
dán is pezsgőt ihat!“

Jótékonycélu irodalmi est. A Rima- 
szombati Polgári Olvasókör kebelében 
működő Irodalmi Társaság április 2-án 
esti fél 9 órai kezdettel az anyaegyesület 
dísztermében változatos és értékes pro
grammal irodalmi estet rendez. Az estet 
a Társaság a szeretet és jótékonyság 
szolgálatába á’li+ia s je.msrvr- városunk 
közönségének áldozatkészségét, bízva 
reméljük, hogy a hivó szó megértésre 
talál s a jótékony célra is figyelemmel, 
a minden tekintetben nivós est teljes 
sikerre! jár. Az est műsorát jövő szá
munkban hozzuk.

Az ipartársulati választás Rimaszom
batban f. hó 18 án — lapzárta után — 
folyik le. A plakátharcos választás ered
ménye iránt nagy az érdeklődés.

DIANA-sósborszesz,
DIANA-krém,

DIÁM'Puder,
DIAHA-szappan

Szent Rókus lábsó
uj lábat csinál. Használ: 

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

daganatok ellen.
Kapható mondén gyógyszertárban.

Ára 12 korona 75 fillér.

A falusi kulturelőadások harmadik 
füzetét, mely a fertőző betegségekkel 
s az azok elleni védekezéssel, az első 
segély nyújtással foglalkozik s több ver
set és a magyar mondavilágból vett 
részletet is tartalmaz, a Magyar Nemzeti 
Párt kulturális osztálya a múlt héten 
küldötte szét. A két esti előadás teljes 
programmját adó füzetet Egyed Aladár 
a párt kulturreferense igen ügyesen ál
lította egybe.

A mozielőadások fokozott érdeklődés 
mellett folytak le e héten is. Több jó 
filmet lájtunk, a közönségnek bizonyára 
örömére szolgál azon híradásunk, hegy 
az igazgatóság a filmkölcsönző vállalattal 
tárgyalásokat folytat a Ben-Hur csoda
szép és mindenütt nagy sikerrel bemuta
tott film lekötésére. — A mozielőadások 
tartamának megrendszabályozása érdé 
kében kérjük az igazgatóságot, hogy 
minden várakozás nélkül az előadásokat 
pontosan a kitűzött időben kezdje meg.
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A rozsnyói Művelődési Egyesületben
március 13-án délután 5 órai kezdettel 
Egyed Aladár sajógömöri ev. lelkész 
tartalmas és érdekes felolvasást tartott 
a magyar parasztság múltjáról, jelenéről 
és jövőjéről. A nagy sikert aratott fel
olvasás után Szkalos Erzsébet sok taps
sal honorált pompás szavalata követ
kezett s ezzel a felolvasó délután véget 
is ért.

A pelsőc—tornai vasútvonal kiépí
tése ügyében az érdekeltség április hó
ban tartja első értekezletét Pelsőcön.

A csucsomi bányaszerencsétlenség
következtében a földüregbe szorult négy 
bányamunkást nehéz helyzetükből sike
rült megszabadítani. A mentési munká
latok alatt a földtömegen átütött vascsőn 
át látták el a bennrekedt munkásokat 
élelemmel.

Jogosult-e az adórevizorok műkö
dése? A pozsonyi kereskedelmi és ipar 
kamara hivatalos lapjában rendkívül ér 
dekes közlést hoz erről a kérdésről dr. 
Hoetzel egyetemi tanártól. Az érdekes 
fejtegetés többek közt a következőket 
mondja: Az 1919. évi 96. gy. és r. sz. 
rendelet, amennyiben házkutatásról van 
szó, — csak annyiban fedi a törvény, 
hogy a vizsgálat a vagyondézsmára ter
jedhet k i ; más irányban csak a fenn
álló egyéb adótörvények rendelkezései 
mértékadók. — Az 5. §-ban felsorolt 
büntető intézkedések Szlovenszkó terü
letére egyáltalán nem alkalmazhatók, 
mivel ebben a szakaszban az 1917. év 
március 16-án kelt császári rendeletre 
hivatkozik, mely Szlovenszkón nem ha 
tályos.“ — Ha valaki megtagadja köny
veinek felmutatását s maga a pénzügy
minisztérium intéz e miatt a revíziós 
közegekhez utasítást, ez ellen panasszal 
lehet élni a legfelső közigazgatási bíró
sághoz. — Hoetzel fejtegetései tehát csak 
megerősitik azt a Szlovenszkóban ural
kodó általános felfogást, hogy „a revi
zorok működési köre kizáróan a vagyon- 
dézsma keretében jogos, mig a jövedelmi, 
a III. osztályú kereseti adóra s a nyil
vános elszámolásra kötelezett vállalatok 
kereseti adójára, valamint a háborús 
nyereségek adójára vonatkozó reviziók 
teljesen törvényellenesek.

