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Csak pár napja olvastuk a lapok- j 
bán Hlinka Andrásnak, a szlovákok 
idealizált vezérének azon felhívój 
szavát a magyarokhoz, hogy ez
után ne Prága felé, hanem Turócz- 
Szent-Márton felé orientálódjanak. 
Tisztelem Hlinka Andrást, de ezen 
kijelentésszerü felhívását akkor se 
vettem valami komolyan, mert min
den eddigi ténykedéséből Ítélve, ő 
a magyarok orientációját teljes szol-' 
gai meghunyászkodásnak képzeli 
el. A szlovák néppártnak ugyan-; 
csak egy jelentős vezére pedig úgy 
nyilatkozott, hogy: ha minden úgy 
történne, amint a szlovákok akar
ják, a magyaroknak nem volna 
okuk panaszra. Egészen remekül 
beszélnek ezek az urak. De csak 
beszélnek. Summa, summárum, a 
beszéd csak beszéd. Hodzsa Milán j 
már mást beszél. Ő már nem nyi
latkozik, hanem egyezkedik. A 
mai nyomorúságos időben csak ez 
lehet politikum. De egyenlő féli
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se Szent-Márton nem üthet már az: 
asztalra, hogy: én igy akarom. | 
Nem, nem. Annál zavaróbban hang
zik ez a disszonancia, ami a Dé- 
rer Iván szavából zeng bele az 
agyonlokárnózott szlovenszkói po
litikába. Pedig talán Dérer Iván-! 
nak is tudni illene, hogy a hecce- í 
lődés ideje lejárt, a gyanúsítás, az 
uszítás, a rágalom már nem poli
tika, amint ez hat esztendővel ez
előtt volt. Ezen már nem lehet ke
resni.

E L Ő F IZ E T É S I DIJAK : EGY ÉVRE 48 KORONA, 
FÉLÉVRE 24 KOR., NEGYEDÉVRE 12 KORONA. 
() EGYES SZÁM ARA 1 KORONA. ()

Dérer Ivánnak fáj, hogy Hodzsa 
szóba á;! azzal a magyar párttal,; 
amelyik a többi követelése mellett 
azt a csekélységet is kéri a kor-! 
mánytól, hogy a legközelebbi szom-j 
szádjával: Magyarországgal pedig; 
legyen jó szomszédi viszonyban,! 
akkor . . .  és stbbi. — a magya-i 
rok pártja támogatni fogja a pol
gári kormányt a prágai parlament
ben. — Ugy-e a magyaroknak ez! 
egyszerűen olyan természetes kí
vánsága. Hiszen ez nem is any-! 
nyira magyar érdek, mint európai 
érdek, lokarnói érdek, csehszlovák; 
érdek.

Miért hát ez a nagy berzenke
dés? Ha Dérernek Hodzsával sze
mélyes baja van, intézze el vele i 
személyesen. Ha Hodzsának Dé-; 
rerrel van számolni valója, szá-; 
mólja el. Ha Hlinka szívből akarja,! 
hogy a magyarok Turócz-Szent-1 
Márt m felé orientálódjanak, vegye: 
védelmébe a magyarságot Dérer; 
ellen, egyengesse a békét a szom-; 
szédok között. Ha Tuka be akarja!
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után után a magyaroknak nem len , 
len okuk panaszra, most hatalom 
jutott a kezükbe, bizonyítsa be, a 
mit mondott, — ha akarja is. De 
kérdés, hogy akarják-e? Én úgy 
látom, nem akarják. Azok az urak 
kertelnek, mi meg a tenyerünkre 
tesszük a szivünket, lássák, mit 
akarunk. Nem hazudunk, de nem 
is hagyjuk magunkat beugratni. í 
Minket már egyszer becsaptak, 
hogy sokkal inkább kételkedhetünk 
a vig, derűs arcokban, mint a nyílt

ellenségeskedésben. Pedig higyjék 
el, mi komolyan akarjuk a békét, 
de nem szolgai megalázkodás árán, 
nem a j gaink árán. t,s nekünk 
mindegy, hogy honnan kapjuk meg 
a jogainkat: Prágából vagy Turóc- 
Szent-Mártonból.

Telek A. Sándor.
ooooooooooooooo

Az a bizonyos modern költészet.
A „Gömör“ hetedik száma hozzám is 

eljutott. Nagy érdeklődéssel olvastam 
Reflexiók cirnii cikkét s hogy most vi
szontreflektálok rá, kettőt kell megje- 
Jegyeznem. 1. Legkevésbbé sem tudom, 
ki e cikknek szerzője, — mivel nem áll 
módomban megtudni. Mint feltételezem, 
idősebb s általam nagyrabecsiilt úri-; 
emberek egyike lehet, aki nincs meg-! 
elégedve a mai modern költészettel.! 
Éppen, mivel egyáltalában nem is gon
dolom, ki a cikknek a szerzője, azért 
merek elméleti kérdést csinálni a dolog
ból s a magam szerény nézetét ellen- 
véleményként hozzáfűzni. Ami, ugyebár 
személyes térre való átcsapásnak tűnne, 
Ha, ismerve az illető ur kilétét, úgy 
reflektálnék viszont. Hangsúlyozom, 
Hogy csak igy van értelme és jelentő-! 
jege vaiaszomnaK s csati ilyen eiöici- 
tételekkel kezdtem is bele, világért sem i 
akarva személyi térre vinni a dolgot.— 
2. Jómagam nemigen vettem magamra 
az érthetetlen költészet vádját, — már 
amennyire ez vád lehet. Nem versírás
sal foglalkozom. Csak, mint úgynevezett 
fiatal iró : szükségesnek tartom, hogy a 
magunk kollektív szavát tolmácsoljam. 
Megtehetné más is.

Mi is a vád mindig? Az, hogy a mo
dern irodalom, s pár excellence a mo
dern költészet érthetetlen. Ez a róla 
való kritikának szelíd megszövegezése. 
Mert van másfajta bírálat is. Drasztiku
sabb. A vád az, hogy elszakadtak a mai
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költők a hagyományoktól, hogy nem a 
tisztességes nyomdokokon haladnak, ver
selésük zagyvalék.

Jól tudom, hogy a „Gömör" hasábjait 
nem irodalmi viták számára nyitotta a 
szerkesztő, az irodalmi kritika folyóira
tokba való, mégis tisztáznunk kell már 
egyszer ezt a dolgot, ezt az érthetetlen 
modernséget, ami különösen Rimaszom
batban, sok derék és jó igyekezetnek 
szabott gátat éröemetlenüi. Egész rövi
den tehát, csupán tényeket.

Az érthetetlen modern költészet elne
vezés a magyar vidéken Ady óta dívik, 
aki még sokak szemében ma is Belze
bub, noha Ady manapság nyugodsan 
helyet foglalhatna az Akadémián i s : 
annyira tulmentek rajta az ifjabb mo
dernek. Adyt szeretik úgy emlegetni, 
mint érthetetlen, zagyva versirót, holott 
Adynál érthetőbben és világosabb szim
bolikával aligha Írtak verset ezekben 
az időkben. Bocsánatot kérek, Adyt nem 
is ezért kezdték ki Rákosi Jenőék és 
Tóth Béláék. Azt fogták rá, — harcos 
szellem volt ő ezen a magyar ugaron s 
nem igen bókolt senkinek, — hogy ő a 
magyarság ellensége. Ez volt a vád 
azért a versekért, amiért a magyar tu
nyaságot, a magyar ugart szidta ősi 
fájdalommal. Ezért haraptak Adyba, de- 
hát Petőfi nem irt-e Pató Pálról s váj
jon Berzsenyi miért jajduh föl a rút, 
szibarita vázon ? A költők : váteszek, 
látjáx'a romlást s a romlás okait, nem 
ellenségek ők, hanem túlzottan őszinte 
jóbarátok. Ezt a magyar feljajduiást 
nem bocsátották meg Adynak s ezért 
lett ő száműzött, ezért szaladt ő a radi
kálisabbak karjaiba s ezért minden 
költő-utódján Ady átka. Ami Berzeviczy 
nyilatkozatát a Kisfaludy-társaságban 
való megnyitóját illeti : azon sok vita 
folyt s számos kontra-nyilatkozat indult. 
Kérem, Berzeviczy nem mondta Adyról, 
hogy érthetetlen s bűne a modernség, 
Berzeviczy csupán azt hibáztatta, hogy 
Ady nem a konzervatív magyarok, ha
nem a radikális tábor felé fordult.

Igen, mert a Nyugatosok értéket lát-

Élményeim Bátyiban 
a szinházszezon idején.

