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Emberevők
akadtak Csehszlovákiában. Ember
hússal táplálkozó cigányemberek, 
akik az általános emberi nyomorú
ság, szenvedés és nélkülözés miatt 
vetemedhettek csakis e kannibáli | 
gazságra s nem pedig azért, mintha 
megunva a liba- és tyukhusevést, 
a változatosság kedvéért tértek 
volna át az emberhússal való táp
lálkozásra.

Szörnyű a gaztett és iszonyatos 
a nyomor, mely a gyilkosságok 
egész sorozatának elkövetésével 
ezt a nomádéletet élő emberfajt 
ennek elkövetésére késztette.

A müveit világ borzongva tár
gyalja a rémséges esetet, a sajtó 
országokszeríe foglalkozik a gaz
tettel, de a tárgyilagosság sutba- 
vetésével a legtöbbje politikát visz 
a cikkekbe s akadt közöttük nem 
egy, mely a régi magyar rezsim; 
bünéül rójja fel ezt a kannibáliz-1 
must. Másrészt előkelő francia lap 
Csehszlovákiát a Bohémia elneve-  ̂
zás után cigányok .országának yéj( 

a lakosság' túlnyomó részDel. j 
cigányokból áll, akik, — amint ez; 
most kisült, — emberhúst esznek.

Úgy az egyik, mint a másik be
állítás téves, rosszindulatú és főleg 
nevetséges.

A magyar uralom alatt nem kel
lett a cigányoknak emberhusevésre 
vetemedniük, nem is volt erre példa 
s a kriminológia egyetlen egy ese
tet sem tud felmutatni abból az 
időből, sőt tény az, hogy termé
szeténél fogva leginkább nomád 
életet a cigányoknak éppen a nem 
a magyar cigányfajtához tartó ré
sze folytatott, ezek is rendesen táp
lálkoztak, a magyar cigány pedig 
egyenesen polgári koszton élt, mely
ből nem hiányzott a tyukleve?, liba
pecsenye, töltött káposzta sem.

Az emberevés szörnyűségét, az 
iszonyatos tett elkövetését a kultu- 
rálatlanság és elsősorban és legfő
képpen az általános emberi nyomo
rúság rovására Írhatjuk.

Ma iskolaköteles cigánygyerekek 
félmeztelen hada koldul a tanórák 
ideje alatt a városok utcáin. Nem 
néz utánuk senki, nem köti az is
kolapadhoz senki és semmi sem 
tartja vissza őket az erkölcsi elzül- 
léstől.

Ma nagyobb a nyomor, mint 
valaha. Az intelligens éhező embe 
rek száma is több ezernyi, akik 
éhségtől esnek össze az utcán s 
pusztulnak el, mig a müveletlen- 
ségben élő cigány gyilkolásra ve
temedik, hogy emberhússal csilla
pítsa éhségéi. Az éhséget, a gyo
mornak azt a szenvedését, mely 
még nem is oly régen a rövidebb 
ideig tartó kényszer miatt egyelőre 
csak patkány és macskahus evésre 
késztette a németek által körülzárt 
Páris müveit francia népét.

Ezt a kulturálatlanságot, ezt az 
általános emberi nyomort, éhséget, 
nélkülözést, szenvedést kell meg
szüntetni és akkor nem vetemedik 
soha ember emberhusevésre.

Választott
a rimaszombati járási ipartársulat. A nagy 
nekilendüléssel indult választási harc el
ült, az emberek visszatértek szerszámaik
hoz. 'A járás iparosai és kereskedői újra 
hitet tettek- arról, hogy megbíznak a régi 
kipróbált vezető emberekben; és nem 
ültek fel a hangzatos frázisoknak, a re
prezentációs neveknek. így van ez jól. 
Az iparos és kereskedő jaját-baját csak 
vérükből való vér érti meg; pózoló, szín
padi, vagy éppen alkalmi vezérek nem 
kellenek az iparosságnak. De nem kelle
nek nagyhangú ígéretek se, mert az ipa
rosság meg a kereskedők elég okosak 
ahhoz, hogy eltudják bírálni, mit lehet 
abból megvalósítani, amit egy-egy nagy
hangú plakát összekiabál. A sok beszéd
nek már elmúlt az ideje. Már most meg 
kell kezdeni a társulat kiépítését, úgyis 
elég untig ideig volt testület hijján az 
iparos- és kereskedőosztály. Már most 
megmutathatják azok is, akik mint uj 
emberek kerültek be a társulat vezető-

*-* -£~ * - öi .aliar-n; v
dolgozni a közért. Mi testvéri Összefogás
sal akarjuk szolgálni mindnyájunk ügyét 
ezután is és bár a választási harcból 
teljes győzelemmel kerültünk ki, nem 
fogunk soha visszaélni a győzelmünk 
előnyeivel. Ezzel igazolni akarjuk azt 
vidéki iparos és kereskedő barátaink 
előtt, hogy igenis érettek vagyunk és 
illetékesek vagyunk a Társulat vezeté
sére; hogy mi szolgálni akarjuk azt a 
békét, aminek eléréséért az utolsó perc
ben is tárgyalásokba bocsájtkoztunk és 
hogy az nem vezetett eredményre, nem 
a mi hibánk. Nem a mi hibánk, hogy a

A szavazás különben a tárgyalás alatt 
is folyt. Az emberek sokasága és a zak
latott hangulat rendkívüli képet kölcsö
nözött a városnak. A vidékiek és a váro
siak egyformán türelmetlenül várták a 
szavazás eredményét. Végre negyedhét 
órakor a választást vezető Hanesz Emil 
járásfőnök hangos éljenzés között be
jelentette a rimaszombati liszta győzel
mét, mely szerint a rimaszombati elnök
ségi lisztára leadtak 563 szavazatot, a 
vidéki lisztára pedig 326-ot. így elnökké 
Valaszkay Rezső rimaszombati órás és 
ékszerészt, alelnökökké Dickmann Dezső 
rimaszombati bőrkereskedőt és Takács 
Gyula klenóci molnárt választották meg. 
A rimaszombati választmányi lisztára 564 
s a vidéki választmányi lisztára 329 sza
vazat esett. Telek A. Sándor.
♦
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A rimaszombati általános temet 
kező egyesület közgyűlése.
A rimaszombati általános temetkező^ 

egyesület f. hó 20-án tartotta meg évi 
rendes közgyűlését Diczky Pál elnöklete 
mellett a városháza tanácstermében. A 
múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvét a köz
gyűlés észrevétel nélkül tudomásul vette.
A számvizsgáló bizottság jelentését, mely 
szerint az egyesület múlt évi bevétele; 

oi 85898 K 84 f., kiadása 84397 K 95 f.,
’ t;̂ :r .... ..i *««**•'
6a f. — A múlt év végén a tiszta 

/agyon 104900 K 66 f., tehát a múlt 
évihez képest 23070 K 66 f. szaporodást 
tüntet fel. A közgyűlés nagy lelkesedés
sel egyhangúlag elfogadja, a pénztárnok- 
nak és elnökségnek a felmentvényt a 
szokásos fenntartással megadja és Rónay 
Gyula pénztárnoknak ügybuzgó és lelki- 
ismeretes működéséért jegyzőkönyvi kö
szönetét szavaz.

