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Aj nácsköröl,
ebből az alig pár száz lelket szám
láló gömöri faluból képeslapot ho
zott szerkesztőségünknek a posta. 
Amolyan egyszerűnek látszó képes 
levelezőlapot, melynek a rajta levő 
kép és pár soros vers adja meg azt 
a jelentőséget, hogy vezető helyen 
foglalkozzunk vele.

A kép: színpad. A függönyrésen 
magyarruhás lányka bujt ki a rival
dára. Előtte férfiakból, asszonyok
ból, lányokból, fiukból álló hallga
tóság. A vers: „Hitet, tudományt, 
dalt, meséket, forrását minden jónak, 
szépnek, csengő szivekben megta
láltam az ajnácskői kulturházban. 
Lányok, legények, gyerekek! Dalol
jatok ! Meséljetek!"

Ennyi az egész. Mégis mily sokat 
mond, mennyi szépet beszél a kis 
képeslap. Mindennél szebben, éke
sebben beszél arról az ősi di
csőséget hirdető sziklavárrom tö
vébe ült kis magyar faluról, amely 
bár távol esik minden nagyobb 
kulturgócponttól, lelkes vezetők fá
radhatatlan buzgólkodással, hangya- 
szorgalommal végzett lankadatlan 
tevékenysége, kitartó munkássága 
mellett megtalálta azt a helyes utat, 
melyen haladva nemcsak kulturális 
téren tud érvényesülni, de lelki gaz
dagságban gyarapodva, minden te
kintetben boldogul is.

Beszél e kis lap Ajnácskőről, hol 
kulturházat teremtett a művelődésre 
törekvő egyetakarás. Kulturházat, a 
magyarszó, magyar dal és zene 
dédelgető fészkét, jóság hajlékát, 
szépségek oktató iskoláját.

Ajnácskő lelkes magyar népe, 
minden * elismerésreméltó, nemes 
gondolkozásu vezetőinek irányítása 
mellett, egyszivvel-lélekkel odatere
lődött a kultúra templomába s ma 
már tudatos kulturális munkásságot 
végez.

Tudatosat, mert megértette a hivó 
szót. Tudatosat, mert lelkét átha
totta a magasztos gondolat: minden 
népnek annyi az értéke, amennyi a 
műveltsége s nem veszhet el az a 
nép, amely nemzeti kultúráját ápolja, 
féltő gonddal őrzi. — Ezt teszi Aj
nácskő józan gondolkozásu, becsü
letes lelkű, igaz magyar népe.

Ajnácskőt példaként állítjuk oda 
a többi magyar faluk, sőt városok 
elé. Kövessék Ajnácskőt! Lobogjon 
fel a szivekben a kultúra szereteté- 
nek lángja! A lelkek szomját a 
kultúra örökké buzogó forrásánál 
elégítve ki, nyerjenek erőt a nemzet- 
fenntartó egységes nagy munkához,

mert csak igy, mert csak akkor 
vívhatjuk meg diadalmasan harcun
kat, győzedelmes csatánkat a féléi 
metes ellenféllel, melynek zászlajára 
e szót Írták: Elnemzetietlenités. És 
ezt a harcot megvívjuk, e csatából 
győzedelmesen kell, hogy kikerül
jünk.

Ajnácskő népe előtt földig hajtva 
elismerésünk pántlikás lobogóját, 
szívből szívesen köszönjük a nekünk 
is oly kedves képeslapot s hogy 
mások is hallják, hogy mások is 
szivükbe véssék hangosan, lelkesül
ten, szeretettel szavalgatjuk a verset:

Hitet, tudományt, dalt, meséket,
Forrását minden jónak, szépnek,
Csengő szívekben megtaláltam
Az ajnácskői kulturházban.
Lányok, legények, gyerekek!
Daloljatok ! Meséljetek ! m. i

Egy szomorú, de tanulságos tapasztalat.
A helybeli Ifjúsági Kálvin-kör és Ref. 

Leánykör kedden, március 1-én tartotta 
meg hirdetett bibliai tárgyú vetített-ké
pes előadását a mozi helyiségében. Elég 
szép számmal vettek részt az érdeklő-
uon. ívei o ü iu ta u n  lu u iauan  uv j
kísérettel: I. A kereszt-üt. (Krisztus urunk 
kínszenvedése és halála.) — II. A halál 
a tiszta ész és a vallás megvilágításában.

A szöveg olvasója bejelentette a kö
zönségnek, hogy az ifjúsági körök nem 
ezeket a képsorozatokat rendelték első
sorban, hanem egészen másokat. (Nem 
vígjátékokat, hanem szintén bibliai tár
gy uakat.) De a nyitrai kölcsönző-válla
lat azokat nem küldhette meg, mivel ki 
voltak kölcsönözve előadásra, igy nem 
voltak kéznél. Bibliai tárgyuak csak 
ezek voltak. — Az idő rövidsége miatt, 
más képsorozatokat már nem lehetett 
beszerezni s az előadást sem akarták 
lefújni, (nem akarván felültetni a közön
séget.) Tehát: a legjobb akaratuk és 
igyekezetük mellett is csak ezeket mu
tathatják be.

Nagyon jól tették 1 Az lett volna a 
baj, ha másokat mutattak volna és nem 
ezeket. Bár a résztvevőknek nagy része 
nem igy gondolkozott, nem igy véleke
dett. Türelmetlenül nézték és hallgatták 
végig e komoly előadást s a végén ez 
volt a megjegyzésük : Ezt nem lett volna
szabad előadni_Mást vártunk.-Ezt nem
élveztük.-Miért nem vígat adtak inkább! 
— Mintha az élvezet, a mulattatás lett 
volna a czélja ennek az előadásnak 1

Ezek a megjegyzések, nyilatkozatok 
őszinték voltak, és ezekből egészen pon
tosan meg lehetett állapítani a jelenvol
tak egy részének lelki világát. Ezek a 
nyilatkozatok elárulták, hogy egy „bib
liai tárgyú", tehát vallásos, vetitett-ké- 
pes előadásra milyen igényekkel jöttek 1 
Ez pedig azt mutatja, szinte csalhatat
lan fokmérője annak, hogy a mai ultra 
modern művészetek, a háborúval kar
öltve s a háború által kitaposott utón 
haladva, mennyit rontottak népünk lelki 
világán 1 Vagy, más szavakkal, hogy 
mennyire sülyedtünk, mennyire deka
densek vagyunk 1