1. A délutáni és az esti előadás.
Január utolsó vasárnapján rászántam 

magam Misi öcsémmel együtt, hogy be
ruccanunk Bátyiba búcsúztatni a színé
szeket.

Az állomáson őrült tolongás. „Nyilván 
megüzeniük Khinának a háborút és Fele 
den elrendelték az általános mozgósítást", 
mondom egy feledi ismerősömnek. „De
hogy kérem — világosit fel az úriember — 
Feled Bátyiba vonul lerakni áldozatát 
Tháíia oltárára." Pedig mégis nekem volt 
igazam a háborúval. Rohammal kellett 
elfoglalnunk a vonatot rohammal kellett 
bevennünk a Tátrát, elkeseredett harcot 
kellett vívnunk a jegypénztár és a jegy
szedő ellen (aki a rossz nyelvek sztiinl 
nem ismeri sem a betűket, sem a számo
kat, de legkevésbbé a római számokat), 
amig a nézőtér birtokába jutottunk.

„Dedóban vagyunk" konstatálja Misi, 
helyünkre, a hetedik sorba igyekezve. 
Tényleg csupa kiváncsi, csodálkozó gyer
mekfej az egész környéken. „Legalább 
nem veszik el a kilátást" (az pedig jónak 
ígérkezik), vigasztalom Misit, tekintetem 
azonban egy gesztenyebarna bubifrizurán 
akad meg az egyik üres szék szomszéd
ságában; ohó, annak a viselője már 
régen kinőtt a gyermekszoknyából, de 
azért most is azt hordja ... Furcsa szokás 
kezd újabban meghonosodni hölgyeink
nél ; otthon még csak felveszik nagy 
immel-ámjnal a rendes, hozzájuk szabott

ruhát, ünnepélyes alkalomra azonban 
legszívesebben régen kinőtt gyermek
szoknyájukban vonulnak ki. Láttam olyan 
hölgyet is egy tavalyi mulatságon — nem 
Bátyiban történt kérem — aki csecsemő- 
kori szoknyájában parádézott, abban, amit 
mindjárt a pólya után hozott neki a 
Jézuska.

A darabról nem tartok beszámolót. 
Nem vagyok én kérem sem újságíró, sem 
kritikus, minek kontárkodjam a más 
mesterségébe. Még valami nagy ostoba
ságot találnék Írni s azután rajtam rö
högne egész Feled. Azért sem szerzem 
meg nekik ezt az örömet. Meg az igazat; 
megvallva, nem is nagyon figyelhetek a 
színpadra, a mellettem kecsesen helyet 
foglalt kedves Mici folyvást jártatja azt 
a csókolni való kis száját (hogy hall 
gattatnám el), folyik az előadás, nem 
folyik az előadás, neki az mindegy.

A darabtól és Mici fecsegésétől el
tekintve, nem történt semmi emlitésre- 
méltó a délután folyamán. No igen,! 
mégis... egy kis incidens a darab vége 
felé, közel a fináléhoz. Misi szomszéd
nője egy ötéves kis szőke angyal. Szá- 
jacskája állandóan tátva, a csodálkozás
tól örülni is elfelejt szegény. Különbeni 
határozottan jobb szomszédnak bizonyul, 
mint a folyton fecsegő Mici, egészen a 

1 harmadik felvonás közepéig. Ekkor fész 
kelődni kezd a kicsike s a nagy csend
ben — a színpadon hatásos operett
jelenet, a közönség áhítattal figyel -  
egyszerre megszólal: „Mamuka kimenni.": 

; Élénk derültség az egész környéken, csak ; 
' Misi, a közvetlen szomszéd érzi magát

kellemetlenül. „Mégis igaza volt annak 
az uriasszonynak a „Gömör" legutóbbi 
számában, hogy külön gyermekelőadáso
kat kell rendezni — dohog Misi — vagy 
ha már idehurcolják őket, hát hoznák el 
a dadát is." De mivel csodálatosképen 
a mama sincsen kéznél, Misi kénytelen 
vállalni a dada szerepét... „Inkább egy 
vénasszonyt szomszédnak, mint még 
egyszer átélni ilyen kinos perceket" 
— panaszkodik szegény feje, izzadt 
homlokát törülgetve ... A daiab bevégző
dését utólag kellett neki elmondanom, 
azt már nem nézhette végig a dadaszerep 
miatt.

Pedig én sem jártam sokkal jobban : 
Misák ur a szomszédom. Misák ur gyer
mekkorában súlyos sarlachbetegségen 
esett át s a sarlach ráment a fülére és 
az agyára. Kétszer kell neki elmondani 
mindent, hogy meghallja, azután újra 
kétszer, hogy megértse. - Kellemetlen 
szomszéd, de annál halásabb publikum. 
Folyton hogyvoltozik, ebben neki őrült 
praxis"’ van. Tiz évvel idősebb csak 
náíarn, de azért következetesen „ifjú 
barátomnak" szólít. Legyen meg neki 
az öröme, uoyis kevés öröme van az 
életben (képzeljék kérem, ez a szeren
csétlen, akinek megvan minden isteni 
adománya hozzá, hogy a legjobb, a leg
türelmesebb férj váljék belőle, nem nő
sült meg).

Misi nincs túlságosan elragadtatva a 
darabtól. „Egy a szerencséje ennek az 
operettnek, a miliő szerencsés megvá
lasztása ... a régi cári Oroszország, a 
hercegek és grófok a hozzájuk tartozó

népséggel és katonasággal. Ha eltávo
lítjuk a díszleteket és levesszük önagy- 
ságáról a ragyogó toalettet, a hermelin- 
prémmel szegélyzett és gyöngyökkel 
teleszórt nászruhát, a pompás női test 
helyett egy fából összetákolt közönséges 
próbababát látunk magunk előtt, melyet 
Martos-Huszka jövőre mezőkövesdi me
nyecskének öltöztet fel és állít ki újra 
a kirakatba." — „Hanem a zene dalla
mos, fülbemászó" kockáztatom meg. 
Egyik fülemen bemászik, a másik füle
men kimászik — vág vissza Misi — a 
Huszka zene olyan mint a tiszavirág, 
csak addig él, amig a darabot le nem 
veszik a műsorról és addig is csak a 
színház falain belül él" ... „Azután egész
séges humort, szellemességet is alig 
találunk benne, már nemcsak Fedor gróf, 
hanem én is kezdtem unni azt a foly
tonos „Fedorkám, Fedorkám muszájt." 
(Az első felvonásban ennek a többször 
ismétlődő jelenetnek van kötelességgé 
téve, hogy megnevettesse a közönséget. Az 
öreg, paralitikus herceg, aki félig úszik 
az adósságban, oda van a boldogságtól, 
hogy lányán sikerül túladnia. Érzelmein 
nem tudván uralkodni, kitárt, reszkető 
karokkal megy oda újra, meg újra daliás, 
dúsgazdag vejéhez, hogy magához ölelje 
és összecsókolja. Fedor grófnak termé
szetesen nem tetszenek a vén pálinkás
hordó ömlengései és élénken tiltakozik 
a vutkiszagu csókok ellen. De az öreg
től nem lehet szabadulni. „Fedorkám
muszáj.......“ könyörög mindaddig, amig
nem érzi újra karjai között Fedor grófot. 
A második felvonásközben az én véle-
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tak benne. Szóval, nem az Ady költé
szetét kifogásolja Berzeviczy, hanem a 
barátait. Igazis, hogy ezt Fenyő Miksa 
éppen a napokban erélyesen visszauta
sította s az Akadémiának is el kellett 
ismernie Ady költői zsenijét, teremtő 
erejét s — last bút nőt ieast, — versei 
szépségét. Megjegyzendő, hogy Berze
viczy, aki egyébként kitűnő tudósa az 
olasz-magyar kapcsolatoknak s más re
lációkban is tudós ember, — irodalmi 
tekintetben ma már nem igen tekintély 
még a kevésbbé modernek előtt sem. 
ö  az Akadémia és a Kisfaludysták vé
leményét képviseli, már pedig öt ujjon 
számolható meg az a verskötet vagy 
regény, amit e két társaság tagjai az 
utóbbi években, mint jelentős értéket 
kiadtak !