Csillag Mór jegyző felolvassa az egye
sület múlt évi működéséről szóló elnöki 
jelentést, melyben megállapítja azon

tak 3 évre elnökké: Diczky Pál, alel- 
nökké : Ifj. Kovács József, pénztárnok
ká : Rónay Gyula, jegyzővé : Csillag Mór. 
— Választmányi tagokká szintén egy
hangúlag: Baranyay Andor, Dulovics 
László, Halgas János, Hlozek Gyula, 
Jeszenszky Soma, Kandra István, Kony
ha Béla, Kuchta Dániel, Ludvig An
tal (uj), Márkus László, Miskolczy 
Mihály, Melczer Viktor, Murányi Béla, 
Ocsovay Sámuel, Páricska Péter, Rábely 
Károly (uj), Senka József, Siku Mihály, 
Siposs László, Siroky Gergely, Stolcz 
Zsigmond, Szabó Sándor, Vozáry Sa
mu, Viczián János. — Póttagokká : Ru- 
nyay László, Korenkó László, Szőllősy 
János városi pénztárnok, Vaskó József. 
Az elnök a maga, tiszttársai és a választ
mány nevében megköszöni az újból meg
nyilvánult bizalmat, a közgyűlést bere
keszti és a tagok az elnökséget zajosan 
éljenezve oszlottak szét.
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A „gondolkodó" urnák gondol
kodás végéit.

Válasz egy”' f&tfraifásra. \l

__ örvendetes tényt, hogy az egyesület va- 
megegyezés nem történt meg és a válasz- gyonilag évről-évre gyarapodik, az utolsó
i L  . i .  1 -  1 ___11 \ T n m  U n i  l A o l r n  í v  ó u r A l  J v o  p  t  a  <11 1 i  f  r \ f f  C i n m o H Ó c í  c t o t Í C 7 -tást le kellett folytatni. Nem baj. Jóaka
ratunk tudatában, erőnk tudatában mi 
nyugodtak vagyunk és nyugodt a lelki
ismeretünk is. Éppen ezért erős hittel és 
bizakodó lélekkel megyünk az uj társu
lati éra elé. *

F. hó 18-ára tűzte ki a járási hivatal 
az uj ipartársulati választásokat. Mint 
ismeretes, több kísérlet történt az iránt, 
hogy a vidékiek és a rimaszombatiak 
megegyezzenek egy közös jelölő listában, 
azonban a megegyezést nem sikerült lét
rehozni. így 18 án a vidékiek és a rima- 
szombatiak is teljes csapatlétszámmal 
felvonultak a választáshoz. A választó 
közgyűlést Hanesz Emil járásfőnök nyi
totta meg, ismertette a két párt szavazó 
lisztáját és elrendelte a választás meg- 
ejtését. Gálát András poltári kereskedő 
a választás megejtése előtt ajánlja, hogy 
ha csak mód van rá, a két táborra osz
lott iparosság és kereskedők egyezzenek 
meg. Gálát András szavaira Telek A. 
Sándor válaszolt, kijelentvén, hogy a 
rimaszombatiak igenis hajlandók még 
most is a megegyezésre; azonban a vá
lasztás megejtése ellen és a választási 
eljárás ellen előre is óvást emel és ezek 
ellen írásbeli tiltakozást nyújtott be. — 
Takács Dániel ajánlatára egy három - 
három tagú bizottságot küldtek ki, név- 
szerint a rimaszombatiak részéről Telek 
A. Sándor, Szoyka Pál és Jelűnek Hen
riket, a vidékiek részéről Takács Dániel, 
Csipka Károly és Novák Józsefet. A meg
egyezés nem sikerült azért, mert a vidék 
diktálni akarta a lisztát. Két órai hiába
való tárgyalás után felhagytak minden 
egyezkedéssel.

6 évről összeállított számadási statisz 
tika szerint az egyesület tiszta vagyona 
volt az 1921 év végén 35650 K 80 fil
lér és 1926. év végén a tiszta vagyon 
104900 K 66 f., tehát 6 év alatt a tiszta 
vagyon 69249 K 86 f. szaporodást tün
tet fel, vagyis az utolsó 6 év alatt a 
tiszta vagyon háromszorosra emelkedett, 
dacára annak, hogy ezen idő alatt a ta
gok létszáma több mint 200-al csökkent. 
Az elnöki jelentés sajnálattal emlékszik 
meg a közönségnek az egyesülettel szem
ben az utóbbi években tapasztalt közö
nyéről és bizalmatlanságáról, mely a 
fényes vagyoni eredmény dacára sem 
akar eloszlani, felkéri az egylet tagjait, 
hogy igyekezzenek a közönséget meg
nyugtatni, hogy aggodalmuk és bizal
matlanságuk teljesen indokolatlan. Fel
említi meg az elnöki jelentés, hogy az 
egyesület a múlt évben 26 elhalt tag 
után 6556 K 80 f. temetési járulékot 
fizetett ki minden késedelem és egy fil
lér levonása nélkül.

A közgyűlés az elnöki jelentést nagy 
lelkesedéssel egyhangúlag tudomásul 
veszi és az elnökségnek az elért fényes 
eredményért elismerést és bizalmat sza
vaz. Ezután Diczky Pál elnök megkö 
szönve a közgyűlés bizalmát, úgy a maga, 
mint tiszttársai és a választmány nevé
ben a tisztségről leköszön és kéri az uj 
választás megejtését.

Váry János indítványát, hogy az elnök
ség kéressék fel, hogy tisztségüket to
vábbra is tartsák meg és az egyesületet 
az eddigi irányban tovább vezessék, töb
bek hozászólása után a közgyűlés egy
hangúlag elfogadja. Ezután a tisztujitás 
megejtetvén, egyhangúlag megválasztot-

Sok beszédnek sok az alja, tisztelt 
„XX. századbeli gondolkodó" ur, ez az 
egyik figyelmeztetésem, mikor a meg
támadott irók s a magam nevében visz-

cífe-guírv’.'£C3í eres £,j> 4_.i V*’i..3
déstői fűtött, durva kitételekkel tűzdelt, 
fogadatlan prókátorságának úgynevezett 
„kritikáját", a másik pedig az, hogy a 
névtelenül támadó cikkek értéke kőzel- 
jár a névtelen levelekéhez. Tán szé
gyenig amit ir?

Igaz, hogy én se merném az alá a 
cikk alá odaírni a nevem. Mert bizony 
annak egész beállítása azt sejteti, hogy 
egy furcsamáju ember érdemszerzés cél
jából irta, olyan nyers, de mégis meg- 
győződéstelen érvekkel, mintha nem is 
a maga mondókáját fújná. Mi nem gyű
lölködünk vissza, szeretettel kívánjuk, 
hogy szerző szándékai honoráltassanak.

Elismerem a kritika jogát. Sőt elis
merem azt is, hogy Szombathy szeren
csésebb Írásával, Simándy népszerűsi- 
tőbb témával, Egri rövidebb dolgokkal, 
Darkó több moziszinészi készséggel és 
én is jobb hanggal és sokkal több sza
valni tudással jöhettünk volna. Ezt mi 
magunk is tudjuk. Rendben van : tessék 
jönni a cséphadarókkal, majd csak ki
bírjuk. De azért az esténk se botrányba, 
se kudarcba nem fulladt, minek hát ide 
ez a heves, gyűlölködő feltolakodás ? Ha 
csalódott és sajnálja a beléptidijat, tes
sék szólni, bizisten visszaadjuk egyhe
tes kamataival együtt.

Ennyit a kritika jogáról.
De gyanús és zavaros az a kérdés, 

hogy mi köze ehhez a névtelen tekin
tetes urnák? Bántottuk őt? Vagy csak 
a tolla viszket? Vagy csak „gondokodni" 
akart ?

De hát ki ez a „gondolkodó", aki itt 
névtelenül „gondolkozgat" ? Mivel szer
zett a szlovenszkói magyar irodalmi 
fórumon jogot arra, hogy az erkölcs
rendészeti pecér, a kritikai bunkó és az 
irodalmi lámpatisztogató tisztébe tolja 
föl magát?