Milyen erkölcsre vall az, mikor egy 
kis vidéki városnak a publikuma is, 
vallásos összejövetelen, vig darabokat 
akar látni, egyszóval „élvezni" akar. — 
Maholnap a templomokkal szemben is 
ezeket az igényeket fogják támasztani. 
(Vagy talán, akik nem járnak templomba, 
azért nem járnak, mert ott sem lehet 
„élvezni?") Teljesen a színházak ope
rettjeinek és a táncmulatságok shimmy 
és charleston táncainak hatása alatt 
állunk. — Ha ezek lettek volna a „bib
liai tárgyú" vetitett-képes előadáson is, 
akkor bizonyára meg lettek volna elé
gedve 1 (A Jézus Krisztus szenvedése és 
halála, s a halál gondolata, a tiszta ész 
és a vallás megvilágításában, nem elégí
tette ki őket!)

Egészen a régi róm ai„panem  et cir- 
censes!" (kenyeret és cirkuszi játékokat!) 
világában élünk ! Csak egy nagy baj 
van. Az, hogy akik e jelszó alatt indultak 
el, szóval, akik mindenütt csak élvezni 
akarnak: vagy tudatlanok, azaz nem 
ismerik a történelmet, nem tudják, hogy 
mi következett a római „panem et cir- 
censes!" korszaka után;— vagy annyira 
léhák és könnyelműek, hogy nem akar
ják észrevenni a történelem tanítását és 
tanulságát!

Korunkban, tehát, nincs semmi szent 
és komoly dolog, amit komolysággal és 
Jhihattal illő végignézni, végighallgatni!? 
Annyira sulyeutunK mar, nogy csatc a 
vad emberekhez illő léha táncok, zenék, 
mulatozások és élvezetek elégítenek ki !? 
Elhiszem, hogy nagyon sokat megri
asztott az előadáson, a megjelentek kö
zül, a halált megszemélyesítő „Kaszás 
ember". De ez csak annak a szomorú 
bizonysága, hogy nem foglalkoznak vele, 
— ismeretlen volt előttük, azért ijedtek 
meg tőle. Sőt, nem is akarnak vele fog
lalkozni, mert kellemetlennek tartják 
magukra nézve. Ami azt bizonyítja, hogy 
kellemetlennek tartják az igazságot is. 
Mert az a legnagyobb igazság, hogy 
mindenkinek meg kell halnia.

Nagyon jó volt az az előadás, hogy 
azokat az elbizakodott embereket figyel
meztesse a legnagyobb igazságra ! Bár 
mindenki látta volna ! Ezen az igazságon 
kivül, még egy nagy igazság van, ami 
valószinüleg ismét nem fog általános 
tetszéssel találkozni, — s ez az, hogy 
mindazok, akik léha, könnyelmű szóra
kozásokban, élvezetekben keresik az 
életet, illetve : akik azokba temetkeznek 
a halál elől, — azokra nézve egészen 
bizonyos, hogy rettenetes lesz a halál. 
De akik foglalkoznak ezzel a gondolattal, 
akik szeretik az igazságot, — azoknak 
jó emberük, legjobb ismerősük lesz az 
és nem fognak tőle megrettenni, mert 
Isten müvét látják benne.

Nem az a baj, hogy a halálról szólt 
az előadás, hanem inkább az, hogy Istent 
nem ismerjük, vagy nem akarjuk ismerni, 
mert O is kellemetlen ránk nézve ! Az 
ilyen embereknek mutathatnak akármi
lyen komoly és szent dolgot és beszél
hetnek előtte akármiről, csak ezek lesz
nek a vélemények : „Ezen nem lehet 
mulatni". — „Mást vártunk". — „Ezt 
nem élveztük". — „Miért nem vigat 
adtak !“

Gondolkozzunk csak ezeken !!
Egy résztvevő.

Válasz:
Az a bizonyos modern költészet

czimü cikkre.
Igazán köszönöm Szombathy Viktor 

urnák azt a szívességét, hogy igénytelen 
soraimmal méltónak tartotta oly terje
delmesen és kétségtelenül tartalmasán 
foglalkozni. Engedtessék meg, hogy erre 
válaszomat megadjam, Ígérvén, hogy ez
zel az ügygyei aztán tovább bíbelődni 
nem fogok.

Szombathy ur eltalálta, hogy az öreg 
gárdának vagyok egyik tagja, valamint 
hogy nem az ő költészetével foglalkoz
tam. Örömmel jelentem ki, hogy az ő 
szellemes elmeszüleményei olvasása rám 
muiattatólag hatnak.

Ha már Szombathy ur felfedi az erő
sebb bírálatot takaró leplet, tán nem 
veszi tőlem rósz néven, hogy ezt az erő
sebb bírálatot is ellátom aláírásommal.

Miskolczi diákkoromban történt, hogy 
a „Tél“-ről kellett verset irni az apró 
nebulóknak. Az egyik, egy Rozgonyi 
nevű fiú, a cim alá ezeket irta:

Molto. Amint a Török mondja : 
„Durrogi findzsa kafé 
Gülbaba tüsztü füté."

Boldogult Finkey József tanárnak sem 
kellett több, úgy befütyült nádpálcájá
val a költőnek, hogy elment a Kedv*1 a 
tovaöoi versírástól. — a  masiK uiait Kö
vetkezőként verselt:

„Mivelhogy a puska 
Olyan gonosz fegyver,
Mihelyest elsütik 
Azonnal eldördül,
Azéjt vagyon immár,
Hogy télen nincsen nyár."

Az idézett első verses költemény pom
pás lábakba van alkotva, a másodiknak 
pedig minden szava szinmagyar és en
nek dacára mindkettőről elmondhatjuk, 
hogy érthetetlen, mert a szerzők gon
dolatait nem tárja elénk.