A hősök emléktábláját (Ne tessék 
megkönnyebbülten felsóhajtani, nem ná
lunk) Rozsnyón, a megejtett és szép 
eredménnyel járt gyűjtés után még ez 
évben, valószínűleg májusban felállítják, 
illetve leleplezik. Az emlékmű elkészí
tésével a besztercebányai Horn L. utóda 
cég bízatott meg.

Csehszlovákia lakosságának száma.
Hivatalos kimutatás szerint Csehszlo
vákia lakosságának száma 1926. decz. 
31-én 14,156 600 lélek volt. Ebből Cseh
országra 6,922 000 lélek, Morvaországra 
2,806.000 lelek, Sziléziára 721.000 lélek, 
Szlovenszkóra 3,222.600, Ruszinszkóra 
pedig 683.400 lélek esik.

Adományok a D ákmenza javára. 
A Magyar Nemzeti Párt által folyó évi 
február hó 26-án Rimaszombatban ren-i 
dezett Menza-Bálra a következő adomá
nyok fo'ytak be: Fáy Árpád, dr. Törköly 
József 500 K, Barna Béla Mellété 2C0 K, 
Szabó Elemér 170 K, Sichert Károly, 
Radó Ármin 150 K, dr. Szakáll István, 
Csizfürdő 126 K, Kubinyi Bertalan, Vár- 
gede, Reinprecht Jenő, Breznóbánya, 
Friedmann Márton, Rimaszombat, Sóldos 
Elemér, Runya, Sóldos Árpád, Runya, 
Szilárdy Béla, Sajószeníkirály, Szilárdy 
István, Sajólenke, Széky István, Hanva, 
Dapsy-család, Szkáros, özv. Kintzig Fe- 
rencné, Jánosi, özv. Szőllősy Istvánná, 
Rimaszombat, Valaszkay Rezső, özv. Du
dás Józsefné, Téske-puszta, Zawadzky 
Ede, Hevessy László, Sajószárnya, Bia 
covszky József, dr. Kovács László, Jávor- 
szky Jözsef, Hlozek János, dr. Schreiber 
Ferencz, dr. Krausz Gyula, dr. Witt Sán
dor, dr. Wtinberger Rezső, Vozáry Samu, 
Braun Sándor, dr. Eszényi Gyula, Rábely 
Miklós, Kereskedelmi Testület, Urbányi 
Béla, Szoyka Pál, Máté Jenő 100 K, N. N., 
K. H. V. 70 K, özv. Runyay Györgyne, 
Mispál István, Márkus László, dr. Csák 
Géza, Feled 60 K, dr. Zádor Jenő, Feled, 
Szabó László Várgede, dr. Gffler János, 
Losoncz, Tornallyay Zoltán, Tornaija, 
Sarlay Soma, Ajnácskő, Bornemisza 
Elemér, Bátka, Madarassy Iván, Gortva- 
puszta, dr. Király Kálmán Tornaija, Mi- 
halik Pál, Ploszkó, Czirbesz József, Felső
balog, báró Fischer Arnoldné, Fülöp Ilus 
és Anna, Rimaszombat, Alitisz Miklós,