Ami Apponyi gróf véleményét illeti, 
nagyon természetes, hogy ő az ő vele 
felnőtt kor szellemi áramlatát tette ma 
gáévá. Lélektanilag is lehetetlen volna 
Apponyit a modern irodalmi áramlatok
kal együtt menni látni, hisz ő még 
Jókait, Keményt, Eötvöst, Aranyt ismerte. 
E sorok Írója Adyval, Móricz Zsigmond- 
dal, Szabó Dezsővel, Kosztolányival, Ba 
bicscsal ismerkedett meg, részint köny
veik utján s a mai kor szellemi áram
latával sodródik tova ; természetes, ké 
sőbbi élete folyamán ezekkel együtt 
lesz konzervatív, mert a belénknevelt- 
ség, a lelki berendezés nem kigyóbőr,. 
amit vedleni lehet. Éppígy természetes-| 
nek véljük, hogy az idősebbek az ő 
koruk mellett ragaszkodnak s világért 
sem hibáztatjuk állítólagos ósdiságuk 
miatt, ám őnekik is meg kell bocsáta
nak, hogy a fiatalok gyermek-éveikben 
mentek át egy szörnyű világégés tüzén 
s az égési jeleket eltüntetni nem lehet. 
Minden idő rátetoválja az emberekre a 
jelet, amelyet élete végéig magával hord. 
Mi lett volna a világból haladás nélkül? 
Mi lett volna, — maradjunk az iroda
lomnál, — ha a papok örökre betiltják 
Balassa virágénekeit, ha Kazinczy nem 
születik meg (már csak elég érthetetlen 
forradalmár volt tekintetes Kazinczy ur 
az ő nyelvújításával) s talán Petőfi nem 
uj hangot, — sokak által kinevetett és 
megvetett hangot — hozott-e a magyar 
költészetbe? Talán, a közelmúltban Kiss: 
József nem volt-e forradaln ár és mo
dern, holott ma már minden iskolában j 
szavalják ?

S íme, a mi Szinyei-Mersénk képei, 
a hetvenes évek forradalmi festményei,! 
s csak az imént halt el az ő idejében 
százszor megnevetett, csúfolt Monet, az. 
impresszionizmus lelke, akiről azt sem! 
tudják ma, hogy még élt, úgy tulsza- j 
ladtak rajta.

A művészet forrongás és haladás. 
Halála, ha megállunk. A mai művészet, 
— mint az egész kor }s, hisz a művé
szet a kor szellemi arculata, — haladó, 
lázas művészet. Szimbolikus és rapszó- 
dikus. A szimbolikáját s ropszóáidját\

vádolják érthetetlennek, eszmei tartalom 
nélkülinek.

Minden megérthető és átérezhető. Még 
a legvadabb szürrealista versben is 
közli a költő lázas lelkét, vajúdó belső
ségét. S hogy még a legszélsőségesebb 
irányok is nyújtanak valamit: mutatja 
a fasizmus és futurizmus nagy kapcso
lata. Marinetti nyíltan kimondta, hogy 
a fasizmus futurizmus nélkül sokkal 
nehezebben született volna meg, már 
pedig a fasizmus teljesen újjáalakította 
Olaszországot.

A mai versek nem érthetetlenek. Gon
doljunk Lisznyai Kálmánra, a palócz 
kőbőre s akkor vesszük észre, hogy az 
az elvonatkoztatási hajlandóság a reális 
élettől mindig bent lázadozott a költő
ben. Még régebben : a debreceni mes- 
terkedők. ők is próbáltak valami újat, 
különöset. Nem sikerült nekik. Igaz, ők 
rosszul is kezdték s derűt hagytak ma
guk után. Csak arra jó példák ők, hogy 
bizonyítsák a költő örök eltávolodni 
akarását a szokványtól s a materiális 
élettől.

A mai költő szimbolizmusa s rapszo- 
dikus, esetleg csengés nélkül való, szín
telen sorai nem érthetetlenek. Még Kas
sák sem érthetetlen. És, hogy szükebbre 
hozzuk a sort, egy sziovenszkói költő 
sem érthetetlen. A baj ott van, hogy a 
sziovenszkói irodalom s a közönség kö
zött nagy hézag tátong: a közönség, jó, 
nyugodt vidéki fatalizmusa nem volt 
hajlandó melléje szegődni a modernebb 
irodalomnak. Nem kapott semmi tápot 
az átmenetre. Az irói ott tartanak, ahol 
a mai Európa, a közönség nem volt 
hajlandó elhagyni nyugalmi helyét, A 
ma iskolásgyerekei — ha jó tanárjuk 
van — skrupulus nélkül veszik kezükbe 
a mai írókat is, de a régebbi iskolák 
hívei természetesen a maguk korát sze
retik és idézik vissza mindig. Egyiken 
sem, másikon sem, nem lehet csodál
kozni.

Aztán a legújabb költészet nem is 
olyan érthetetlen. A szellemi áramlatok 
örökké kavarognak s mig egyik oldalon 
az aktivizmus harcol a létért, a másik 
oldalon már a legtisztább spirituális lira 
vette föl a fejét, hogy a francia neo- 
katolicismusra, Gide-re,Jammes-re, Clau- 
del-re mutassak. Választani lehet!

A költészet, — mint a politika is — 
mindig újat akar. Ha a kifejezési formái 
nem szokványosak, még nem szabad 
elátkozni érte. Talán mások, mint az 
eddigiek. Goethe is összetörte volna a 
rádiót, ha először hallja, pedig Goethe 
is okos ember volt, a rádió sem értbe- 
tetlenség, csak éppen az átmenet nem 
volt meg kettejük között.

A mai versekben sok a gondolati 
elem : a mai vers kifejezője a mai kor 
kontempláló, elmélkedő hajlandóságá
nak. Nem rózsás virányokon járunk, ha
nem óvni kell a tüsKéktől magunkat. 
Nem csodálkozó, naiv gyerekek vagyunk, 
hanem mindenen átment, semmin sem

| meglepődő, cinismusra hajlandó embe
rek. Gondolkodni kell mindenen : ezért 
olyan nehezek e versek is. Vagy pedig 
csupán pillanatnyi érzéseket közöl s 
ezért dobál ki a költő mozaikszerü han
gulatokat magából. A mai vers vagy 

1 tisztán filozófia, vagy tisztán érzés-ele
meket közlő vers. Ma már nincs epika, 
éposz, ballada a versekben : a mai ab
szolút szubjektív érzésű, individuális 
ember lírában, szaggatott, emelkedett 
lírában beszél. Az érthetetlenség csak 
azért van, mert az olvasók zöme azt 
nem szokta meg s a lágyan csengő
bongó versekhez szokott. De ki cseng- 
bong ma lágyan? A fegyver, a munka- 
nélküliség, a vizűm, a kínai háború s 
amerikai trösztök, a gazdasági harcz? 
Hol a nyugalmas kor? S a költő tüköré 
korának !

A mai sziovenszkói költők ellen sok 
vád merült föl. Az érthetetlenség az,

I amit legtöbbet hallunk hangoztatva s 
ami legkevésbbé áll. Csak nem megszo
kottak ! Ma az egész világon igy Írnak 
s éppen ez a pár magyar költő marad- 

| jón régen kitaposott utakon? A világ 
egyet fordult s a költők erre reagáltak. 
S ezen nem segit sem Apponyi, sem 
Berzeviczy. S ezért Balassa, Vörösmarty,

I Petőfi, Arany mégis örökké nagy költők 
maradnak, akikhez Ady és a többiek 
méltóan csatlakoznak. Soha régi, abszo
lút tiszta ideált mi le nem bontunk, 
csak újat is alkotunk hozzá. Soha az 
„öregeket" nem hibáztatjuk, csak kérjük 
őket, próbáljanak beleilleszkedni a mi 
lelkiállapotunkba is, amikor nem ös- 
budavára, nyugodt, békés élet, várgedei 
vasutkázás és farsangi vigalom a világ, 
hanem Briand ésStresemann éppoly fon
tos a ruszin pásztorgyereknek, mint a | 
hogy nem tudni: mikor lesz öngyilkos 
egy kidobott gyári munkás, mert a kor 
áldozata ő is!?

Még csak egyet. Az igen tisztelt cikk
író ur azt hiszem, nem egészen találta 
el a költő hivatását, mikor igy szól: 
„az ifjú nemzedék tollforgató emberei
nek kell a nagyközönség igényeihez al
kalmazkodni, ha közkedveltséget kíván
nak elérni."

Bccsánatot kérek, de agyon kellene 
bunkózni azt a költőt, aki a nagyközön 
ség igényeit ily módon kívánná kiszol
gálni. Soha, mióta költő él ezen a go
lyóbison, nem akarta a nagyközönség 
olcsó kegyét szolgálni. Igazi költőt ér
tek. Dantét, Petrarcát, a mi nagy költő 
inket. Vájjon Petőfi akarta-e? (A lirát 
értem ezalatt, a tisztán szubjektív lirát, 
ami a költő belső hangulatát fejezi ki 
s mely csak a költő altruistikus közlési 
vágyából kerül a köz elé, nem pedig 
azért, mintha közkedvelt akarna lenni). 
Vájjon Arany János azért rejtette-e el 
legszebb balladáit s egész kötet versét, 
az ószikék-et, mintha a közönség igé
nyeit akarná kiszolgálni? Engedtessék 
meg nekem, de nem fennhéjázás, elbiza- 
kodás mondatja velem: a közönség ilvetén

igényt nem támaszthat egyetlen költővel 
szemben sem.