Jelen volt közéleti nagyságaink, akik 
bizonnyal nem Írják alá minden sorun
kat, a kort és nagyságot jellemző nyu
galommal és humorral elintézték kriti
kájukat. És mi teljes tisztelettel, lehaj
tott fővel szívesen hallgatjuk meg a 
komoly és irodalomhoz értő és a kriti- 
zálásra is jogot szerzett konzervatív 
emberek véleményét, még ha ez nem is 
hizelgő ránk nézve és nem is kívánjuk 
tőlük, hogy egy élet delén vagy őszén 
feladják évtizedes elveiket. A tehetséges
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konzervativizmust mi, modern fiatalok, 
igen is kívánatosnak tartjuk, a magunk 
érdekében és a köz érdekében is.

De az a cikk nem ezen a konzerva
tív hangon íródott. Itt valami rossz fa
natizmus helyettesíti a hiányt, hogy nem 
volt jogcím a kritika gyakorlására. De 
ha fel is tesszük, hogy a „gondolkodó" 
urnák, joga lett volna is ilyen fenegvere- 
keskedve ránk vicsorítani az elméjét, hát 
akkor mi lesz? A jelek szerint akkor 
sem lesz egyéb a cikk, mint valami 
érdemszerzési honoráltatandó dolgozat, 
illendő idézetekkel, ami nagyon akarja 
a jeles osztályzatot. Ezt mi nem adhat
juk meg, legjobb szándék mellett is 
csak azzal hálálhatom meg — tegyük 
fel, hogy jogos — kritikáját, ha elmon
dom cserébe, hogy pl. én milyen véle
ményeket hallottam magamról és ver
seimről az utóbbi hét alatt.

Ezek a következők:
1. érthetetlen, 2. egyszerű és köz- \ 

vetlen, 3. túlontúl magyar és ezzel 
hat, 4. kommunistaizü, 5. nagyon: 
hosszú, 6. nagyon rövid, 7. hihrtet- j 
len, 8. fanatikusan hisz a kisebb
ségi magyar géniuszban és a ma
gyar vallásban, 9. a „Szeretet" hal
hatatlan vers, 10. a szeméíirodalmat 
cenzúrázni kellene.

Tehát baj, hogy magyar vagyok és; 
baj, hogy nem vagyok, baj, hogy hiszek j 
és baj, hogy nem hiszek, fő az, hogy a í 
„kritika" ostorozni tudjon. Egyszerre,1 
mert „vagyok" és „nem vagyok." Gon
dolkodjon csak „gondolkodó" ur, a Spi
nozák kései, eltévedt utóda, nem furcsa-e 
ez a sok kritika igy egymás mellett? 
Mit „gondol" ?

Én szívvel-lélekkel jó magyar, embe-1 
ries gondolkozásu ember és hivő költő! 
vagyok. Az első kettőt nem viszem! 
piacra, ahhoz nem engedek nyúlni, mert: 
ütök !! A költő — szegény — kénytelen 
piacra menni, hát azt is el kell tűrnie, 
hogy — rászállanak a legyek. A költé-! 
szete szabad préda. Ám tessék. Ha tét- í 
szik, jó, ha nem, azért sem haragszom. 
Aki a szemembe mondja, hogy nem sze-; 
réti a verseimet, azzal még szívesen ; 
fogok kezet: az őszinte magyar ember.!

De névtelenül destruálni a fiatal küz
dő .v.agjar ivó*: *3íőít -az itíeuf magyar- 
közönség lelkét és engem, Dar'kót, Si- 
mándyt és a többieket „kávéháztölte- 
léknek, aljas lebujok undok gőzében élő 
ketes exisíenciáknak" kikiáltani — az 
olyan kvalifikálhatatlan kulturtevékeny- 
kedés, aminek elbírálását bátran bo- 
csájtjuk a nagyközönség elé, mely di
csérhet vagy szidhat, de ebben a kér
désben most nekünk fog igazat adni.

Hát azok is undok, kétes existenciák, 
akik szemináriumomat végighallgatták? 
Hát Hegedűs Lóránt, a nagy magyar 
zseni is — kétes existencia?

Még csak egy szavam van : névtele
nül és „többek nevében" beszélt „isme
retlen ur“ ! Nyilvánosan felszólítom, ne
vezze meg magát és névszerint azokat, 
akiknek nevében beszélt s akiktől fel
hatalmazást kapott, különben azt kellene 
gondolnom, hogy az egész hűhó, csak 
gyáva handabandázás és a „többek ne- 
ében" beszélés csak csúfos kitalálás 

veit, — Vegye le az álarcot és szégyelje 
magaí- Györy Dezső.

Szeméjyes kérdésben.

A Gömör igen tisztelt olvasóitól bo
csánatot kei! kérnem, hogy e lap hasáb-1 
jait személyes kérdésben veszem igénybe. 
E lap legutóbbi számában ugyanis a 
rimaszombati hallgatóim sorából egy 
„XX. századbeli gondolkozó" többek 
nevében is élénk támadást intézett elle
nem Ady-előadásom kapcsán.

Nagyon örülök, hogy szerény előadá
somat ilyen terjedelmes válaszra mél
tatta a gondolkozó u r ; ebből látom, hogy 
előadásom mégsem volt pusztába veszett 
szó. Kevésbbé örülök azonban már an
nak, hogy a cikkíró igaztalan túlzások-! 
kai helytelen beállításban láttatja elő-j 
adásomat azokelőtt, akik személyesen 
nem vettek részt az estélyen.

Cik kiró szerint előadásom lényege 
Ravasz László Ady kritikájának bírálata 
volt. Ezzel szemben a tényállás az, hogy 
Ravasz László kritikájára való hivat
kozás csak egyetlen és pedig jelenték- j 
télén mozzanata és semmiképen sem a 
lényege volt előadásomnak. Ezt mindazok 
nevében állíthatom, akik az előadást; 
figyelemmel hallgatták végig. Semmi- ! 
képen sem áll pedig az, hogy előadásom 
a R. L. kritikájának a bírálata lett volna. 
Én ezt a kritikát egyáltalán nem ismer- i 
tettem (e mulasztásomat éppen a cikk
író ur volt oly szives jóvátenni), még 
kevésbbé taglaltam a közönség előtt, 
mindössze annak egyetlen egy passzusát 
idéztem s arra tettem meg a magam meg
jegyzéseit. (Mikor nem vigyáz eléggé a 
pennájára, maga a cikkiró is majdnem 
elárulja ezt, mikor igy szól : „Főképen 
ezt ragadta k i : Dalok a vályú mellől". 
Tessék csak bátran és őszintén igy 
mondani: „Ezt az egy mondatot ragadta 
ki.“)

Az meg egyenesen a rágalmazással 
határos állítás, hogy én a kitétellel együtt 
Ravasz Lászlót is (akinek egyébként még 
a nevét sem említettem meg, úgy hogy 
ezt csak a cikkiró indiszkréciója folytán 
tudta meg a rimaszombati közönség) 
ledorongoltam volna. (Ilyen állítások alá 
saját nevünket szoktuk odaírni.)

Egyetlen igaz állítása van az előadá
somról a cikkírónak, amit el kell fogad
nom : az, hogy nem Ady tanulmányomat 
mutattam be, hanem előadást tartottam 
Adyról. A helytelen fogalmazás a rende
zőség félreértése folytán került a nyom
tatott programmra, de a félreértés min
den „gondolkozó" ember számára vilá
gossá válhatott abban a pillanatban, 
mikor nem tanulmányt kezdtem felöl 
vasni, hanem szabadelőadásba fogtam 
bele.

II.
Ami a dolog érdemi részét illeti : a 

cikkiró jegyzeteinek van egy pompás 
és szellemes részlete; az, amit Ravasz 
László irt benne; a társ-szerzőségben 
fogant Írásnak ez a pont ad értéket, 
értelmet és bocsánatot.