Ezeket állítottam én a korunkbeli ifjú 
óriások költeményeiről; és ez még nem 
minden, mert vannak oly megbotrán
koztató munkák is, amelyek szivünk 
legszentebb érzelmeit érintik avatatlan 
kezekkel. Példa erre a „Miatyánk" ki- 
szatirizálása, avagy a midőn egy regény- 
iró egy papi család benső életébe meg 
nem engedhető módon markol belé ; egy 
ref. temetési esetet pedig oly módon 
mutat be, a mint cselekszi, mert ilyene
ket irni még akkor sem volna illendő 
és szabad, ha azok valóban megtörtén
tek volna. Van is tudomásom arról, 
hogy nemzetünk jóbarátai nem mellőz
ték az alkalmat, hanem idegen nyelvekre 
fordittatták le a regényt; magyar iró 
müvének közreadásával akarván bizo
nyítani, hogy milyen légyen a magyar 
nemzet.

Távol áll tőlem elvitatni a költő jogát 
a nemzet érdemszerü megostorozásához, 
de viszont a költőnek is erkölcsi ala
pokon kell nyugodnia. Az Írónak Ízlést 
fejleszteni, erkölcsöket nemesíteni, haza- 
fiúi érzelmeket erősíteni, a családi élet 
szentélyét védeni kell; és a melyik iró 
ezen szempontokat mellőzi, sőt azok el
lenére cselekszik, az megmételyezi az 
ifjúságot és megbotránkoztatja az idő
seket.
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Dr. Berzeviczy Albert, a M. Tudomá
nyos Akadémia és a Kisfaludy-Társaság 
elnöke, tehát elismert irodalmi szak- 
tekintély, gróf Apponyi Albert pedig 
európailag elösmert kulturférfiu, kinek 
kiválóságát és nagyságát a tengerentúl is 
méltányolják. Sajnálom tehát, hogy Szom- 
bathy Viktor ur csak úgy egy fölényes 
kézlegyintéssel tér napirendre az ő vé
leményük felett és sajnálom különösen 
azért, mert a szerénység az ifjúság leg
szebb éke, én pedig Szombathy Viktort 
eddig szerény embernek tartottam.

Erősen ellenzi Szombathy Viktor ur 
azon tett kijelentésemet, hogy a költő
nek alkalmazkodnia kell a nagyközönség 
igényeihez és a költő szuverén urasága 
mellett tör lándzsát. Hát én neki igazat 
adok; de csak addig, amig a költő csak 
önmagának ir. Mert mihelyest munkáit 
árusítás végett a piacra dobta, vége a 
szuverén uraságnak s következik annak 
a kérdésnek gyakorlati elbírálása és 
eldöntése, vájjon a könyvben foglaltak 
lelki élvezete megéri-e az azzal kapcso
latos anyagi befektetést? És ha ez nem
leges eredményt szül, a közönség a vé
teltől visszavonul; a szuverén ur pedig 
gyönyörködhet ugyan a mások által' meg 
nem értett szellemi terméke nagyszerű
ségében, ámde szuverén urasága mellett 
sem vágja zsebre az élet fentartásához 
szükséges eszközöket. Marad tehát olyan 
szuverén ur, aki minden egyéb, csak — 
nem ur.

Értsük meg egymást, mert száz szónak 
is egy a vége: Én elösmerem, hogy az 
irodalomra nélkülözhetlen szükségünk 
van; tudom azt is, hogy magyar nyel
vünket művelni, fejleszteni: kötelesség, 
hisz’ igaz az, hogy nyelvében él a nem 
zet. De az íróknak is figyelembe kell 
venni a közönség előbb felsorolt jogosult 
igényeit; a destructiv utat meg teljesen 
mellőzni.

Diákkorom óta sohasem foglalkoztam 
versírással; nem jöhetek tehát gyanúba, 
hogy most erre adnám magamat. Saját
ságos azonban és méltó elgondolkodni 
afelett, hogy a „Reflexiók" megjelenését 
követőleg hozzám ösmeretlen szerzőtől 
írott, következő vers érkezett:

Uj poéták receptje.
„Gyöngy, harmat, liliom,
Szellő, sugár, villám..."
Arany János helyén 
Most én ezt igy imám:
Akarás, vakarás,
Lélek, amely véres,
Röhögő hold, mikor 
Kiteljesüléses,
Kerge kéj, bűzvirág,
Búsbélésű végzet:
Recipe és kész az 
Uj magyar költészet.
S hogy többet is megtudj 
Szép öcsém felőle,
Vedd még e néhány sort 
és okulj belőle!
Versben amit kezed 
könnyedén összeüt,
Akár kell, akár nem,
Használj sok Nagybetűt!
Már ez az egy meglásd, 
magában is elég,
Hogy müvedet méltó 
figyelembe vegyék.
Rímre, lábra immár 
csak keveset adunk,
Sor — vagy strófa hossza—...? 
a milyent akarunk.
Poétikus műgond, 
metszet, Ízlés, forma...?
Úgy gondolom, mindez 
Csak zavaró volna. 
Gondolatot...? Néhol 
Értelmet...? adj gyéren,
Ezt is csak rejtve, hogy 
Szem hozzá ne férjen. 
Világosság elől,
Ha csak lehet, térj ki,
Hadd szégyelje magát,
Aki meg nem érti.
Ady könyve folyton 
Szemed előtt legyen 
S elméd abból, ha kell, 
Táplálékot vegyen.
Ne kövesd őt, csupán 
Csak ott, ahol csúnya,
Szemét, ha olvasód 
Néha be is húnyja.
Minek ma a versbe 
Fenköltsig, mely elme?
Ne gyötörd magadat,
Úgy is kárba veszne.
Nem olvas már senki 
Avult lantosokat, 
írj bátran, ahogy jön,
Sokat, sokat, sokat!

írj, ha csak a szemnek, 
Fülnek avagy falnak, 
Hiszen hódolóid 
így is majd felfalnak. 
Téged óhajt szomjuk,
Te rád vásik éhük, 
Versed most valóban 
Legnagyobb szükségük. 
Híredet, nevedet 
Magasztalják égig, 
Láthatod, hogy már csak 
Te kellettél nékik.
Rajta hát! keblednek 
Véres tüze izzón, 
Reményed a holnap 
Jövőjében bízzon,
Verseid halmától 
Dicsőséged hízzon.... 
Izzón, bízzon, hízzon,
Ah, én benned bízom.