Az olvasó vagy elfogadja a költőt, 
amint van, vagy nem. Ha nem tetszik 
neki a költő lelki világa, ha nem har
monizál az övével: eldobhatja a köny
vet, de kiszolgálni az olvasót csak az 
udvari ódairók szokták volt a régi, de
rék fejedelmeknél. S mivel Goethe nagy 
iró volt, ő sem tette, dacára, hogy a 
weimari udvart szolgálta. A költő nem 
kereskedő, aki a közönség igényeihez 
alkalmazkodik. Az igazi költő szuverén 
ur, vele csak megosztani lehet ezt a 
spirituális uraságot, de vásárolni tőle 
nem !

A nagy közönségnek lehet igénye 
Curths-Mahlerrel, Beniczkyné- Bajza Len - 
kével avagy Ohnet-vel szemben, de nem 
lehet szellemi igényt bejelenteni Jókai
val, Mikszáthtal, Móriczczal, Adyval, sem 
meggyöződéses sziovenszkói költővel, 
vagy Íróval szemben. S a versirónak 
nem is főfeladata verseinek tetszetős, 
mulattató formában való közlése. Vers
nél a belső őszinteség a fontos ma már, 
nem a mulattatás. Ha tetszetős formát 
talál, az az ő szerencséje, de a forma
művész költőkön kívül vannak tartalmi- 
n űvész verselők is és sokszor fon’osabb 
a tartalom, a lényeg, mint a szépen 
zengő forma ! *

Engedtessék meg nekem, hogy ennyit 
elmondtam. Nem is az általam ismeret
lenül is igen tisztelt cikkíró úrral akar
tam vitatkozni, hanem ez csak alkalom 
volt, hogy a „túlsó párt" is válaszoljon 
az őt ért vádakra, amik — azonban ma 
már csak vidéki városok zsalugáterei 
között vádak. Egyébként ez rég túlha
ladott, meggyőzött álláspont.

Budapest, 1927. február 15
Szombathy Viktor.

ooooooooooooooo

Katonai sorozások 1927-ben.
A tényleges katonai szolgálat megkezdé

sének elhalasztása iránti kérvények.
A nemzetvédelmi minisztérium tekin

tettel arra, hogy a fősorozások már kö
zelednek, az újoncok figyelmét felhívja 
a nemzetvedelmi törvény illetve a véd- 

'erő előírások azon pontjaira, melyek a 
tényleges katonai szolgálat megkezdésé
nek elhalasztása iránti kérvények mi
ként való beadására vonatkoznak. Ezen 
előírásokat az újoncok saját maguk ér
dekében tartsák be, mert a későn be
adott kérvényeket a katonai hatóságok
nak nincs módjukban kedvezően elin
tézni, úgy hogy a minden ok nélkül 
későn beadott kérvények visszautasit- 
tatnak.

A nemzetvédelmi törvény 10. és 16. 
§-ának illetve a véderő előírások 79. 
§-ának értelmében a tényleges katonai 
szolgálat megkezdése elhalasztható azok
nál, akik tanulmányaikat folytatják, vagy 
bizonyos mesterséget tanulnak és tanul.

menyemre kiváncsi Misák ur, a szom
szédom.

— Hogyan tetszik, — kérdezi érdek
lődéssel.

Huszka zene, mondom Misi kriti
kájának hatása alatt, két szóval és egy 
kézlegyintéssel intézve a darabot.

— Igaza van ifjú barátom — kap a 
szón Misák ur — muszka zene, tipikus 
orosz muzsika ; a ruháknak, a folytonos 
havazásnak, a vutkinak a zene is segit 
ségére siet, hogy teljes legyen az illúzió,j 
Oroszországban vagyunk.

— Egy hiánya a daloknak — vetem 
közbe — hogy nincsen bennük említés 
téve a Volgáról Volga nélkül el sem 
tudok orosz népdalt képzelni.

— ön szerint tehát a hercegnőt is 
Olgának és nem Annának kellene hívni 
— szavd Misák ur — Nem is olyan 
gyakori név az oroszoknál. Talán Szónyát; 
akart mondani.

Megszeretném neki magyarázni, hogy | 
nem Szónyát akartam monoani, hanem \ 
Volgát mondtam és hogy nem muszka,! 
hanem Huszka. De féltem, hogy a vég3n j 
még nagyobb lesz a konfúzió, inkabo: 
kimentem hát egy cigarettát elszívni.; 
(Misi nem cigarettazik, szédülései vannak 
a dohányzástól.,)

Ha a rimaszombati vadásztársaság, 
tagjai lennénk és szeretnők a jó horocs : 
kát, úgy már csak a stilszerüség ked
véért is a Hajlóvadászat után elmentünk ! 
volna Kemlóssy bácsihoz (pedig micsoda 
felséges bora van) a vadásztársaság bán 
kettjére. Mivel azonban idáig csak brünni j 
diaktanyaukon tartottunk hajtóvadászatot i

éjszakánkint papuccsal a kezünkben és 
a bor helyett inkább a pilzeni söröcskét 
kultiváljuk, le kellett mondani tervünk
ről. — Ehelyett jólnevelt fiukhoz illően 
szállodai szobánkba vonultunk. Misi 
soká forgolódott az ágyban, szédülésről 
és szemfájásról panaszkodott, de a végén 
elszenderült ő is.

2. Az esti előadás epilógusa.
A hajnali harangszóra ébredtünk fel 

öt órakor. Valahányszor Bátyiban éjsza
kázunk, soha sincs szükségünk sem vek
kerre, sem portásra, a jó öreg harang
szóra bízzuk magunkat (nem ismerjük,! 
de ilyennek képzeljük jóltevőnket, aki 
annyi borravalótól mentett már meg). 
Félórával később az állomás perronján 
sétálgatunk, a Muzsikus Ferkóról és a 
Hajtóvadászatról folyik a diskurzus. Sorra 
vesszük a színészeket, én Horváth Bös- 
kéért lelkesedem, Misinek Vágó Figan ja 
tetszett a legjobban. „Hanem abból a 
muszájból igazán elég volt", kezd bele 
u ra Misi, de a mondat közepén elhal a 
szó ajkán. „Muszaaáj", bődül el valaki 
a perron felső végén, utána harsogó 
nevetés, kacaj, férfi és női hangok ve- | 
gyesen. A kíváncsiság odavisz. Talán az 
öreg herceg utazik Oroszországba kifi
zetni az adósságait a vöm uram pénzén 
s most attól búcsúzik, dehogy kérem, 
Bobák urat veszt körül egy jókedvű 
társaság, Bobák ur kezében jókora, de 
már csak félig telt snapszos üveg, azt 
emeli lassan, reszketősen az. ajkához és 
bőgi újra: „muszaáj." Egy vasutas próbál 
utat törni magának a tömegen, Bobák

ur elcsípi, markába nyomja az üveget. 
A vasutas szabadkozik, az üveg tartalma 
is gyanús neki, meg a szolgálatközben, 
talán nem is lenne szabad. Néhány pil
lanat alatt zárt embergyürü veszi azon
ban körül és a társaság kórusban zengi: 
„muszáj." A vasutas enged az erőszak
nak és egy „Na zdravie pánovia" kö
szöntéssel nagyot húz az üvegből.

A vonaton ugyanabban a szakaszban 
foglalunk helyet, ahol Bobák urék. Bobák 
ur ugylátszik jobban megnevettet ben
nünket, mint a trottli herceg... Minden 
öt percben húz egyet az üvegből, ilyen
kor hol szólóban, hol kórusban hallat 
szik a „muszáj." Rövidesen kimuszájozza 
az Altvatert, de ekkorra el is készüli 
teljesen. A likőr után a társaság höUy 
tagjára, Mariskára kerül a sor. „Mamama- 
mariska, mumumu-muszáj", dadogja Bo
bák ur, de a Mariska gyilkos pillantá
sától menten elmúlik a dadogása. „Csó
kolgassa az üres pálinkás üvegét, persze 
most már én is jó vagyok, hogy elfogyott 
a snapsz", — pattog a menyecske.

A szakasz másik végén az ablaknál 
két cseh hölgy ül. Bobák ur most ezekre 
veti rá a szemét. Áldozatai nem sokkal 
fiatalabbak, mint Misi esti szomszédnője, 
de Bobák ur mostani állapotában a saját 
nagyanyjának is udvarolna.