És ha már ez az Ady-ismertetés ilyerí 
terjedelemben á!J az olvasó előtt, legye-*! 
szabad'hát visszatérnem reá. 
tiszteletem és nagyra becsülésem mellet? 
is ki kell jelentenem, hogy a R. L. szelj j 
lemes Ady-kritikáját elfogult, igaztalan 
és egyoldalú rajznak tartom e páratla 
nul álló magyar génius költészetélői, 
kinek zsenialitását egyébként R. L. is 
elismeri. Egyoldalú és igaztalan, mert 
csak a dekadens Adyt látja és ismeri: 
azt az Adyt pedig, aki emelkedett és 
hivő óráiban pozitívumokat, programmoí 
s az európai horizontot is meghaladó 
ethikai világnézetet is hirdetett, nem 
akarja ismerni.

És elfogult Adyval szemben a maga 
theologiai dogmatizmusával, mikor Ady
ról ezzel a fordulattal beszél: „meg 
döbbentő az igaz és szent Istennek az > 
ítélete, hogy Adynak nem adatott meg 
az, ami a tékozló fiúnak, bünbánatávai i 
nem mehetett haza és nem nyerhetett 
bocsánatot... meghalt kárhozottan ..." Ez, 
ez a beszéd, ez az Ítélkezés a megdöb
bentő Predesztinációs hitü kálvinista 
ember beszél igy egy másik ember tár
sáról ; holott épen neki kellene tudnia 
azt, hogy Isten a maga titkos tanácsá
nak tartotta fenn az Ítéletet, amelybe 
földi ember még csak bepillantást sem 
nyerhet.

Jézussal két gonosztevőt feszítettek 
meg. Az egyik kárhoztatni kezdte Jézust. 
A másik leintette társát: „Mi a mi cse
lekedetünk méltó büntetését vesszük, ez 
pedig semmi méltatlan dolgot nem cse
lekedett". És Jézus azért a pár kedves 
szóért, a megvilágosodásnak és megis
merésnek azért az ünnepi pillanatáért 
ezzel biztatta meg a gonosztevőt: „Ma 
velem leszel a paradicsomban".

Ez a különbség !
III.

Igen! Tényleg Adyt tartom az eleddig 
legnagyobb magyar lírikusnak. Ravasz 
Lászlóval vallom : „A nagy magyar költő

géniuszok között az Ady géniusza te
hetség dolgában feltétlenül a legelsők 
között van“.

A háború előtti dekadens költészete 
tökéletes művészi kifejezője annak a 
lelkiségnek, amely az akkori magyar 
szellemi életet jellemezte. — Hogy Ady 
olyan volt, amilyen : abban nem ő a fő- 
bünös, hanem az a kor, amely őt nevelte, 
többek közt éppen az a kálvinizmus is, 
amely akkor sivár, üres és élettelen 
racionalizmus volt s amelyben nevel
kedett maga Ady Endre is.

Háború alatti költészete pedig uj ma
gyar lelkiségnek az első hírhozója s épen- 
ezért prófétai jellegű. S emiatt sorsdöntő 
a vele szemben való állásfoglalás is. 
Egyébként pedig minden disputánál 
döntőbb jelentőségű az, ha elővesszük 
és tanulmányozzuk a „Halottak élén" c. 
verskötetet.

Ezt ajánlom a XX. századbeli gon
dolkozónak és a többieknek is, akiknek 
nevében gondolkozni szives volt.

______ Simándy Pál.

A^Szerzöi-est- ̂ ritjküához*-.
csak egy pár sorban és csak azért óhaj
tok hozzá szólni, mert baj lenne, ha ez a 
cikk egészen válasz nélkül maradna.

Szerénytelenségnek tartom, ha valaki 
egy egész nemzet nevében nyilatkozik, 
még akkor is, ha ez illetőt véletlenül 
XIV. Lajosnak hivják, természetesen még 
inkább az, ha egy hozzánk hasonló kö
zönséges halandó saját egyéni vélemé
nyét nyilvánítja ily formában.

Ettől eltekintve, aki bírálni akar, an
nak mindenek előtt magát kell a leg
szigorúbb önbirálatnak alávetnie, hogy 
vájjon ismeri-e kellőképen a bírálandó 
egyént vagy anyagot és hogy meg van
nak e azon egyéb egyéni kellékei, me 
lyek képessé teszik egy elfogulatlan 
kritika leadására. Ennek az önbirálatnak 
annál szigorúbbnak kell lenni, mennél 
nagyobb súllyal esik az illető bíráló 
véleménye a latba, nehogy azután a 
közvélemény ellenkező kritikája a bírá
lót nevetségessé tegye. Mert bár én tisz
telettel meghajlok a Ravasz László püs
pök ur ő méltósága egyéni és szellemi 
nagysága előtt, mégis kellemetlennek 
t*rtőm tea nézve azt, hogy Ady müve; 
eddig már több példányban adattak el, 
mint a mennyi napja Neki még az életé
ből hátra van. Vagy nem-e nevetséges 
volna az, ha én azon az alapon, hogy 
a Bartók Béla zenéje nekem egyénileg 
érthetetlen, kiáltanék egy erős kritiká
val s ugyanakkor meg Londonban, Pá- 
risban, Rómában, Berlinben kifogják a 
lovakat a Bartók kocsijából s úgy ünnep
ük mint a világ első és legnagyobb zene
szerzőjét ?

Azért, hogy én épp úgy mint a t. gon
dolkodó ur jobban szeretjük Aranyt, 
Petőfit, Jókait, mint Adyt vagy Szabó 
Dezsőt, még nem lehet ezek egyéni 
nagyságát lebecsülni s éppen ezért leg
célszerűbb, ha mi apróbb emberek 
véleményeinket megtartjuk magunknak 
és ne minősítsük a mindig tisztelendő 
ellenvéleményt „kávéházak fülledt leve
gőjében és aljas lebujok undok gőzében 
élő kétes existenciák" véleményének, 
mert a ki ilyen müveit emberhez 
nem méltó — kitételeket kénytelen igaza 
védelmében használni, annak már nincs 
igaza s provokálja magára a közmon
dást, hogy : Si tacuisses......

Dr. Mihalik Dezső.

Irigyeltek
a miért szeretem a Szépet s nem nyújtom 
karom kézfogásra csúfságokkal dacosan 
ölelkező hitetleneknek.

Irigyeltek, hogy hívője vagyok a Jónak 
s lehunyt szempillákkal is meglátom a \ 
Rosszat és a kegyért törtetők akarnok- 
ságát.

Irigyeltek, amiért a 'Teremtés koronája 
legragyogóbb drágakövének, az Élet gyö
nyörűségének tartom a Nőt s szivemben 
oltárt emeltem a Szépség bálványának.

Irigyeltek, mert lelkemben finom, halk 
melódiákat játszik az Érzés hegedűse s 
ezüstvonóval csengő dalokat muzsikál 
szivemben a Szeretet.

Irigyeltek, hogy az életharc gondhegyéi 
mászva sem fulladt el lélekzetem s izzadt
ság nélkül, kacagva tekintek le az öklözve 
tülekedök vásáros hadára.

Irigyeltek, a miért rendületlenül állom 
a posztot s magyar hitem prófétaságával 
hirdetem népemnek az itt élés és halás 
igéit.

Irigyeltek, hogy ezüstbe csillant halan- 
tékkal is virágos gomblyukam s moso
lyogva, büszkén járom göröngyös utam.

Irigyeltek, mert nem lakozik keblemben 
önzés, szeretője vagyok a Szépnek, ba
rátja a Jónak s nem vallom hibanélkü
linek magamat.