Gömörsid, Cseh István, Kosiner Imre, 
Váry János, Jelűnek Bertalan, dr. Zehery 
István, Tóth Béla, N N., T. L., Zemlényi 
Gyula, N. N., Pálóczi-Czinke István, özv. 
Pásztory Gyuláné, Goldberger Jenő, Varga 
Lajos, Rábely Károly, Králik János, Ge- 
duly Géza, N. N., Baráth Károly, Gyürky 
Pál, Somogyi Kálmán, Vladár József, 
Lusztig László, Lusztig Menyhért, Dick- 
mann László, Fischer Bertalan, Szántó 
Emil, Rosenberg Vilmos, Lőwy Henrik, 
N. N., Weisz Manó, Perecz Samu, Weisz 
Ármin, Gémes Béla, Barányi György, 
Juraskó Pál, K. J., dr. Kosiner Dezső, 
dr. Haas Andor, Kiss János, dr. Fóris 
Ferencz, dr. Veress Andor, ifj. Csapó 
Józsefné, Altmann Sámuel, Szaniszió Pál, 
Szalvendy Gyula, N. N., Schreiber József, 
dr. Bleier Leó, Iván József, Zeherje, Fodor 
Jenő, Abafala, Boross Zoltán, Feled, N. N., 
Pozsony, Harmaczi Pártszervezet, Csapó 
Andor, Oldalfala, Vajda Pál, Lyukva- 
puszta, Hillawoth Károly, Jánosi 50 K, 
dr. Batta Pál, Feled, dr. Damokos Imák, 
Feled, Schindler Rudolf, Nyustya, Gazda 
Pál, Rimaszombat 40 K, özv. Uthy An- 
talné, dr. Sigmund József, N. N., Ragályi 
István, Angyal Gyula, dr. Klein Samu, 
dr. Fuchs Izsó, Plentzner Frigyes, Székely 
Lajos, Kandra István, I. J., id. dr. Ráróssy 
Gyula, Friedmann A., Kovács István pr, 
özv. Hrecska Lászlóné, Bokor Manó, 
dr. Jelűnek József, R. H., Jelűnek Henrik, 
Keresik László, Remenyik István, Lőrincz 
János, Kohut Mária, Rimaszombat, His- 
nyay-Heinzelmann Béla, Licze, Mada
rassy József, Beje 30 K, dr. Koritsánszky 
Márton, Tornaija 26 K, özv. Ebeczky 
Elekné, Ajnácskő, özv. Gömöry Olivérné, 
Serke, dr. Kende Dezső, Tornaija, Burg- 
hardt László, Nyustya 25 K, dr. Ferder- 
ber Jakab, Tornaija, Somogyi György, 
Harkács, Simonffy Lajos, Ajnácskő, dr. 
Szirányi Dezső, Csetnek, Schwartz Gyula, 
Abafala, Antony Pál, Kövi, Bay Barna, 
Oldalfala, Ragályi Jenő, Gortva-puszta, 
dr. Kathona László, Rozsnyó, Chriastély 
Gyula, Nyustya, özv. Széplaky Lajosné, 
Jánosdeák László,Zeherje, özv. dr. Mari- 
kovszky Istvánná, Papp József, Molnár 
Gyula, Kiss Mária, N. N., Thomes Irma, 
Jelűnek Ferencz, dr. Strompf László, 
Kapczy Tamás, Páricska Béla, Csefo 
László, Telek Gyula, Halász József, Ha
lász István, Hahn Ármin, Lovas,. Béla, 
N. N., N. N., dr. Löcherer Géza, Fráter 
László, Józsa Ármin, Gulyás Gusztáv, 
Jelűnek Jakab, özv. Kovács Józsefné, 
Veress István, Heksch György, N. N., 
dr. Geduly Árpád, Veress Gyula, Veress 
Ignácz, Horváth Zoltán, Kandra János, 
Enyedi Gvörgy, Szeman József 20 K, 
Fényes Elemér dr. 24 K, N. N., Beje, 
özv. Szakai! Barnáné, özv. Terray Ist
vánná, N. N. Rimaszombat, Visnyay Manó, 
Várgede 15 K, dr. Gabonás János, N. N., 
Rimaszombat, N. N. 13 K, Juraskó Elek, 
K. Lili, Rimaszombat, Zagyi Lőrincz, Détér 
10 K, Lengyel István, Rimaszombat 7 K, 
N N., Rimaszombat, Kemény Géza, Feled 
5 K. Az összes adományokért ez utón 
mond hálás köszönetét a rendezőség.