Ingatag léptekkel közeledik az ablak
hoz, a mozdulat annyira bizonytalan, 
hogy Csehhon rózsái nem sejtik a ve
szedelmet, de ekkor elhangzik a csata
kiáltás: „muszáaaj" és a hölgyek (nini 
most veszem észre, este ők is ott voltak 
a színházban ... A második felvonás alatt

megbököm Misit... pszt, figyelj csak... 
Tisztán hallani újra a hátunk mögött: 
psi, psi, psi, psi ... „Ebben sem gyönyör
ködtem, ahogy hazakerültem Brünnből 
— mondja Misi — nem fér kétség a 
dologhoz, cseh hölgyek ülnek mögöt
tünk"), egyszerre megértik a szituációt. 
Egy „jezsismarja" kiáltással sikerül utolsó 
pillanatban átmenekülniük a szomszéd 
szakaszba (mintha az idősebbik nem 
szívesen menekült volna).

A két eredményt! len kísérlet után a 
társaság férfitagjai következnek, a k lauz 
is megkapja a maga zaftos pusziját, ne
künk sem marad adós Bobák ur (ez 
alkalommal bosszulom meg magam rajta). 
Feled felé közeledve, Bobák ur lankadni 
kezd. Fura színek ülnek ki az arcára, 
zöld a kékkel váltakozva. „Muszáj"., 
motyogja elhalóan, azután eltűnik egy 
időre. Mikor visszakerül, szemmel látha
tólag jobban érzi magát. A végállomásra 
érve, a kompánia a vasúti vendéglőbe 
vonul korhelylevesre. Bobák urnák ku
tya baja, egy teli flaskával a kezében 
már szónokol is „Fiuk" — hallom érces 
hangját egészen ki a perronra — „tegyünk 
szent fogadalmat. Jövőre, ha a színészek 
Bátyiban játszanak, be muszáj mennünk 
újra"... „Muszáj" feleli a kórus.

Hogyha azonban ez a kroki napvilágot 
lát az újságban, nekem is el muszáj me
nekülnöm jó messzire, hogy a rimaszom
bati és feledi közönség meg ne lincseljen.

Istvánffy.
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mányaik félbeszakítása nagy hátrányuk
ra válna, vagy azoknál, akiknél más 
ténykörülmények az elhalasztást meg
kívánják.

A kérvényeket felszerelve, diákoknál i 
múlt évi bizonyítvánnyal, valamint oly j 
bizonyítvánnyal is, hogy a kérelmező 
Tanulmányait folytatja, a tanoncoknál és 
hasonlóknál pedig oly bizonyítvánnyal, 
melyből kitűnik, hogy a kérelmező meg
szakítás nélkül tanulja a mesterséget, 
rrég a sorozás előtt annál a járási hi
vatalnál kell beadni, mely járási hivatal 
területén a kérelmező állandó lakhellyel 
bir. Kassán és Pozsonyban a kérvénye
ket a városi jegyzöhivatal katonai ügy 
osztályánál kési beadni.

Azok, akik bármi oknál fogva kérvé
nyüket a sorozás napjáig be nem adták, 
legkésőbb a orvosi vizsgálat megtartása 
előtt kérvényüket átadhatják a sorozó 
bizottságnak. Még azon esetben is, ha 
a kérvényhez szükséges mellékletek a 
sorozás napján nincsenek a kérelmező 
birtokában, a kérvényt be kell adni és 
a mellékletek pótlását a sorozás után 
eszközölni. Sorozás után és legkésőbb 
a tényleges katonai szolgálat megkez
dése napjáig kérhető az elhalasztás ak
kor, ha a kérelmező bebizonyítja, hogy 
ebbeli elhalasztás iránti indokai csak a 
sorozás után keletkeztek, máskülönben 
a lekésett kérelmező kérvénye ered
ménytelen és a fönnálló előírások sze
rint eluiasitandó. A sorozás utáni kér 
vényeket szintén az állandó tartózkodási 
hely járási hivatalának, Kassán és Po
zsonyban pedig a városi jegyzői hivatal 
katonai ügyosztályának kell beadni.

Ugyanazon előírások fennállanak az 
elutasított kérvények eileni panaszok 
beadásánál is, de fokozott figyelemmé 
kell ügyelni panaszlónak arra, hogy a 
felfolyamodási határidőt el ne mulassza.

Elhalasztás iránt beadott kérvény és 
az elutasított kérvények elleni panaszok 
nem bírnak halasztó hatállyal a bevo
nulásra. Amiért is a kérelmezők, ha a 
bevonulás napjáig az elintézést kézhez 
nem kapták, kötelesek bevonulni.

Hasztalan oly kérvényeket beadni, 
hogy a kérelmezőnek engedély adassék 
kérvénye elintézésének bevárására, mert 
a? ilyen kérvényeket a katonai hatósá
goknak kedvezően elintézni módjukban 
nem áll.

H ÍR E K
Muzsika szól,

táncra mégysz, Testvér, hová szives szó
val hívogat az Emberszeretet. Ünneplőt 
öltesz s örömpiros arccal sietsz a simára 
vikszolt, kivilágított tükrös bálterembe, 
melyet a Jótékonyság melegrefütött ká
polnájává, az Áláozatkészség nagyoltáros 
templomává varázsolt egy szebb napra 
virradással biztató farsangi éccakára a 
Gondoskodás aranyszárnyú angyala. — 
Aáakozó kezed minden garasa a magyar 
jövő erős, nagy házának építő munká 
saivá szegődött, ma még istápolásra szó 
ruló diákfiaink jobbsorsát biztosítja, Test
vér s ettől a szent adakozástól, Testvér, 
Te nem maradhatsz el. Menj hát! Muzsika
szó mellett mulasd ki magad. Eleget sírtál, 
eleget szomorkodsz is még, Testvér. Erre 
a ragyogó szép farsangvégi éccakára 
akaszd a feledés szögére minden gondo 
dat, gyújtsd lángra parázsba fulladt ked
ved, szunnyadó vigságod tüzét s ősi vir
tussal járjad a lassút, cifrázd a frisset, 
Testvér. Örömös lelkiismerettel, mert ál 
doztdl. dáridós kedvvel, mert magyarosan 
mulatni lélekgyönyörűség. Muzsikaszóval, 
hívogat az Emberszeretet, menj hát táncra, 
Testvér! ÉN.

Kinevezés. Pongó László oki. gépész
mérnök, — Pongó Mihály nyug. telek
könyvvezető kiváló szakképzettségű fia,
— a Féltén és Guilleaume budapesti 
kábelgyár r. társaság igazgatósága által
— alig egy hónapi alkalmaztatása után 
mérnökké neveztetett ki. őszinte öröm 
mel üdvözöljük ifjú földinket kinevez- 
tetése alkalmából, mert mindig jól esik 
az, mikor látjuk, hogy a tehetség és

szorgalom a hivatottak részéröl — illő 
elismerésben és méltó jutalomban ré
szesül.

Kinevezés. Vályi Ferencz a salgótar
jáni kószénbánya r. t. mérnöke főmér
nökké neveztetett ki.

Halálozások. Özv. Grózer Józsefné 
szül. Vajda Amália életének 84-ik évé
ben, február hó 20-án Rimaszombatban 
örök álomra szenderült. Az elhunytban 
özv. Balázsfy Józsefné szül. Grózer Ró- j 
zsa szeretett édes anyját, Balázsfy Mar- j 
git, Balázsfy József, Grózer Dezső, Izsó 
József és Jolán pedig nagyanyjukat gyá- j 
szólják.

Ipartársulati rendkívüli értekezlet.
A márczius 18-ára kitűzött járási ipar
társulati választáson követendő maga
tartás megbeszélése céljából vasárnap, 
február hó 27 én d. e. 11 órakor a vá
rosháza tanácstermében rendkívüli érte
kezletet tart az ipartársulat, a melyre a 
kötelékébe tartozó tagokat ezúton is 
meghívja a vezetőség.