Ember vagyok! Nincs mit irigyelnetek!
___ Árgus.

A húsvéti számba szánt kéziratokat április 
4-ig kérjük beküldeni.

K i n e v e z é s .  Kolbenheyer Pál jog
hallgató, a rimamurány-salgótarjáni vas
mű r. t. rákosbányai üzeméhez szám
vevőségi gyakornoknak neveztetett ki.

Halálozás. Özv. Paál Miháiyné szül. 
Borsos Borbála, a régi Rimaszombat 
tisztes polgárasszonyainak egyike 77 
éves korában folyó hó 23-án meghalt. 
Holttestét nagy részvét melletti, hó 25-én 
helyezték örök nyugalomra. Halálával 
Paál Lajos és László gondos édesanyju
kat vesztették el.

Követte a halálba gyermekét. Meg
rendítő családi tragédia játszódott le 
Rozsnyón, Glatter Ignácz fakereskedő 
családjában. Glatterék 21 éves Katóka 
nevű leánya, édes anyja másféléves 
gondos, önfeláldozó, éjt-nappallá tevő 
ápolása dacára tegnap kiszenvedett. Az 
édes anyát a csapás annyira megviselte, 
hogy egy őrizetlen pillanatban önmagá
val végzett elkeseredésében. Felakasz
totta magát s mire észrevették, halott 
volt. — Gyermekét a rajongásig szerető 
édesanyát együtt temették el tegnap 
leányával az egész Rozsnyó részvéte 
mellett.

A Ház- és Lakásépítő Szövetkezet 
iSgyében Kopeczky Antal, a Tátra-bank 
'f'nr’Szüm&ati IlökfátiaK Igazgatója,' 
tárgyban múlt számunkban megjelent 
közleményre hivatkozással, márc. 23-án 
kelt levelében arról értesített bennünket, 
hogy a ház- és lakásépítő szövetkezet 
létesítését célzó munkálatok végzésére 
folyó évi február hó végén egy előké
szítő bizottságot alakítván, az alapitók 
gyűlését folyó évi február hó 25-ére 
hívta össze, melynek az előkészítésben 
való teendők elosztása volt a feladata. 
Ő azonban hosszabb időre elutazván, 
kérte a bizottság többi tagjait, hogy a 
megáliapitott tervet vigyék keresztül. 
Sajnos, a körülmények úgy alakultak 
ki, hogy az alapitók legnagyobb része 
akadályozva volt a március 10 én meg
tartott gyűlésen való részvételben és 
ennek folytán az alakulás nem történt 
szabályszerűen és a törvényes formák 
nem lettek betartva, — amint erre leg
utóbbi számunkban rá is mutattunk. A 
törvényszék a legutóbbi ülés határoza
tait nem fogja bejegyezni és igy az ed
digiek tárgytalanná váltak, s ennélfogva 
kibővitvén az alapitók számát, újból 
megkezdték az alapítás körüli munká
kat s a részjegy aláírási felhívást mai 
számunkban közük. Hírül adva ezt, fel
hívjuk városunk lakosságának figyelmét 
a nagyjelentőségű s a lakásszükséget 
megszüntetni hivatott mozgalomra, re
mélve, hogy a részjegy-jegyzés egyene
sen a város lakosságának érdekében a 
megkívánt sikerrel jár.

A Magyar Nemzeti Párt választmá
nyi ülése. A Magyar Nemzeti Párt or
szágos választmánya Losoncon a Vigadó 
nyári helyiségében március 30-án d. u. 
2 órakor orsz. választmányi ülést tart.

A Csehszlovák Vörös-kereszt egye
sület Rimaszombatban április hó 5-én 
6 órakor tartja ez évi rendes közgyű
lését a városházán, melyre ezúton meg
fúrna az összes tagjait. . , ... ,Az elnökség.

j Járványos betegségek idején

I

legnagyobb gond fordítandó a gyomor és 
belek rendes működésére. — Emésztési 
zavaroknáHél pohár SCHMIDTHAUER-féle

ICMANDI KESERDVIZ
biztosan és gyorsan eltávolítja a szervezetben felhalmozódott kóros baktériumokat, fertőtleníti a gyomrot és beleket és ezáltal jelenté

kenyen fokozza a szervezet ellenálló képességét.
Kapható kis és nagy üvegben. Szétküldés! hely: Igmándi keserűviz forrásvállalat Komárom. Árjegyzék ismételadóknak kívánatra bérmentve.



1927 március hó 27 G ö m ö r 3

Képviselőtestületi közgyűlés. Csütör
tökön délután a Csapó Lajostól megvett 
temetőtelekre vonatkozó szerződés jóvá
hagyása céljából rendkívüli közgyűlést 
tartott a képviselőtestület Telek A. Sán
dor helyettes-városbiró elnöklésével. Az 
ülést csak háromnegyedórai késéssel 
lehetett megkezdeni, mert a képviselő
testületi tagok csak nagy késéssel szál
lingóztak az ülésterembe. Jóváhagyták 
a város belépését a Házépítő Szövet
kezetbe, azután megválasztották az állami 
elemi fiú- és leányiskolák gondnoksá 
gának városi tagjait. A magyar tagozat
hoz Szoyka, Málik, Steiner, Diczky és 
Vozáry delegáltattak, Rykr, Gyurkovics, 
Steiner, Balók és Makovits pedig a szlo
vák tagozathoz. A Csapó-féle temetőte
lek megvásárlásához 5‘50 Ke egységár
ban, névszerinti szavazás után, egyhan
gúlag hozzájárultak. Sichert Károly a 
helybeli iparosok és munkások foglal
koztatása érdekében szólalt fel a Ház
építési Szövetkezettel kapcsolatban, több 
illetőségi ügy letárgyalása után pedig 
Vozáry Samu interpellálta statusrendező, 
illetve nyugdijszabályrendelet végrehaj
tási utasításának beterjesztésére a pol
gármesternek adott három hónapos ha
táridő lejárata miatt.

KOMLÓSY ISTVÁN vendéglőjében
mindennap friss,

elsőrendű csapolt SÖR kapható.

Zongoravizsga. Pásztory Gyuláná 4 
alsóbb osztályú növendékeivel április 
3-án (vasárnap) esti fél 9 órai kezdettel 
a Polgári Olvasókör dísztermében zon
goravizsgát tart. Pásztoryné városunk 
legkiválóbb zongoratanárnője, akinek nö
vendék vizsgái is mindig elsőrendű zenei 
eseményt képeznek. A gyermek zongora
vizsga műsorát jövő számunkban kö
zöljük.

Kárpátegyesületi előadás. A Kárpát
egyesület vetített és mozgóképes elő
adása április hó 5-én este lesz a mozi 
helyiségében. Az előadást a turisztika 
egyik legkiválóbb vezére Hefty Gyula 
Andor központi főtitkár fogja tartani. 
Közönségünk már a múlt évről ismeri 
az illusztris előadót, aki teljesen ott
honos a Magas Tátrában. Előadása egy-

ct~i tn p .»i. vctii-stl Jeepeket ’>">V , i
b e a  Magas Tátrából, másik részében 
pedig filmeken jeleníti meg a magas hegy- 
világok életét és sportjait. — A kiváló 
kulturelőadást 5 korona belépődíjjal fog
ják tartani, hogy a tetemes költség meg
térüljön. Előre is fölhívjuk rá a közön
ség figyelmét. — Itt említjük meg, hogy 
a Kárpátegyesület helyi csoportjának 
barátságos összejövetelei ezentúl ked
den este lesznek a Polgári Olvasókör 
földszinti helyiségében.