Ennek a költeménynek minden sora 
magyar, rímei csengők, meg is lehet ér
teni, hová vág és mit akar. De — enge- 
delmet kérek ismételten állítom, hogy 
a mi ifjú költőink költeményeinek leg
nagyobb részét megérteni lehetetlen; a 
nagyközönség azon kicsiny része pedig, 
mely tapsol ezen uj irányzatnak, csak 
azért mondja, hogy megérti, mert álsze- 
mérembő! szégyénli elárulni, hogy - 
nem érti. Figyelő.

Az a bizonyos modern költészet.*
(Válasz: Szombathy Viktoréknak.)

Fenli cim alatt jelent meg a „Gömör" 
9. számában Sz. V. véleménye, illetőleg 
felelete az u. n. modern (szlovenszkói) 
irók és költők nevében, mint kollektív 
szavuk tolmácsolása. Figyelő : Reflexiók 
cimü cikkére. Ez egy olyan nagyfontos- 
ságu kérdés, amelyet nem hagyhatok 
minden szó nélkül.

Előre bocsátom, hogy én sem ismerem 
Figyelőt, de még Sz. V.-t sem (csak 
gyanítom kilétét). De ez nem is lénye
ges. Legfeljebb csak annyiban, hogy ob
jektíve szólok a tárgyhoz. Ellenben is
merem a mai modern, különösen a 
szlovenszkói irók és költők müveit.

S még itt, mondani valóm legelején, 
azt akarom megjegyezni, hogy — a ki
fejezésekből ítélve — a Figyelő álnév 
mögé bujt bácsi: az idősebb generáció 
tagjai közül való lehet, (ha nem téve
dek), e sorok Írója pedig majdnem a 
legfiatalabb, számottevő, nemzedék tag
jának vallhatja magát. Vagyis : nemcsak 
koránál, hanem gondolkozásánál fogva 
is a XX. század embere. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy a XX. század 
ultramodern irányainak is hive.

A haladás embere vagyok én is. Azt 
tartom, igenis, hogy ne vesződjünk mi 
a XIII. századbeli Halotti beszéddel és 
ne rágódjunk a Tinódi Lantos Sebes
tyén avult strófáin, mikor nekünk újabb, 
szebb és értékesebb irodalmi termékeink 
vannak. Hagyjuk mi azokat a régieket 
az irodalomtörténét számára,— hisz úgy 
sem elégítik ki igényeinket!

De majdnem ugyanezeket mondhat
nám a mai modern irodalmi termékekre 
is. — Ne tessék azt gondolni, hogy ez 
csupán a Figyelő és az én véleményem 
s az érthetetlenség vádja „csak vidéki 
városok zsalugáterei között vádak." — 
Minden józan gondolkozásu modern em
ber részéről vád ez. S nemcsak a köl
tészettel, vagy az irodalommal, hanem 
általában a mai modern művészetekkel 
szemben.

Mert, tisztázzuk csak a fogalmakat, 
Sz. V. urék azt képzelik, hogy csak 
ezek a modern irók gondolkoznak. Hogy 
ők az u. n. óriási, világmegváltó gondo
latok hordozói. S a vidéki zsalugáteres 
városkák emberei pedig nem gondol
koznak. Mert, ha gondolkoznának — 
ugyebár — megértenék azt a sok ért- 
hetetlenséget ?! Hát a dolog úgy áll, 
hogy a vidéki apró, szürke emberkék 
is tudnak gondolkozni, sőt talán még 
sokkal józanabban, mint az u. n. nagy
városok ideges futkosói, és az u. n. „mo
dern iró és költő" urak. (Tisztelet a ki
vételnek !)

Azt mondják Sz. V. urék: „A mai 
versekben sok a gondolati elem." Én úgy 
találom, hogy nem az a baj, hogy sok 
a gondolati elem, hanem inkább az, 
hogy nagyon is kevés. (Hála Istennek,

* A „Reflexiók" nyomán keletkezett vitát, az 
ellentétes világnézetet valló és éppen ezért 
egymást soha meg nem értő és meg nem győz
hető felek részéről leadott vélemények közlése 
után ezzel le is zárjuk. (Szerk.)

itt is vannak kivételekül) Mert, azt hang
súlyozom, hogy a mai kor emberei sok
kal gondolkozóbbak, sem mint azt gon
dolnék. És ha valahol el is volna rejtve 
a gondolat a szavak között, akkor is 
kikutatnák azt.

Továbbá állítják, hogy „a versirónak 
nem is főfeladata verseinek tetszetős, 
mulattató formában való közlése.... Ha 
tetszetős formát talál, az az ő szeren
cséje, de a forma-művész költőkön kívül 
vannak tartalmi-művész verselők is és 
sokszor fontosabb a tartalom, mint a 
szépen zengő forma!" — Ez mind na
gyon szép és helyes. A forma magában, 
tényleg nem sokat ér. Csak aztán legyen 
benne tartalom, lényeg, — ha már for
mája nincs! És ne csupán szavaknak 
puffogtatása, összehalmozása — minden 
értelem nélkül !

A dolog lényege az, hogy a modern 
irodalom és különösen a költészet na
gyon elburjánzott és nagyon sok ha
szontalan termést hozott. — Manapság 
„minden húsz esztendős lirai nyafogó", 
ahogy egy nagy gondolkozó, modern 
tudós nagyon találóan jellemzi őket, — 
Írónak és költőnek tartja magát „és mél
tán számíthat arra, hogy a lapok iro
dalmi rovatában istenítsék a barátai s 
belekerüljön neve és müvei a lexikonok
ba." Úgy látszik, nem kell egyéb, csak 
legyen jó svádája, tudja jó kificamítani 
a kifejezéseket, összehalmozni a szava
kat, és már iró, költő. — Az nem baj, 
hogy az emberek nem értik meg, (mert 
nincs is semmi értelme), hisz azok nem 
gondolkoznak, el vannak maradva, más
különben megértenék 1