Mesedélután A Mária-kongregáció 
most szerdán zsúfolt házat vonzó mese
délutánnal kezdette meg nyilvános mű
ködését. A Kath. Olvasógylet nagytermét 
teljesen betöltötte a sok apró gyerek,) 
akik gardedamjaik kíséretében mesét 
akartak hallani A csöppet sem fárasztó, 
bár hosszú szünetekkel spékelt műsort 
Fábián Melinda negyedik elemista ügye
sen elmondott prológja vezette be. (A 
prológot Telek A. Sándor irta.) Ezt kö- 
vetőleg Stampay J. „Inasok" c. vígjáté
két adták elő Znám Béla (pékinas), 
Telek Lehel (kéményseprőinas) és Te
lek Attila (rendőr). — Wilde Oszkár: 
„Az önző óriás" cimü meséjét két élő
képpel kisérve, Hrecska Piri recitálta 
melegen. — Pósa Lajos gyermekversét 
„Lakzi a konyhában" Urbányi Violka 
szavalta el kedves közvetlenséggel, — 
Hizsnyan Géza pedig Petőfi S. „Szeget 
szeggel" ez. közismert versével aratott 
megérdemelt tapsokat. — Okolicsányi 
Edith Gál Mózesnek „Ne hazudj" cimü 
meséjét adta elő a kicsinyek feszült fi
gyelme közben, három ügyesen meg-, 
rendezett élőképpel kisérve. — A mese
délután utolsó száma a 49 vetített kép
pel plasztikussá tett „Jancsi és Juliska"; 
meséje volt, amihez a szöveget Zem- 
léi yi Manczi, a vetítést pedig a fárad 
hatatlan Frenyo Lajos reálgimnáziumi 
professzor szolgáltatta. — A csöppségek 
mindvégig pompásan szórakoztak és lel
kesen tapsolták a szereplőket. Jó lesz 
rendszeresíteni ezeket a mesedélutá
nokat.

Szentmihályi—Trombitás—Jetiinek 
koncert Rimaszombatban. Forró ün
neplésben volt része szerdán este három 
budapesti művésznek, a Tátra szálloda 
előadó termében rendezett koncerten.: 
Szentmihályi Tibor a m. kir. operaház 
tenoristája, dr Jellinekné T. Ida dal- 
énekesnő és dr Trombitás Gyula a pesti 
zeneakadémia országoshirü tanára léptek 
fel ezúttal első Ízben rimaszombati kö
zönség előtt a legválogatottabb műsorral 
és előadásukat oly tüntető tapsokkal 
fogadta a rimaszombati komoly zene
világot reprezentáló közönség, hogy a 
művészeknek műsorukat úgyszólván meg 
kellett duplázniuk a szűnni nem akaró 
tapsok, kihívások következtében. Terje
delmes, meleg tenorjáért különösen Szent
mihályi Tibor jutott végnélküli ünnep
léshez, úgy szólószámai, mint duettjei 
precíz, abszolut-müvészi produkciók vol
tak. Parinernő,e, dr jellinekné Titteldorf 
Ida, különösen a nagy német mesterek 
Schumann, Brahms müdalaival aratott 
sikert. Melegcsengésü, iskolázott és nagy
szerű technikával kezeit mezzoszopránja 
pompásan érvényesült a nagyobb fel
adatot igénylő Lecocq és Mascagni duet
tekben is. Trombitás Gyula zongora
művész leegyszerűsített, színes zongora- 
kisérete a művészi élvezetet teljes egésszé 
varázsolta. Mint szólista Debussy poéti- 
kus arabesquo jé vei bilincselte le a hall 
gatóságot és ami Rimaszombatban is 
szenzáció: Bartók: Allegro barbaro c. 
dübörgő dinamikájú zongoraszámának is 
zugó tapsvihart szerzett. A hálás művész 
Grieg: Frü hl i ngslied jé vei köszönte meg

a zajos ünneplést. A nagysikerű rima- 
szombati bemutatkozás után a Tátrába 
utazott a három kiváló művész, ahol 
több koncertet fognak adni.

A Kath. Olvasóegylet választmánya 
e hó 14 én tartotta tavaszi ülését. Több 
adminisztrációs ügy után az évi köz
gyűlés idejét március 6-ára tűzték ki. 
Az 1927. évre kisorsolták a következő 
házépítési kötvényeket: 241, 247,283 
310 780, 816, 855, 873, 874, és 1186 
számokat. Az elnökség ez utón is közli,, 
hogy á tulajdonosok kötvényeikkel Dicz- I 
ky Pál pénztárosnál jelentkezhetnek be
váltás végett. Az egy évig be nem vál
tott kötvények az alapszabályok értel
mében az egylet tulajdonába mennek át. I 

Az izr. Jótékony Nőegylet bálja. Az 
elmúlt szombaton óramű pontossággal, 
kitűnő rendezésben pergett le az izr. 
Jótékony Nőegylet hagyományos farsangi 
bálja. A fővárosi Ízléssel berendezett 
termeket a disztingvált előkelő közönség 
szállta meg félkilenc tájban, a perzsák 
és pálmákkal dekorált termek, a kapa
citásukban ez alkalomra bőségesen elő
léptetett csillárok pazar fényben már 
egyedül is szemkápráztató látványt nyúj
tottak, a párisi, bécsi, pesti és prágai 
szalónok szignóját eláruló grand tói lettek, 
pompás frakkok tömege azonban ezt a 
képet minden festői elgondolásnál paza- j 
rabbá, változatosabbá formálta. A háború 
óta ilyen nívós, jólrendezett, előkelő tó-1 
nusu bál még nem volt Rimaszombatban. 
A helyiségek dekorálását a rendezőbi
zottság felkérésére Miskolczy Lajos ké- j 
szitette el sajátkezüleg, teljesen önzet- 
lenül. Maga a bál rendezése dr Ganzfried 
Ernő ügyvéd vállain nyugodott, aki 
nagyszámú és precízen működő rendező
gárda élén a bál végeztéig hiuzszemek- 
kel őrködött, hogy minden „klappoljon." 
A zenét Oláh Kálmán bandája és a 
színházi zenekar Losonczról átautóbusz-1 
tatott jazz-bandje szolgáltatta. A bál j 
erkölcsi siker tekintetében méltó volt a 
Nöegylet jótékonyságban eltöltött negy
ven éves múltjához, az anyagi eredmény 
közel tízezer koronás bevételben nyert 
kifejezést, nemcsak a múlt elismerését, 
hanem a jövőre szóló legnagyobb biza 
lom megnyilatkozását is jelenti.
I

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik szeretett fivérünk 

Lovass János elhalálozása alkalmával 
mély fájdalmunkat őszinte, igaz rész
vétükkel igyekeztek enyhíteni és azok
nak is, kik a végtisztességén részt- 
vettek, ezúton mondunk hálás köszö
netét.— Rimaszombat, 1927. febr. 21.

A testvérek.

A helybeli ifjúsági Kálvinkör és ref. 
Leánykör — saját alapja javára — már
cius 1-én, kedden este nyolc órai kez
dettel bibliai tárgyú és ismeretterjesztő 
vetitett-képes előadást rendez a mozi 
helyiségében, melyre minden érdeklődőt 
szeretettel meghívunk. Beléptidij nem 
lesz, hanem kegyes adakozásokat a ne
mes célra hálás köszönettel fogadunk. 
Kérjük az érdeklődő közönséget a pontos 
megjelenésre. A két kör vezetősége.

Az evang. ifjúsági körök jubileuma. 
Bensőséges ünnepet ült múlt vasárnap, 
február 20-án a két evangélikus ifjúsági 
kör, fennállásának 3 éves évfordulója 
alkalmával. Különös öröme volt e nap
nak, hogy a testvér Luther-Körrel együtt 
tarthatta meg a Leánykör az évfordulót. 
Baráih Károly lelkész mélységes imája 
és gyönyörű alkalmi beszéde után egy 
leányköri tag Papini: Krisztus történetét 
nyújtotta át hálatelt köszönő szavakkal 
a szeretett lelkipásztornak. A nagy gond
dal összeállított titkári és pénztári jelen
tés felolvasása következett ezután. Köz
ben Rövid Margit szavalta el ügyesen a 
„Krisztus a tengeren" cimü, mély hatást 
keltő költeményt. Jóleső örömmel tekint
het vissza a Leánykör múlt évi munká
jának eredményeire; amennyiben be
vonult saját otthonába, megszervezte 
könyvtárát, tagjainak száma a pártoló 
tagokkal együtt 50 rő! 150-re emelkedett 
s a karácsonyi vásár jövedelméből foko
zottabb mértékben segíthette szegényeit.

A közelmúlt napokban pedig vendégéül 
fogadhatta az ev. beimissio egyik hivatott 
vezetőjét, Szentistványi Margit testvért 
Kassáról, ki egy héten át naponta végezte 
áldásos missiói munkáját a tagok között. 
A tartalmas elnöki bezáró után ima kö
vetkezett, majd felhangzott a „Mindig 
Velem Uram" kezdetű gyönyörű egyházi 
himnusz és végétért a meleg, igaz ünnep
lés. Az ezt követő szeretetvacsorán pedig 
a Luther-Kör elnöke köszöntötte az ün
neplő Leánykört.