W * Minden jó háziasszony “W
a fehérneműjét otthon varrja s hozzá a híres
Schroll-/<?7e siffon, vászon, batiszt, damaszt,
paplanlepedö- és ágylepedővásznát

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

Az emberevö cigányok világhirüvé 
vált főnöke Fiike Sándor érezvén az 
akasztófa kötelének hurokszoritásáí, a 
nyomozást vezető csendőrség előtt a 
következő kijelentést tette: „Tudom,
hogy siralomházba kerülök. Nincs más 
és a legutolsó kívánságom is az, hogy mi
előtt kivégeznének, elmehessek az újon
nan renovált, modern kényelemmel be
rendezett rimaszombati „Szlávia“ ká
véházba, hol a halála előtt álló ember 
is csak jól érezheti magát."

Hatósági közlemények. Értesitteínek 
a lakosok, hogy a káposztaföldek ki
osztása a jövő hét folyamán a délelőtti 
hivatalos órák alatt fog a városház 11. 
sz. szobájában eszközöltetni. A bérleti 
dij azonnal lefizetendő. Aki káposzta
földjét a kitűzött idő alatt kiváltani el

mulasztja, annak földje más igénylőnek 
fog kiadatni.

Értesitteínek a lótulajdonosok, hogy 
az ezidei lósorozás folyó hó 31-én reggel 
8 órától fog a helybeli vásártéren meg
tartatni. Minden lótulajdonos büntetés 
terhe alatt köteles lovát a kitűzött helyre 
és időben elővezetni. A lovak kötőfékkel 
ellátva, futamban vezetendők elő, igy az 
elővezetést öregek vagy gyermekek nem 
végezhetik.

Ertesittetnek a lakosok, hogy járásunk 
1926. évi autonóm gazdálkodásának zár
számadása a járási hivatalnál folyó hó 
30-ig közszemlére ki van téve.

Kereskedelmi testület közleményei. 
A budapesti mezőgazdasági kiállításra 
(1927. március 13-tól április 6-ig) szóló 
igazolványok, melynek alapján a magyar 
vasuiakon 50 l'/o meneidijkedvezmény, va
lamint vizumkedvezmény vehető igénybe, 
úgyszintén a prágai mintavásárra szóló 
kedvezményes igazolványok kaphatók a 
testület titkári hivatalában.

Jótékonycélu irodalmi est. Amint 
már múlt számunkban jeleztük, a hely
beli Polgári Olvasókör Irodalmi Társa
sága f. évi április hó 2 án este félkilenc 
órai kezdettel, az Olvasókör dísztermé
ben jótékonycélu irodalmi estet rendez. 
Az est műsorát az Irodalmi Társaság leg
utóbbi ülésén a következőleg állapította 
meg: 1. Elnöki megnyitó, tartja dr. Veress 
Samu elnök. 2. Holéczyné J. Ilona „Nyo
mor" című költeményét szavalja Márkus 
Sári 3. IV. Sonata, Állemanda, Chacone, 
hegedűn játsza Werner Gyula. 4. Kultúra 
útja, irta és felolvassa Holéczyné J. Ilona. 
— Rövid szünet. — 5. Ascher: La Favorité, 
zongorán játsza Matolcsy Klári. 6. a) Fio- 
rillo: Etűdé, b) Paganini: Cadentia a D 
dur hegedűkorcertből, játsza Werner Gy. 
Belépődíj nincsen, a jótékonycélra ön
kéntes adományokat a nemesszivű em
berbarátoktól hálás köszönettel fogad
nak. Falragaszok vagy egyéb meghivók 
nem bocsájtatnak ki, a jótékonyság oltá
rán áldozni kívánó, megértő, müveltlelkü 
közönséget lapunk utján hivja meg a sok 
lelki gyönyörűséget és műélvezetet Ígérő 
nívós estre az Irodalmi Társaság.

Meghívó a rimaszombati Sakk-kör 
tisztújító közgyűlésére. A sakk-kör márc. 
2 i - e n  t a n ú i t  vá l a s z r i u a t i y ;  u i é s c  a t i s z t 
ú j í t ó  közgyűlést március 28 án 8’/2 órára 
tűzte ki a Kereskedelmi Testület helyi
ségeiben. Ez utón kéri a tagok szives 
részvételét. A tárgysorozat változatlan. 
Az összes tagok részvétele kívánatos. 
Újólag kérjük városunk és a vidék sakk
játszóit, hogy klubbunkba belépni szí
veskedjenek. Örömmel üdvözöljük majd 
őket körünkben.

A Sakk-kör vezetősége.
A rimaszombati sakk-kör sakkver

senye a múlt hétét befejezést nyert. Ered
mény. I. és 11. Dr. Hudiczius és Plott 
főhadnagy 18. III. Janda 16. IV. és V. 
Halász, Tóth 14]/2 VI. és VII. Rosenthal, 
Weiner 14. VIII. és IX. Józsa L., Kellner 
13l/«, X. Józsa I. 13, XI. Nagy IP /2, XII. 
Antos 11. stb. — Az osztályozó verseny 
alapján a játszókat két osztályba soroz
zák, pl. az első fele kerül az első, a má
sodik fele a második osztályba. Legkö
zelebb a sakk-kör újabb tavaszi csoport 
versenyt rendez. Jelentkezni lehet Plott 
főhadnagynál Írásban vagy a jour-fixe- 
ken Ezen kívül a Kereskedelmi Testület 
helyiségeiben jelentkezési ivek lesznek, 
melyeket az érdeklődők bármikor alá
írhatnak. A jelentkezés határideje április 
3-án este 8 órakor, amikor a játszókat 
kisorsolják.

A Roykó-féle világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt kapható!

A Gömörmegyei Nép- és Iparbank 
56-ik évi közgyűlése. Kedden tartotta 
meg ötvenhatodik évi közgyűlését a

Gömörmegyei Nép- és Iparbank a rész
vényesek élénk érdeklődése mellett. A 
zárszámadások jóváhagyása után a köz
gyűlés megszavazta a szokásos felment
vényt az igazgatóságnak és felügyelő
bizottságnak és a 307000 korona vesz
teségnek uj számláia való átvitelét hatá
rozta el. A megüresedett igazgatósági 
helyet Nagy Sándor pártigazgatóva! töl
tötték be.

Bicsérdy eszméje újra kisért. Tudó
sítónk jelentése szerint Bicsérdy mester, 
a nyers zöldségek s a virágillat-táplálék 
apostola világkörüii útra indult, hogy 
eszméit győzelemre vigye. A múlt na
pokban szigorú inkognitóban Rimaszom
batban tartózkodott s elragadtatással 
nyilatkozott a Casino de Paris mulató 
műsoráról, kiszolgálásáról, mert a jó bort 
még a bicsérdista sem veti meg s a 
Casino de Parist még egy igazi bicsér- 
dislának is illik megtekinteni.

DIANA-sósborszesz, 
DIANA-krém, 

DIANA'pader, 
DIANA-szappan

Szent Rókus lábsó
uj lábat csinál. Használ: 

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

daganatok ellen.
Kapható minden gyógyszertárban.