Az a baj kérem, hogy a modern jelszó 
alatt egy olyan beteg és kétségbeejtő 
irány indult meg, amelyben már minden 
nyakatekert dolog: művészet, a művé
szetnek majdnem minden ágában, ami 
egy cseppet sem kívánatos az emberi
ség fejlődését, haladását tekintve. Tes
sék csak megnézni a modern tánczot, j 
zenét, színészetet, festészetet — és az 
ezeknek következményeit: a modern di
vatot és a modern erkölcsöt!!! Egyene
sen a jó ízlés rovására mennek. Nélkü
löz minden komolyságot, pedig korunk 
elég komolynak mondható és a léhaság, 
ledérség jellemzi. Nem gondolják a mű
vészetek reprezentánsai, hogy többet 
rontanak, mint használnak ! És hogy egy 
óriási felelősség nyugszik a vállukon ! 
Lehetetlen észre nem venni, hogy a mű
vészetek mai képviselői, majdnem mind, 
egy rettenetes, félelmetes betegségnek : 
az idegességnek a hatalma alatt állanak, 

i S a milyen a művész, olyan a művészet. 
Már pedig, ki állítja azt, hogy az ide
gesség nem betegség?! Tehát ebből az 
következik, hogy a művészetek is mind 
gyógyításra, még pedig gyors és radi
kális orvoslásra szorulnak. És még ve
lünk, egészségesekkel akarják elhitetni, 
hogy betegek vagyunk !

Még a formára térek vissza. Sz. V. 
urék szerint tehát a forma nem fontos. 
Ez egy nagy tévedés. Kérem, a világ 
legtudósabb embere is hiába beszél 
nekem, ha az, mondjuk : kínai, én pedig: 
magyar vagyok. Ha ő egészen más, 
előttem ismeretlen nyelven beszél, nem 
tudom megérteni s igy nem veszem 
semmi hasznát az ő nagy tudásának, 
jóllehet elhiszem, hogy ő a világ legoko
sabb embere. Pedig — Sz. V. urék sze
rint — csak egy csekélységen múlt az 
egész, hogy nem értettem meg: a for
mán. A tartalom, a lényeg megvolt, — 
csak olyan formában közölte, ami telje
sen érthetetlenné és hasznavehetetlenné 
tette a tartalmat, a lényeget is.

Régi latin közmondás: Forma dat, 
esse rei. (Az alak adja meg a tárgy — a 
dolog — lényegét.) Ne igyekezzünk mi 
ezen olyan könnyen tultenni magunkat! 
Mert akármilyen modernek leszünk is, 
ez a közmondás, vagy mondjuk: sza
bály, akkor is általános éivényü lesz!

Képzeljük el, hogy a festő — ha a 
formára nem adna semmit — azt a fes
ték-anyagot, amiből egy nagyszerű táj
képet tudna festeni, egyszerűen ráön
tené, rámázolná a vászonra. Mi lenne 
az? Nem egy rendetlenség, összevissza
ság? ! — Jóllehet ő, a festő, maga előtt 
látja úgyis azt a szép képet, ő  gyö
nyörködik benne. Lenne annak a képnek 
művészi értéke és egyáltalán értelme?!

Vagy péld. a szobrász — ha forma 
nem fontos — nem faragná ki a követ, 
csak nagyjából tördelne le belőle. Ő 
látja abban a kőben azt az angyalarcot, 
amit ki tudna faragni belőle. De hát 
minek ?! Az a fontos, hogy ő látja ! —

vájjon az a darab kő művészi értékű 
lesz?

S ha az Íróknál, a költőknél sem fon
tos a forma, akkor elhibázott dolog és 
nagy kár irodalmi, költői müvekkel éj
szakákat átvirrasztani! Rá kell bizni a 
közönségre, hogy azÁ-b-cé betűit rakja 
össze magának, hisz abban benne van 
minden, éppen úgy mint a festékben a 
tájkép, a kőben az angyalarc stb. illetve 
azokkal mindent ki lehet fejezni ! Vagy 
pedig, ha már újság és könyv, szóval : 
sajtó van, egyszerűen rá kell bizni a 
betűszedőkre, a nyomdászokra, hogy 
akár behunyt szemmel: most prózát, 
majd verset szedjenek a.betűs-rekeszek
ből ! Így sokkal egyszerűbb, érdekesebb, 
— és nem lehetetlen, hogy : értelmesebb 
is — lesz.

Csak ennyit akartam megjegyezni.
Egy XX. századbeli gondolkozó.

ooooooooooooooo

Böjtben
járó lábunk még érzi a farsangi táncok 
izomlázát, karcsú derekakat simogató te
nyerünkön a selymek csiklandozdsa bi
zsereg.

Parfömköd illatától bódult az agyunk, 
rózsaszínű farsangi álmokból bűnöket bánó 
lilás böjti reggelre ébredtünk.

Szépséges bársonyarcok hamvát letörlő 
szánkon ott édesedik még a csókok íze s 
legszebb emlékeink kincsesládájában őriz
zük mámoros éjszakák sok szent ereklyé
jét, ezüstös-aranyos ékét, drágaságát.

Muzsika akkordja rezonál fülünkben, 
fakóra sápadt arcunkon ott langyosodig 
a bűvös szemek perzselése s csoszogó 
léptekkel járjuk a keresztfás templomok 
hideg kőkockáit feláldozásért.

Meakulpázva tartjuk homlokunkat a 
hamukeresztet mázoló pap elé s az Élet 

| gyönyörének kelyhét üritgető farsangi em
ber penitenciatartásával, uj hittel, meg 
tisztult lélekkel, Bennebízással várjuk a 
feltámadásos nagy húsvét jövetelét.

________  Á rgus.

Mosolyogni láttam Petrogalli Osz
kárt, most, két esztendővel halála után, 
a rimaszombati menza-bálon.

Nézem az emelvényen elhelyezett mell
szobrot, kebelemben sajgó fájdalommal, 
ajkamon a Lázárt sirató bethániai test
vérek kívánságával. Istenem! tégy csodát, 
keltsd életre drága halottunkat, meglátod, 
örömünk nagyobb lészen, mint volt a 
Máriáé és Mártháé Bethániában... És 
a csoda megtörtént.

Egy magyarruhás úr áll meilettem, 
könnyel a szemében, halkan beszél a 
szoborhoz:

— Oszkár barátom, szlovenszkói ma
gyarok mennyei szószólója, örvendj te is 
velünk, halld, nézd: Rimaszombat magyar
sága gyönyörű áldozatot hozott a mai na
pon... nem lesz több éhező magyar diák 
Prága városában...