Kinő APOLLG mozgó
Szombaton és vasárnap, február hó ^6-án és 27-én 
I. rész, szerdán, március 2-.-n II. rész, szenzációs 

kalandor filmregény Louis Feuillada és 
M. Champreuxtol

KAIN JEGYE
(Le ítigmate). Főszereplők Jean Murát és a ki* 

Babula, ismert a .Pária árvája* c. filmből.
Caiitörtökön, március 3-án, tévedés és hazugság 

tragédiája, gyönyörű társadalmi film

Az elutasított feleség
Főszereplő Henny Portén, a közkedvelt művésznő.

J e g y e k  e l ő v é t e l b e n !

Magyar Nemzeti Párt diákmenza- 
bálja Szombaton este (febr. 26.) ^ ,9  
órai kezdettel fog lezajlani a Magyar 
Nemzeti Párt diákmenzabálja a Tátra 
szálló nagytermében. A prágai magyar 
egyetemi ifjúság jövőjét biztosítani hiva
tott menza alapjait nagy mértékben fogja 
a szombat esti bál jövedelme dotálni, 
az előjelek legalább is azt bizonyítják, 
hogy a párt diákmenzabálja nemcsak 
kivételesen nagystílű rendezés és a ven
dégek nagy száma tekintetében, hanem 
az ott megnyilvánuló áldozatkészség 
dokumentálása tekintetében is felül fog 
múlni minden elképzelést. A rimaszom
bati diákmenzabál anyagi és erkölcsi 
eredményének olyannak kell lenni, hogy 
arányban álljon azzal a lelkesedéssel, 
ami a diákmenza gondolatot e város 
falai közül elindította a megvalósulás 
útjára.

Hangverseny. A „2ivena“ szlovák 
nőegyesüiet helyi osztálya és a „Slovan" 
sportegyesület március hó 1-én, esti 8 
órai kezdettel a megyeháza nagytermé
ben hangversenyt rendez, melyet tánc- 
mulatság követ. A koncerten, mely tulaj
donképpen dr. Werner Gyula hangver
senye, Beethoven Tavasz szonátáját és 
Paganini D-dur koncertjét fogja játszani 
a kiváló hegedűművész dr. Daxner Vla- 
dimirné zongorakisérete mellett, azután 
dr. Daxnerrel hármasban Csajkovszky 
csello-hegedü-zongora trióját. — Belépő
díj tetszés szerint.

\
■■

1

Van szerencsém  t. m egrendelői
met értesiteni, hogy bel- és külföldi 
szöveteim  a tavaszi idényre már 
megérkeztek.

A nagyérd. úri közönség szives 
rendeléseit kérve, vagyok 

teljes tisztelettel
Józsa A. uriszabó Rim. Sobota.

!
■
■

i
DlANA-sósborszesz,

DIANA'krém,
DIANA'Puder,

DIAKA-szappan
Szent Rókus lábsó

uj lábat csinál. Használ: 
tyúkszem , keményedések, 
daganatok, izzadt bőr, bőr
égés, dörzsölés és fagyási 

daganatok ellen.
Kapható minden gyógyszertárban. 

Ára 12 korona 75 fillér.
Uj állampolgár. Pogány Emil hely

beli állami elemi iskolai tanító állam
polgárságot nyert.

Járványos betegségek idején legnagyobb gond fordítandó a gyomor és 
belek rendes működésére. — Emésztési 
zavaroknál fél pohár SCHMIDTHAUER-féle

IQMÁNDI KESERŰVIZ
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.
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Si-versenyek a magas Tátrában.

Most folynak le a Magas Tátrában 
Tátraszéplak mellett a nemzetközi sf- 
sersenyek a Karpatbenverein rendezésé
ben február 24-től 27-ig. Lesznek ifjú
sági-, hölgy-, sístaféta-, távolsági ugró- 
és egyéb síversenyek. Az eredmény ki
hirdetését Tátraszéplakon 27 én este 
végzik. A nyertes „a Magas Tátra leg
jobb sífutója 1927-ben“ címet viseli. A 
versenyen gömöriek többen vesznek részt.

♦ ♦X Minden jó háziasszony X
X a fehérneműjét otthon varrja s hozzá X  
^  a hires Schroll-féle siffon, vászon, j
♦ batiszt, damaszt, paplanlepedő- és ♦X  ágylepedővásznát , X
|  a Kovács-Áruházban f
% Rím. Sobota, Masaryk-tér 5. sz. X
X  vásárolja. X
X  Vidékre mintákat küldök. Előnyös árak! X
♦ . _____________ _____♦

Megindult az élet az Irodalmi Tár
saságban. Hétfőn úgyszólván teljes 
számban megjelentek a tagok az Iro
dalmi Társaság ülésére, hogy meghall
gassák Horváth Zoltán nyug. reálgimn. 
tanárnak, a Társaság most megválasztott 
uj tagjának székfoglalóját. A felolvasás 
előtt dr. Veress Samu elnök meleg sza
vakkal üdvözölte a múlt ülésen beválasz
tott négy uj tagot: Báthory Andort, dr 
Stromp Lászlót, Fülep Kálmánnét és ifj. 
Rábely Miklóst. — Horváth Zoltán zajos 
ünnepléssel fogadott felolvasása után! 
pedig áttértek a folyó ügyek tárgyalá
sára. Egy névtelenül benyújtott lírai köl
temény elbírálását a jövő ülésre halasz
tották, a bírálással dr Bálint Gézát, Bá 
thory Andort és Holéczy Miklósnét bízták 
meg. A Rákóczi-ünnepély programmjá- 
nak megbeszélése után a Móricz—Simo- 
nyi-estély megrendezése került szóba,! 
majd pedig elhatározták, hogy március! 
első napjaiban megrendezik Egry Viktor, 
Győry Dezső, Szombathy Viktor és 
Darkó István szerzői estjét. Több tag 
fölszólalására a heti ülések napját hét
főről szerdára tették át s igy a társaság 
legközelebbi összejövetele március 2-án 
esti 6 órakor lesz megtartva.

Műkedvelőelőadás Ajnácskőn. Febr.
17-én, farsangvasárnapján az ajnácskői 
O.vasó- és önképzőkör kuiturháza ja
vára szinielőadással egybekötött tánc
mulatságot rendez, amely alkalommal 
színre kerül Csite Károly „A bíró leá
nyai" cimü 3 felvonásos népszínműve I 
és Tutsek Anna „Czilike vőlegénye" ez. 
egyfelvonásos vigjatéka. Az előadás esti 
6 órakor kezdődik.

Elfogták Vybal zenetanár gyilkosát.
Még 1920 bán történt, hogy Vybal Lajos 
zenetanárt Darnya közelében meggyil
kolva találták. A nyomozás kiderítette, 
hogy a szerencsétlen ember a határon 
való átkelés előtti éjszakát a darnyai 
bírónál töltötte, ahol egy Baraxa nevű 
ember csatlakozott hozzá. — Hajnalban 
együtt indultak a határ felé, Magyar- 
országba azonban Baraxa egyedül érke
zett meg és a zenetanár hulláját csak 
napok múlva fedezték fel a keresésére 
indult hozzátartozói. A gyanú azonnal 
Baraxára terelődött, akit azonban a lég- j 
erélyesebb nyomozás dacára sem tudtak j 
elfogni. A magyar csendőrség végre hat 
év múltán most hurokra kerítette Bara 
xát és már át is adta a rimaszombati 
államügyészségnek, hol a tavaszi esküdt 
széki cikluson fog sor kerülni a gyilkos
sági bünpör tárgyalására.

Véres parasztdráma Serkén. Febr.
9-én hajnalban szétzúzott koponyával 
holtan találták ágyában Simon István 
65 éves serkei földmivest. Álmában or
vul támadt rá a gyilkos és a haláltokozó 
súlyos favágófejsze a szó szoros érte
lemben kettészelte a szerencsétlen ko
ponyáját. A fejsze oly vehemenciával 
zuhant az alvó gazdára, hogy még az 
ágy deszkája is kettéhasadt a homlokot 
szétzúzó fejsze foka alatt. Bár a gyilkos 
szerszám Simon István tulajdona, a gyil-j 
kos nyomára ez sem tudta eddig a ha- j 
tóságot rávezetni. A nyomozás minden- ! 
esetre megállapította már, hogy a gyil-j 
kosságot megelőző napokban a Simon! 
család békéje erős veszélyben forgott, 
mert a kisebbik fiú, László házasságába 
az idősebbik Simon fiú, István sehogy- 
sem akart beleegyezni. Emiatt állandó 
perpatvarok voltak és a feszültséget az 
fütötte a maximumig, hogy az öreg Si

mon már 1000 koronás váltó kölcsön 
után járt, hogy tavaszra abból lakást! 
építsen portáján a fiataloknak, akiknek 
egybekelését örömmel vette volna. A 
családos bátya azonban megtagadta a 
váltó aláírását és lehet, hogy ez volt a 
dráma tulajdonképeni elindítója. A hely
színre érkezett csendőrök az egész ház
népet kihallgatták s ennek megtörtén
tével mindkét Simon fiút beszállították 
a rimaszombati államügyészség foghá
zába. Simon István csizmáján és ruhá
ján állítólag több, vértől származó pe
csétet találtak, e bűnjeleknek vegyele- 
mezése most van folyamatban Prágában.