„A négy évszak" megjelenése elé igaz 
érdeklődéssel nézünk és örömest remél
jük, hogy közönségünk is megértő sze
retettel fogadja majd, hogy kedvelt kö
tetei közé sorozhassa. — Városunk iro
dalombarátai és Írógárdája az előjegyzők 
gyűjtését már megkezdették és hisszük, 
hogy a gömöri talajból sarjadzott irói 
lélek finom tollal megirt gondolatait, 
színes rajzait, pompás meséit, gyönyörű 
novelláit és szivbefutó verseit díszes 
csokorba kötő könyv megértő, szeretet
teljes fogadtatásra talál.

Az „Őrszem" c. keresztény társadalmi 
és szépirodalmi képes folyóirat kiadó- 
hivatala Iglón ez utón is közű t. előfi
zetőivel és olvasóival, hogy a folyóirat 
szebb kiállításban és nivósabb tartalom
mal továbbra is megjelenik és meg fog 
jelenni mindaddig mig azt Szlovenszkó 
keresztény társadalma támogatni s ezen 
munkálkodást értékelni fogja. A folyóirat 
márciusi száma a hó második felében

jelenik meg s kerül expediálásra, mely
nek tartalmából kiemeljük a következő 
prózai és költői dolgozatokat és íráso
kat : „Keresztények sírjatok" időszerű 
vezércikk, Incinger Ferencz : A divatos 
irodalom c. értékes dolgozata. Dienes 
Adorján : János és Joan c. kedves hangú 
történelmi tárgyú és Derfényi János : 
„Róma lelke" c. elbeszélések befejezése ; 
Bányász Endre aktuális Írása korunk 
lelkivilágáról, dr Bognár Cecil dolgozata 
„A lélek építőkövei" címen a Szlovenszkó 
legjelesebb költőinek néhány értékes 
verse. — Az Ízléses kiállítású folyóirat 
szépirodalmi és társadalmi részét válto
zatos „Irodalom", „Művészet11, „Krónika“ 
és „Háztartás“ rovatok egészítik ki. A 

I lapot melegen ajánljuk keresztény olva
sóink figyelmébe és előfizetésre. A lap 
előfizetési ára 1/l évre 12 K. Szerkesztő
ség és kiadóhivatal Igló, Masaryk- sor 48/1.

A szerkesztésért és kiadásért fele lős: 
Rábely Károly laptulajdonos.

Színpad i felszerelések, kuliszák
eladók. Cím: a kiadóban.

Egy keveset használt,

leplöyártfflányttíianino
eladó Imreh Sándornál Koháry-u. 27.

Eladó egy hálós, fiókos angol
gyerm ekágy.

Pokorágyi-utcza 31. sz. alatt.

Tisztelettel értesítem a n. é. hölgy közönséget, 
hogy társamtól elváltam és továbbra is jutányos 
áron varrók

női- és gyermekruhákat.
Kívánatra házhoz is megyek. A n. é. hölgy

közönség szives pártfogását kérem. Tisztelettel
Cseh Emma, Ferenczy-utcza 6. szám.

I  CASINO DE PARIS |  
■ Rim avská Sobota ■
A szenzációs márciusi műsoron fellépnek

a ROYAL táncos görlök,
azonkívül MÜHLNÁNDOR tánckomikus 
és dalénekes vendégszereplése. Műsor 

kezdete este fél 11 órakor.

Bútorozott szoba
két hivatalnoknő részére ápr. 1 tői kiadó 

Rózsa-utca 11. sz. alatt.

VENDÉGLŐ ÉS SZÁLLODA
Rimaszombat, Tompa Mihály-uica 18. szám

Teljesen megújított vendéglőmben olcsó és 
Ízletes magyaros ételek, jó valódi m agyar 
borok, elsőrangú sör, tiszta, féregm entes 
hálószobák minden időben kaphatók

Társasebédek és vacsorák készítését lehető 
jutányos árakon vállalom.