Ára Í2 korona 75 fillér.
Az autók gyors hajtása ellen. Van

egy belügyminiszteri rendelet, amely 
szerint jármüveknek, tehát kerékpárok, 
motorbiciklik és autóknak is a község 
urvonalain hat kilométernél gyorsabban 
hijtaniok nem szabad. A falukon a kú
tja se törődik ennek a rendeletnek ér
vényt szerezni, ellenben a forgalmasabb 
városokban igenis a közönség jól fölfo
gott érdeke megköveteli, hogy az utvo- j

w • n . f e lá l l í to t t  r end o r n r s ze r upL í
girruan ügyeljenek a gyors hajtást tiltó 
fíjiniszteri rendelet betartására. Hisz az 
egyenesen balkáni állapot, ami Rima
szombatban végbemegy. A legzüllöttebb 
autó is 30—40 kilométeres sebességgel 
pörög el a rendőr mellett, ami esős, 
sáros időben egyet jelent a járdák kö
zönségének össze-visszavaló frecskolá- 
sával, száraz időben pedig a Szaharára 
emlékeztető súlyos, bacillusos és elvi
selhetetlen portenger percekig tartó ka
vargásával. Tessék a rendőrlegénységet 
szigorúan kioktatni, tessék leállítani a 
gyorsan hajtó jármüveket, könyörtelenül 
felírni, megbüntetni és harmadik ismét
lődés esetén tessék a soffőrtől bevonni 
a hajtási jogosítványt. A rendőrség nem 
dísznek van kiállítva az utcákra, hanem 
azért hogy teljesítse kötelességét.

Kinő APOLLO mozgó
Szomoaton és vasárnap, március 26-án és 27-én 

szenzációs érdekfeszitő kalandor regény 
a vadnyugatról

A N Y U G A T A M E R IK A I 
S Z O R O S O K B A N

Főszereplő Fred Thompson, Harry Piel vetélytársa.
Szerdán, március hó 30-án nagy burleszk show 1 
Nevetés, kacagás! Chaplin legsikerültebb filmje

Az aranyláz
Főszereplő Charlie Chaplin. Mindenki nézze meg !
Csütörtökön, március hó 31-én vig kalandordráma 

a katonai életből

A köpenicki kapitány
Főszerepben a hires német művészek.

J e g y e k  e l ő v é t e l b e n !

Hordóraktár a városháza előtt. A
magisztrátus valaha házikezelésben tar
tott pincéje köztudomás szerint bérlők 
kezében van. Újabban a bérlők emberei 
saját szakállukra, a városház előtti egész 
járdatestet is önkényesen bérbe vették, 
legalább .öbb Ízben előfordult, hogy a 
közönségnek az utca közepére kellett 
kitérni a járdát teljesen elfoglaló hordó- 
kolón miatt, sőt a szerénytelenségnek 
az az iskolapéldája is előfordult, hogy 
a munkások fényes délben 10—20 hor
dót ott hagytak két sorban a járdán és 
délután kettőig a városháza előtti járda 
emiatt „zárva volt" a publikum elől. 
Kérjük a városi vezetőséget, hogy saját 
háza előtt ne engedje a közönség ké
nyelmére fenntartott és járás-kelés cél
jaira kreált járda forgalmát korlátozni 
és utasítsa a bérlőket, hogy hordóikat a 
járda mellett az úttesten raktározzák ki.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Rábely Károly laptulajdonos.

VOZÁRY SÁMUEL
első gömörmegyei gőzerőre berendezett 
kelmefestő- és vegytisztító intézete 
Rimaszombat, Tompa Mihály-utca 28.

Elvállal mindenféle férfi-, női-, gyer
mek- és egyenruhák, színházi öltözetek,
- SJ1?' ̂  - *'7r ■ -- b«t'-‘röz^ví' fc-fr ifjmréfefe,
csipkefüggönyök, nyakkendők, keztyűk, 
szőr- és szőrmegaliérok, továbbá ingek, 
inggallérok, kézelők, női fehérnemüek 
stb. tisztítását és festését a legszebb 
kivitelben. Gyászruhák 24 óra alatt 
festetnek feketére. __________

Színpadi felszerelések, kuliszék
eladók. Cim: a kiadóban.

A legújabb an go l divat
gyapjúszövetek férfiruhákra
nagy választékban kaphatók méterenkint 

80'—, 100'-, 120 — Ke. 
Gémes Béla cégnél Rimaszombat.

|  CASINO DE PARIS |  
1 Rimavská Sobota ■
1927 március hó 26-án szombaton nagy

nizzai karneválest
Karnevál-görlök felvonulása. Éjfél után 
konfetticsata. Reggelig MÜHL NÁNDOR
komikus szórakoztatja a n.Jé. közönséget.

Egy Mogyoróssy-féle

cimbalom
eladó Koháry-utca 32. sz. alatt.

Eladd ház ds telek
Rimaszombatban, a Tompa-utcában egy 
ház bekelekkel, szabad udvarral és a 
rajta lévő építményekkel, mely különösen 
ipari és gazdasági célokra igen alkalmas, 
eladó. Cim a kiadóhivatalban.

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.
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VENDÉGLŐ É S  SZÁLLODA
Rimaszombat, Tompa Mihály-uica 18. szám.

Teljesen megújított vendéglőmben olcsó és 
ízletes magyaros ételek, jó valódi magyar 
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. 

A legszebb, jó minőségű tavaszi és nyári

férfi és női ruhák
megrendelhetők CSIZY KÁLMÁNNÁL 
Tamásfala 1. sz. — Óriási választék 

rendelkezésre áll.

Kiadó üzlethelyiség és lakás.
Rimaszombatban a Koháry-utca 29. 

szám alatt levő üzlethelyiség berende
zéssel, 2 szoba, konyha és pincehelyi
ségekből álló lakással együtt bérbe ki
adó, esetleg az egész ház örökáron is 
eladó. — Ügy a bérlő, esetleg a vevő 
azonnal beköltözködhet.

Értekezhetni lehet ugyanott.

FürdOkád igen szép, alig használt, 
eladó. Cim a kiadóban.

Eladó egy vörösfenyőből készült

ágy és egy emeletes ágy
(bennlakó személyeknek igen alkalmas). 

Cim a kiadóhivatalban.

Boltkezelő
kerestetik az ajnácsköi fogyasztási 
szövetkezethez 1927 julius hó 1-ére 
10,000 K biztosíték mellett. — Fizetése 
havi 250 K és 2% forgalmi jutalék, lakás. 
Bővebb felvilágosítást ad válaszbélyeg 
mellékelése mellett az igazgatóság. Pályá
zatok beadandók bizonyitványmásolatok- 
kal 1927 május hó 15-ig a fogyasztási 
szövetkezet igazgatóságához.

Az Igazgatóság.

ló egy hálós, fiókos angol
gyermekágy.

korágyi-utcza 31. sz. alatt.

Císlo jed. E. 219/27. 2.
Licitaőny óznám.

Podpísany vyslany súdny exekútor 
tymto na známosf dáva, íe následkom 
v^roku feiedského okr. súdu c. E. 600/26. 
k dobru exekventa Ondreja Konsky za- 
stupovaného skrze pravotára Dr. Gejza 
Csaka oproti exekvovanému následkom 
uhradzovacej exekúcie, nariadenej do 
vy§ky 1293 Kő poíiadavky na kapitáie 
a prísl., na movitosti obíalovanému zha- 
bané a na 990 K5 odhadnuté v^rokom 
feiedského okresného súdu 5. E. 219/927. 
licitácia sa nariadila. Táto aj do vyáky 
pohfadávky predoál^ch, alebo supersek- 
vestrujúcich — nakofko by tieto zákon- 
ného záloíného práva boli obsiahli — na 
byte obíalovaného v Blhovce s lehotou 
o 3 hód. odpol. dna 6. aprila 1927. 
sa bude cdbavovaf, kecfíe súdobne zha- 
bané emajlové nádoby a iné movitosti 
najviac sfubujúcemu pri platení hotov^mi, 
v pádé potreby aj pod odhadnou cenou 
budú vypredané.

Vyz^vajú sa vsetci, ktorí z kúpnej ceny 
draíobnych movitosti nároky májú ná za- 
spokojenie pred pohfadávkou exekventa, 
íe — nakofko by sa pre nich exekvo- 
vanie prv bolo stalo a to z exekúönej 
zápisnice nevysvitá, — aby zahlásenie 
svojej prednosti do zaéiatku draíby u 
podpísaného exekútora vybavif nezame- 
§kali.