A merev vonások megelevenednek, az 
öröm, a megelégedés boldog mosolya 
suhan át a szobor arcán. Csak egy pilla
natig tartott, de nem volt képzelődés. 
Kérdezzétek meg a magyarruhásrurat, ő 
is tanúskodik mellette, hogy az Úr ezer- 
kilenczszázhuszonhetedik esztendejének 
februárius havában, a Magyar Nemzeti 
Párt bálján csoda történt, a halott Petro
galli Oszkár együtt örült, együtt nevetett 
Rimaszombat magyarságával.

Darkó István, Győry Dezső, Egri 
Viktor és Szombathy Viktor szerzői 
estje. Március 12-én szombaton kivé
teles értékű eseménynek lesznek tanúi 
Rimaszombat város irodalompártoló kö
rei. A Polgári Olvasókör égisze alatt 
működő Irodalmi Társaság ugyanis már
cius 12-én látja vendégül a szlovenszkói 
magyar irodalom négy legtalentumosabb 
tagját, Darkó Istvánt, aki a „Két ember 
egy árnyék c. novelláskötetével 1925-ben 
egyszerre az első sorba emelkedett és 
azóta a „Zúzmara" c. nagyivelésü re
gényével talentumának másik oldaláról 
is kedvező képet mutatott be, vendégül 
látja továbbá a szerzői est alkalmából 
városunk kiváló szülöttjét Győry Dezsőt, 
akit a rimaszombati közönségnek nem
csak azért nem kell külön bemutatni, 
mert irodalmi múltját már 6 évvel ez
előtt megjelent „Hangulatok" c. könyve 
és a 4 éve feltűnést keltett s ma már 
széltében-hosszában olvasott „Százados 
adósság" cimü két kiadást megért verses 
kötetei jelzik, hanem mert koncepciói
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teljesen ismeretesek közönségünk előtt. 
A szerzői estre érkező Írógárda harma
dik jelese Egri Viktor, a „Prágai Magyar 
Hírlap" hasábjairól előnyösen ismert 
szépiró, aki a „Rácsablakos ház" cimü, 
Budapesten megjelent regényével arrivált 
be a legelső irók közé 1923-ban s azóta 
már egy novellás kötettel „Pierre talál
kozása" címmel bizonyította be kiváló 
prózairói tehetségét, mostanában pedig 
„Demeter megtérése" címen harmadik 
kötetével lép a szlovenszkói magyar 
olvasóközönség elé. A triót Szombathy 
Viktor, lapunk belső munkatársának 
közreműködése egészíti ki, az ő irodalmi 
pályafutásáról nem kell külön sorokat 
Írnunk e lap közönsége elé, hiszen Szom
bathy Viktor egész fejlődésgrafikonja 
előttünk rajzolódott le.

A r.égy iró szerzői estje március 12-én 
este tél 9 órai kezdettel lesz megtartva 
a Polgári Olvasókör dísztermében. Az 
estélyt, aminek programmja a legkénye
sebb igények szemmeltartásával állító
dott össze, dr Veress Samu társasági 
elnök rövid üdvözlő beszédével kezdő
dik, az egyes Írókat a Társaság nevében 
Márkus László titkár fogja bemutatni. 
A műsor — egy hosszabb szünetet is 
beleértve — kerek másfélórát vesz 
igénybe. — Jegyek elővételben kapha
tók ifj. Rábeiy Miklósnál, Miskolczy 
Lajosnál és Klein Gézánál, valamint este 
a pénztárnál. Belépődíj 10 korona sze
mélyenként, családjegy 4 személyig 25 
korona, diákoknak, az evangélikus, ref. 
és rom. kath. ifjúsági körök tagjainak 
személyenként 5 korona. A legkiválóbb 
négy szlovenszkói iró szerzői estjének 
meghallgatására ezúton kérjük fel Rima
szombat kulturközönségét, meghívók bár 
adminisztratív érdekből szétküldettek, 
valójában irók előadásának meghallga
tásához nem Írásbeli meghívóra van 
szükség. Szerzői estre a belülről paran
csoló kulturérzés, a legradikálisabb és 
leghatásosabb meghivó-eszköz.

Makovits Jenő tornaijai képkiálli- 
tása. Március hó folyamán Tornaiján 
készül legfrissebb képeiből bemutatkozó 
tárlatot rendezni Makovits Jenő. Jeles 
piktcrunk tornaijai tárlata az előjelek 
szerint sikeresnek Ígérkezik.

Közgyűlés. A rimaszombati katolikus 
Olvasó-Egylet, valamint a kebelében mű
ködő Temetkezési-Egylet, rendes évi 
közgyűlését folyó március hó 6-án (ma 
vasárnap) délután 3 órakor tartja meg 
saját egyleti helyiségében.

Rimaszombati Ipartársulati válasz
tások. A március 18-ára kitűzött Ipar- 
társulati választásokra újra felkészülnek 
az érdekelt csoportok. Az iparosok e 
tárgyban február hó 27-én tartottak érte
kezletet és kiküldtek egy 6 tagú bizott
ságot, amely bizottság felhatalmazást 
kapott arra is, hogy a vidékiekkel — ha 
csak mód van reá — megegyezzen a 
jelöltek arányszámára nézve. Ugyancsak 
a Kereskedő Testület is összehívta folyó 
hó 4 éré tagjait e tárgyban. Előrelátha
tólag a választások simán és talán meg
egyezéssel fognak lefolyni, ami célszerű 
is lenne, mert a vidékieknek is be kell 
végre látni, hogy az Ipartársulatot csak 
a központból lehet eredményesen vezetni 
és az Ipartársuiatba nem szabad bevinni 
nemzetiségi politikát, különben elsikkad 
az iparos és kereskedő érdek.

Halálozások, özv. Gajdár József né sz. 
hricsovszki Uhlyárik Beita, február26-án 
57 éves korában Nagyszuhán elhunyt. 
A megboldogultban Gajdár József nagy 
szuhai jegyző édesanyját gyászolja.