Hivatalos közlemények A járási ipar
társulat vezetőségének folyó évi március 
hó 8 ára hirdetett választását a járási 
hivatal folyó évi március hó 18-ára ha
lasztotta el és pedig azon okból kifo
lyólag, mert március 8-án Rimakokován 
vásár lesz, amelyre az iparosság nagy 
része elmegy és igy nem vehetne részt 
a választáson.

Felhivatnak és figyelmeztetnek az eb
tulajdonosok, hogy ebeiket a városi 
adóügyosztálynál haladéktalanul jelentsék 
be, mert ellenesetben köteleztetni fog
nak az ebadó kétszeresének a megfize
tésére, azonkívül szigorúan meg lesznek 
büntetve.

A vasutügyi minisztérium által a la
kosság ellátására szolgáló burgonya szál
lításánál engedélyezett 25"/o'OS könnyí
tés visszavonásig, legkésőbb azonban 
folyó évi május hó 31-ig meghosszab- 
bittatott.

A szerkesztésért és kiadásért fele lős:
Rábely Károly laptuiajdonos.

Eladó. “"Wl
Tompa-utca 6. szám alatt lévő

Molnár János-féle pékség
mely áll két utcai -szobából, konyha, mű
hely, kemence, különálló bolthefyiség, 
udvar — szabadkézből eladó.

Értekezni lehet Kéry Istvánnal Tompa
utca 6. szám alatt és Kálmán Károly 
hentesüzletében.

VENDÉGLŐ ÉS SZÁLLODA
R im aszom bat, Tom pa M ihály-uica 18. szám

Teljesen megújított vendéglőmben olcsó és I 
ízletes m agyaros ételek , jó  valódi m agyar 
borok, e lső rangú  sör, tisz ta , féregm entes 
hálószobák minden időben kaphatók

Társasebédek és vacsorák készítését lehető 
jutányos árakon vállalom.

KOMLÓSY ISTVÁN
nyug. tisztviselő, vendéglő- és szállodatulf jdonos.

É r t e s í t é s .
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a 

tavaszi idényre az újdonságok már megérkeztek. 
Krszitek 350 koronától kezdve elsőrendű divatos 
ruhákat. — Fa^on-munkát 100 180 koronáért
vállalok. Tisztelettel

HANK ANDOR, úri szabó
Szijjártó-utca 75. sz.

0 ^ -  Üzletmegnyitás.
Tisztelettel értesítem a m. tiszteli 

hölgyközönséget, hogy Rimaszombat
ban, Gömöri-utca i2. sz. a.

kalap-szalonomat
megnyitottam és raktáron tartok min
denféle legújabb divaíu nőikalapokat. 
Gyermekkalapok nagy választékban. 
Alakításokat jutányosán vállalok.

A ni. t. hölgyközönség szives párt
fogását kérve, vagyok

kiváló tisztelettel
ix SÜSSMANN LILLY.
Rimaszombat, Gömöri-utca 12 sz. 

Bejárat Zaithaml női fodrász mellett.

Jó házból való fiú

tanulónak
fizetéssel felvétetik- 

Veres Ignácz vaskereskedéséoen.

Eladó ház!
A Losonczi-utcza 15. szám alatti ház 

(magányos udvar) szabadkézből eladó.
Értekezni lehet ugyanott özv. Szabó 

Lajosné tulajdonossal. 2 3

Fordson FORD Lincoln MÁV gépgyárak
jogosított képviselete

BOROS BÉLA Koáice Főutca 23.
Elad: FORDSON tractorokat,

„ FORD személy- és teherautókat,
„ CSÉPLŐGÉPEKET, golyós csap

ágyakon járókat, melyekre here- 
fejtők felszerelhetök.

Alügynökök, viszonteladók szépen dijaz- 
tatnak fixummal vagy jutalékkal.— 
FORD gépekhez és MÁV cséplőkhöz! 
értő soffőrök mint szerelők és viszont
eladók fölvétetnek.

Bérbeadó lakás
Tompa-utca 5 sz. alatt egy utcai lakás
március 1-től bérbeadó. Bővebb felvilá
gosítást ad Dickmann D. bőrkereskedő.

Egy jó családból való, jó meg
jelenésű fiút

gyakornoknak
fölveszek. Bokor-drogéria.

Eladó
egy jó karban levő barokk stilü teljes

ebédlő-berendezés
Masaryk-tér 26. szám alatt I. emelet.

Meghívó.
A R im aszom bati Közbirto

kosság és Gazdakör

é v i r e n d e s  k ö z g y ű lé s é t
folyó évi április hó 3-án

a városháza tanácstermében délelőtt 11 
órakor tartja meg, melyre az érdekelte
ket ez utón tisztelettel hivja meg az

Elnökség.
Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. Számvizsgálóbizottság jelentése.
3. Gazda jelentése.
4. Évi költségelőirányzat tárgyalása, 

megszavazása.
5. Esetleges indítványok.

>♦8— I—

A  legújabb tavaszi divat
mérték után készítek j í « '  i í -p i o Í t i A +  a le8kényesebb igé- 
teljes garancia mellett U.X *j nyéknek megfelelően.
Úgyszintén mindennemű javításokat a legpontosabban és szolid áron végzek.
Lelkiismeretes, szolid és pontos kiszolgálás- «  J V  » 1
ról biztosítom a t. közönséget. Tisztelettel & Z G C 1 .J .R &  I j T y O Ü * § j y •

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

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

zoiíczeÉy-, if i-, prczBllán- és toytóslsz&Misi-üzM
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.

A TORNALJA1 HITELINTEZET |
1927. évi márczius hó 10-én d. e. 10 
órakor saját helyiségében tartandó

54. (LIV.) évi

rendes közgyűlésére.
Tárgysorozat:

1. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése.
2. A mérleg megállapítása, a nyereség felosztása és a felmentvény 

megadása.
3. Alapszabályszerüleg beadott indítványok tárgyalása.
A mennyiben a közgyűlés határozatképtelen lenne, úgy folyó év

márczius hó 18-án d. e. 10 órakor ugyanott uj közgyűlés lesz megtartva, 
mely tekintet nélkül a megjelentek számára, a fenti tárgysorozat felett ér
vényesen fog határozni.

Tornaija, 1927. február hó 8. AZ IGAZGATÓSÁG.
A mérleg, veszteség nyereség-számla, az igazgatósági és felügyelő

bizottsági jelentés és javaslat a közgyűlést megelőző 8 napon át az inté
zet hivatalos helyiségében d. e. 9—12 óráig megtekinthető.

Az alapszabály 22. §-a értelmében esetleges indítványok a közgyű
lést 8 nappal megelőzőleg Írásban adandók be az igazgatóságnak.

Mérleg Vagyon: Készpénz Ké 278.436—. Azonnal esedékes köve
telés Ke 389 993-25, Váltókölcsön Ke 3,426.413—. Értékpapír Ke 347.919—, 
Adósok Ke 5,273.725 85, Ingatlrnok K5 250.000'—, Átfutó és átmenő téte
lek Ke 1,849.243-57, Összesen: Ké 11,81573067. — Teher: Alaptőke 
Ke 600.000'—, Tartalékok Ke 205.000.—, Betétek Ke 6,620.24923, Hitele
zők Ke 2,448 645 93, Fel nem vett osztalék Ké 22 448'—, Átfutó és átmenő 
tételek Ke 1,854 747 21, Nyereség Ké 64.64030, Összesen Ké 11,815.73067.

Veszteség - Nyereség. Veszteségek: Személyi és dologi kiadások: 
28652232, Kifizetett ‘..amatok : Ke 51760640, Adók : Ke 11004T08, Leírá
sok: Ké 1.48480, Vegyesek: Ké 420—, Nyereség: 64.64030, Összesen:
Ké 980.714'90. — Nyereség: Nyereségáthozat: Ke 6.892'35, Kamatok:
Ke 680.801'37, Jutalékok: Ké 293 02118, Összesen: Ké 980.71490.
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Rimaszombat,-1927. Nyomatott R ábely K ároly könyvnyomdájában.