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

Vo Felede, dna 13. marca 1926.
Barta, súdny exekútor

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

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

zoÉnczeÉy-, fiiéi-, p rczell- és toyfiafelszerelési-fizMet
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. 
Ugyanitt egy 14—15 éves fiú tanulónak felvétetik.

Pályázati hirdetmény.
A Rimaszombati Járási Ipartársulat el

nöksége pályázatot hirdet

ügyvezető titkári állásra.
A szlovák és magyar nyelv teljes bírása 

megkivántatik. Pályázók ajánlataikat elő
képzettségük feltüntetésével az Ipartársu
lat elnökségéhez nyújtsák be, hol köze 
lebbi felvilágosítást nyernek.

Pályázati határidő 1927 április 15. 
Rimaszombati Járási Ipartársulat 

elnöksége.

|  ROZNAVÁN (ROZSNYÓ) |
forgalmas helyen, kettő üzlethe- $ 
lyiség egymás mellett lakással ♦ 
együtt, több évre kedvező feltéíe- ♦ 

4  lekkel, egy bérlőnek $

% 7  bérbeadó 38 !
X Bármilyen üz l e tnek alkalmas. X 
X  Érdeklődni: X
t  Löwinger Emil Roínava. |

Okresná nemocenská poisfovna v Rim.
Sobote. — Cj. 1521/927.

Licitacny óznám.
Podpísany1 exekútor v smysle §. 46. 

zák. cl. IX. z roku 1907. t^mto ozna- 
muje, íe na základe reátancného v^kazu 
c 539/16. rimavsko-sobotskej nemocen- 
skej poisfovne ciefom sohnania Ke 3065 
81 h. úrazov^ch poistn^ch prispevkov, 
tak podobne zákonite ustálenych úrokov 
z opozdenia a exekuénych útrat, dna 
2. novembra 1926. zabavené a na 
Kő. 9500'— odhadnúté, jedno toaletné 
zákadlo (svetlí), dve stejné skrina ne 
saty z tvrdéha dreva, jeden piano a 
a koíena pohovka z dvoma, fotely na 
verejnej draíbe, pri zaplatení v hotovosti 
budú odpredané.

Na základe pravoplatnej exekúcie bude 
verejná draíba v Rim. Sobote dna 28. 
marca 1927. o 11 hód. predpoludní
zadríaná a v dobé druhej draíby, a to 
dna 5. aprila 1927. zabavené movitosti 
budú dfa potreby aj odhadnej ceny od
predané.

V Rim. Sobote, dna 15. marca 1927.
Stefan Tóth, exekútor.

c- F c ü m r & s  -
a házépítő szövetkezeti üzletrészek jegyzésére.

Rim. Sobota város Slovenskónak talán egyetlen városa, hol 
a háború utáni időben az építkezési mozgalom teljesen szüneteit. 
A lakásínség a fordulat óta állandó, annyira, hogy különösen a 
hivatalnokok családjai még ma is Ínséges, legtöbbnyire ideigle
nes helyiségekben iaknak. Természetes, hogy ez a körülmény 
kedvezőtlenül hat a lakásokat nélkülöző családok egészségi álla
potára és ezzel egyúttal korlátozza azok munkabírását is. — A 
nemzetgyűlésen az építkezési mozgalom támogatásáról szóló s 
most tárgyalás alatt álló törvény lehetőséget nyújt, hogy a szük
séges pénzösszeggel nem rendelkező egyének is megfelelő családi 
házat építtethessenek maguknak, vagy mással társulva, megfelelő 
lakást szerezhessenek.

Ez okból alulírottak — minden körülmény beható megfon
tolása után — elhatározták, hogy Rim. Sobotában ház- és lakás
építő szövetkezetei alapítanak s ezzel az építkezési mozgalmat 
segélyező és most novellálás alatt álló törvény jótéteményeit ki
használva, segítenek Rim. Sobota Ínséges és kritikus lakás
viszonyain. — Felhívjuk azért a polgárságot nemzetiségi és val 
láskülönbség nélkül, hogy az uj szövetkezet tagjai közé való 
jelentkezésükkel és mennél nagyobb számú részvény-jegyzésük
kel jó szándékunkhoz csatlakozzanak s bennünket támogassanak. 
Tájékozás végett kiadjuk az alább részletezett részjegyzés is
mertetését.

A részjegyzés feltételei:
1. A szövetkezet családi és bérházak építésével fog foglal

kozni a saját tagjai részére s azzal a lakosság kevésbé vagyonos 
részének lehetőséget nyújt arra, hogy saját házában vagy laká
sában lakhasson. A lakóházak építése, valamint azoknak birtokba 
vétele — az 1910 XII. 22. 242. sz. alatt kelt törvény és ehhez 
kiadott alapszabályok, illetőleg a most novellizálás alatt álló 
építkezési mozgalmat támogató törvény értelmének és céljainak 
megfelelőleg — kizárólag, vagy túlsúlyban mint kislakás és mint 
kisműhely fog eszközöltetni. — Az ekként szerzett házak aztán

Rim. Sobota, (927

Dr. Törköly József s. k. Vladár
Nagy Sándor s. k. Csorbái

fokozatosan a tagok haszonélvezetébe, avagy tulajdonába mennek 
át. A szövetkezet jogosítva lesz azo;i tagoktól, akik házat vagy 
lakást szándékoznak birtokolni, fulyószámlára takarékbetéteket 
elfogadni (családi lakásokkal és kis műhelyekkel bíró szövetke
zeti házak gondozása).

2. A szövetkezet működése — az egyesületi szabályok ér
telmében — nincs időhöz kötve. .

3. A szövetkezet ezége és székhelye : „A rim. sobotai ház- 
és lakásépítő korlátolt felelősségű szövetkezet Rim. Sobotán.“ 
Székhelye : Rimavská Sobota.

4. A szövetkezet kezelőtőkéjét képezik: szövetkezeti rész
jegyek, a tagok takarékbetétjei, fel nem mondható építkezési zá
logok, kölcsönök és más bevételek. A szövetkezeti részjegyek 
darabonkint 500 Késban vannak megállapítva, melyek osztatla
nok és névre szólók. Beiratási dij minden részjegy után 20 Kés. 
A tagok kezessége a lefizetett részjegyen kivül — még ennek 
egyszerese. Az egyes tagoknak a szövetkezethez való viszonyát 
a társaság alapszabályai fogják megállapítani.

5. A szövetkezet tagja lehet minden nagykorú és önjogu 
csehszlovák állampolgár, aki az alapszabályokban foglalt s a 
tagok belépéséről s befogadásáról szóló előírásoknak eleget tesz.

6. A tagok beiratkozása, valamint a részjegyek számának 
a bejelentése Hreblay János á’ népiskolai igazgatónál Rim. 
Sobotán eszközlendő 1927. márczius 31-ig. Szövetkezeti rész
ként — a 20 Ké. beiratási díjon kivül — a jelentkezés aláírá
sakor készpénzben kell lefizetni minden részjegy után 100 Kcs-t, 
a maradékot két egyenlő részletben 1927. május 1. és 1927. 
junius 1-én. — Abban az esetben, ha a beíratott tag szövet
kezeti részét a megszabott időben be nem fizeti, megszűnik a 
tagsága s a már befizetett összeget a szövetkezet saját tartalék- 
alapjának javára tartja vissza.

7. Az alapítók — a kereskedelmi törvény 183. §. értelmé
ben — fenntartják jogaikat.

márczius hő 19-én.

József s. k.
Endre s. k.

Hreblay János s. k. 
Kopecky Antal s. k.

Rimaszombat, 1927. Nyomatott R ábely K ároly könyvnyomdájában.