Rimaszombat város iparos társadal
mának egyik közbecsülésben állott régi 
munkás tagja, KrálikJózsef, életének 73. 
évében, f. hó 1-én meghalt. Temetése 
általános nagy részvét mellett f. hó 2-án 
ment végbe. Halála gyermekeit: Králik 
Annát, Bözsit, Józsit és Bélát döntötte 
mélységes gyászba és kiterjedt rokonság 
szivét töltötte el az elvesztés fölött érzett 
igaz fájdalommal.

Idb. Dobránszky János tánctanitó, a 
megye ifjúságának négy évtizeden át 
közkedvelt táncmestere csütörtökön este 
70 éves korában elköltözött az élők so
rából. Temetése 5-én, délután 3 órakor 
lesz a Szentpéteri-utcai gyászházból. 
Halálát .özvegye, gyermekei, unokái és 
kiterjedt rokonság gyászolja.

Mucsonyi-mucsinyi Repeczky András, 
a gömöri uritársadalom köztiszteletnek 
és becsülésnek örvendő egyik vezér
alakja március 2-án Sajógömörön, sze
rettei körében elhunyt. — Temetése a 
részvét impozáns megnyilvánulása mel

lett ugyanott március 4-én d. u. 2 órakor 
ment végbe.

Szentmiklóssy László, városunk volt 
rendőrkapitánya, m. kir. államrendőrségi 
kapitány hosszas betegeskedés után 
Budapesten meghalt.

Özv. nemes Alitisz Pálné szül. tisza- 
ujhelyi Köncs Mária február hó 22-én 
hosszas szenvedés után elhunyt. Teme
tése Tornaiján febr. 24-én óriási részvét 
mellett ment végbe.

Csizmár István rimátamásfalvai lakos, 
folyó hó 3-án hosszas szenvedés után, 
a harctéren kapott lövés következtében 
elhunyt.

Rész vé tk őszön et.
Mindazon sok jó  ismerősünknek, kik forrón 

szeretett édes jó apánk hirtelen történt elhalá
lozása alkalmával mély fájdalmunkat őszinte, 
igaz részvétükkel igyekeztek enyhíteni s azok
nak, akik a végtisztességén megjelentek, ez
úton mondunk hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1927. március 3.
A Králik testvérek.

A szlovenszkói képzőművész-egye
sület beszterczebányai közgyűlése.
Most vasárnap délben tartotta meg a 
müvészegyesület évi rendes közgyűlését 
a besztercebányai városháza dísztermé
ben, ahol városunkból Makovits Jenő 
müvésztag és a helybeli pártoló tagok 
nevében Benkovits Gyula jelent meg. 
A közgyűlés után megtartották az 1925- 
és 1926. évi képsorsolást, ahol összesen 
32 értékes műtárgyat sorsoltak ki. Lo- 
soncz, Rozsnyó, Besztercebánya, Mun
kács, Pozsony több pártoló tagja nyert, 
ellenben a tagdijhátrálékok miatt hát
térbe szorult Rimaszombatból egyik pár
toló tag sem nyert. Ezért is érdemes a 
tagdijakat rendezni.

A Magyar Nemzeti Pórt diákmenza- 
bálja. Szombaton este a legfényesebb 
erkölcsi és anyagi siker mellett zajlott 
le a „Tátra" emeleti helyiségeiben a 
Magyar Nemzeti Párt diákmenzabálja. 
A Radó-féie termek keleti kényelemmel, 
szinte fővárosias báltermekké varázso- 
lódtak át a mulatság idejére, hála Mis
kolczy Lajos önzetlen és fáradhatatlan 
agilitásának, aki az uricsaládok által fel
ajánlott szőnyegek, pálmák, délszaki 
növények és plüsgarniturák kombinálá
sával szemgyönyörködtető és emellett 
stilszerü és célszerű fogadó, tánc, pihenő 
és buffethelyiségeket teremtett. A nagy
terem maga is pazar látványt nyújtott, 
a karzatok pompás szőnyegekkel diszitve, 
a szinpad tompa világításával, Petrogalli 
babérral övezett mellszobrával művészi 
látványosságszámba ment'. — A bálon 
nemcsak Rimaszombat egész magyar 
társadalma representálta magát, hanem 
a megye, sőt Nógrád több városából is 
sokan jelentek meg. A mulatságon dr. 
Törköly József szenátor, a bál fővéd
nöke, a diákmenza megteremtője család
jával együtt részt vett. A bál megrende
zéséért a hatvan tagú rendezőbizottságot, 
élén Nagy Sándor pártigazgatóval, illeti a 
legtöbb dicséret. Páratlan agilitásával 
és körültekintésével az idény legjobban 
sikerült mulatságává tette a diákmenza- 
bált. Mellette Haynik Géza titkár, Mada- 
rassy András, dr. Loysch Ödön és 
Balázsfy József fejtettek ki dicséretre- 
méltó tevékenységet.— A gömöri fogal
mikat is meghaladó erkölcsi sikerrel 
arányban állott a hatalmas anyagi ered
mény is. A felülfizetések az ország min
den részéből nap-nap mellett érkeznek 
a pártvezetőséghez.

Dr. Werner Gyula hangversenye.
Kedden este zsúfolt ház előtt hangver
senyezett a megyeházán dr Werner Gyula 
hegedűművész a szlovák nőegylet által 
rendezett estély keretében. — A viharos 
tapsokkal honorált koncerten Beethoven 
„Tavasz" szonátáját játszotta dr Werner 
Gyula, Daxner Wladimirné zongoraki- 
sérete mellett, azután dr. Daxnerrel 
(cselló) hármasban Csajkovszky trióját, 
majd pedig a virtuóz technikát igénylő 
Paganini D dur hangversenyben csillog
tatta meg kivételes tehetségét. A felzugó 
tapsokat saját szerzeményű prelúdiumá
val köszönte meg a jeles művész. Az 
estély többi számait ének-duók, egy női 
kórusszám, Novacky tanár szlovák nép
dalai tették', Misecska professzor pedig 
saját verseiből olvasott föl. A nivós es
télyt táncmulatság követte.