KOMLÓSY ISTVÁN
nyug. tisztviselő, vendéglő- és szállodatulajdonos.

|  KÖZJAVÁN (ROZSNYÓ) ♦
X forgalmas helyen, kettő üzlethe- X 
^ lyiség egymás mellett lakással ♦
♦ együtt, több évre kedvező feltété- ♦X  lekkel, egy bérlőnek X
X  Sr b é rb e a d ó . t
X Bármilyen üzl etnek alkalmas. X 
X  Érdeklődni : ♦
♦ Löwinger Emil Roznava. $

Eladó házak!
Három szoba, konyha, kamara és 

kertrészből álló Szijjártó-utca 48. szám 
alatti első ház, továbbá két szoba, konyha, 
kamara egy lakás, külön két szoba más 
lakás és egy szoba, konyha, kamara har
madik lakásból álló Jánosi-utcai 28. sz. 
házas telek eladó. Értekezni dr. Kovács 
László ügyvéddel lehet, Széchy-utca 29.

Egy Mogyoróssy-féle

cimbalom
eladó Koháry-utca 32. sz. alatt.

M
Irodalom.

„A négy évszak" Tavaszi könyvpia
cunknak értékes újdonsága lesz a fenti 
című kötet, melynek szerzője Tichv Kál
mán, a határainkon túl is jól ismert nevű 
iró és festőművész. A berlini Voggen- 
reiter Verlag Magyar Osztályának ki
adásában husvétra megjelenő könyv 
mondhatni teljes irói arcképét adja ennek 
az érdekes, sokoldalú müvészegyéniség- 
nek, mivel a kötetben a szerző másfél 
évtizedre visszanyúló, belföldi, budapesti 
és erdélyi lapokra, folyóiratokra kiter- 
jeszkedö irodalmi munkásságának leg
jellegzetesebb darabjai vannak egyesítve. 
Tichy, a grafikus és illusztrátor termé
szetesen segítségére sietett az iró Tichy- 
nek, hogy kötetét minél csinosabbá te
gye : saját metszésű két dúcos linoleum- 
cimlapján kívül nyolc belső illusztráció 
és egy bájos exübris fogják gazdagítani 
a közel 300 oldal terjedelmű könyvet, 
melyet a pozsonyi Concordia nyomda 
a szerző intenciói szerint újszerű és nagy 
tipográfiái szépségű szedésformában, 
antik papíron nyomtat. A nyolc részre 
tagozott műben rajzok, mesék, novellák 
váltakoznak színes sorban. A Urai han
gulat nehány versben talál kicsengést. 
Fény és árny, derű és komorság, fájda
lom és megenyhülés hullámoznak végig 
a lapokon, azzal a kedves, közvetlen 
stílussal megírva, amely Tichynek sa
játossága.

A legújabb angoJ divat
gyapjúszövetek férfiruhákra
nagy választékban kaphatók mélerenkint 

80—, 100 ,1 2 0 — Ke
Gémes Béla cégnél Rimaszombat

Kiadó üzlethelyiség!
A Tamásfalai-út 19. szám alatt lévő

üzlethelyiség
azonnal kiadó Értekezni lehet ugyanott.

Cipője csak akkor jó, 
Hogyha Szedláktól való. 
Talpalás vagy sarkalás, 
Mindehhez kell jótállás.

Uj üzletnyitás.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy február hó elsején 

Masaryk-tér 26. sz. alatti házban (Seidner Árpád fűszer- és 
csemegeárukereskedése mellett)

zomczédt-, d m -, porczellán- és toytefeterílési-Izletel
nyitottam. Főtörekvésem az lesz, hogy mindenki kifogástalan jó 
minőségű árut kapjon a legjutányosabb árakon.

A n. é. közönség szives pártfogását tisztelettel kérve, vagyok
teljes tisztelettel R Ó T H  L Á S Z L Ó ,

Rimaszombat, Masaryk-tér 26. sz. 
00*  Ugyanitt egy 14—15 éves fiú tanulónak felvétetik.

Rimaszombat, 1927. Nyomatott R&bely K ároly könyvnyomdájában.