Az álarcos bál, melyet a rimatamás- 
falvai Olvasóegylet február hó 27-én ren
dezett, az idei falusi farsangi mulatsá
gok egyik legsikerültebbje volt. Sok szép 
jelmez tette színessé a bált, a hangulat 
pedig mindvégig emelkedett s a befolyt

jövedelem tetemesen gyarapította az 
Olvasóegylet jótékony alapját. Az egye
sület vezetősége hálás köszönettel nyug
tázza a következő felülfizetéseket: Engler 
Pál 15, Szmrekács József, Dusek Ká- 
rolyné 10—10, Hluka András, Vondruska 
N., Molnár Sándor, B. Jankovics András, 
Surgotta József, Kakara Gyula, Juhász 
József, Szkubik László, Radócz István, 
Misák András, Pacsmár Mihály 5—5, 
Rövid András 3, Lenkei László 2 korona.

Egy kis figyelmet kérünk a katona
ság részéről arra nézve, hogy a 6—1/t7 
óra tájban történő kivonulások -alkal
mával ne riasszák föl városunk lakos
ságát reggeli szendergéséből nótaszóval 
vagy éppen harsogó kürtöléssel, mert 
ez talán az uj szabályzatban sincs meg
engedve, de ha ellenkezőleg volna is, 
ennyi figyelmet elvárhat a város közön
sége és meg vagyunk győződve, hogy a 
mindig figyelmes katonai parancsnokság 
ezt a szerény kérelmet teljesíteni is 
fogja.

Az Irodalmi Társaság ülése. Szer
dán taitotta meg dr. Veress Samu el
nöklésével első március havi ülését az 
Irodalmi Társaság a tagok élénk rész
vétele mellett. Első sorban Szokolay Já
nosnak „Szennyezem tiszta ingemet" 
címmel a múlt ülésen bírálatra benyúj
tott költeménye felett mondottak a ki
jelölt bírálók : dr. Bálint Géza és Ho- 
léczy Miklósné kritikát, azután élénk 
eszmecsere indult a kritikák felett is és 
dr. Weinberger Rezső és Fülep Kál
mánná felszólalásai után Szokolay János 
reflektált az elhangzott megállapításokra. 
Dr Veress Samu elnök ezután a „Gö
mör" hasábjain megindult irodalmi vita 
anyagát ismertette, alapjában helyeslés
sel nyilatkozott Szombathy Viktor ref
lektálásairól is, abban azonban nem ért 
egyet a cikkíróval, hogy a nyugati vi
szonylatban is európai tekintélyt jelentő 
Berzeviczy és Apponyi megjegyzéseit 
Szombathy Viktor bizonyos fölényeske
déssel szállítja le az értékvonal alá. 
Majd Szabó Dezső irodalmi értékéről 
tartott élvezetes, színes elmefuttatást 
dr. Veress Samu, megállapítva, hogy 
szerinte Szabó Dezső a világ három 
legnagyobb regényíró tehetségeinek egyi
ke s egyvonalban áll Hugó Viktorral és 
Dosztojevszkyvel. Dr Veress Samu elő
adásához Baráth Károly és Szokolay 
János szólották hozzá. Az ülés végezté
vel a március 12-ére kitűzött Darkó- 
Győry-Egri-Szombathy szerzői est rész
leteit beszélték meg. — A társaság leg
közelebbi ülése 9-én este 6 órakor lesz.

Vallásos tárgyú vetített képes elő
adást rendezett a helybeli református 
ifjúsági kálvinkör f. hó 1-én este nyolc 
órakor a mozi helyiségében. Megtelt 
széksorok hirdették az előadás iránti 
nagy érdeklődést. Két részből állt a mű
sor. — Az első rész volt Jézus Krisztus 
kalváriás útja és szenvedése a kereszt
fán, a második pedig a halál gondola
tát tárgyalta a tiszta ész és vallás meg
világításában. A felolvasás tartalmas, 
vonzó és érdekes volt, ámde a kisérő 
képeknek művészi hiányossága csökken
tette a bensőséges átérzést.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
X HP* Minden jó háziasszony X
X a fehérneműjét otthon varrjas hozzá $ 
X a híres Schroll-féle siffon, vászon, X 
♦ batiszt, damaszt, paplanlepedő- és ♦ X ágylepedővásznát , X
X  a Kovács-Áruházban ♦
X Rím. Sobota, Masaryk-tér 5. sz. X
X vásárolja. $
X Vidékre mintákat küldök. Előnyös árak! X

Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, 
kik az Izr. Nőegylet február 19-én meg
tartott jótékonycélu báljának fényes sike
rét felülfizetéseikkel emelték, illetve a 
bál megrendezésénél és a terem díszíté
sénél önzetlenül közreműködtek és az 
ehhez szükséges eszközöket rendelkezé
sünkre bocsátották, ezúton mond hálás 
köszönetét az elnökség.
■  I

!
■ ■
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Van szerencsém  t m egrendelői
met értesíteni, hogy 'bel- és külföldi 
szöveteim  a tavaszi idényre már 
megérkeztek.

A nagyérd. úri közönség szives 
rendeléseit kérve, vagyok  

teljes tiszte lette l
JÓzsa A. uriszabó Rim. Sobota.
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Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, március hó 5-én és 6-án 
mélyen megható társadalmi és bűnügyi dráma egy 

hűtlen feleségről

GARAGAN
Főszereplők Eduard Burns és Carmel Myers.

Szerdán, márc. 9-én I. rész, csütörtökön, március 
10-én II. rész, nagyszabású filmalkotás, Selma 

Lagerlőf híres svéd Írónő Nóbel díjjal tisztelt 
regénye nyomán

GÖSTA BERLING
Rendezte Maurice Stiller, Főszereplő Lars Hanson.
Szombaton és vasárnap, március 12-én és 13-án a 
párisi nagy operaházban előadott legnagyobb és 

leggyönyörűbb francia alkotás

A farkasok csodája
Henry-Dupuy Mazuella regénye után. Rendezte 
Raymond Bemard. — Főszerepben a leghíresebb 

francia művészek.

Jubiláns díszközgyűlésen ünnepli a 
tornaijai Kereskedők Köre az ottani 
Fehérló szálló nagytermében március hó 
20-án, este 7 órai kezdettel fennállásá
nak 25 éves évfordulóját. A közgyűlést 
társas vacsora követi. A jubiláns testület 
ünnepségét az egész város társadalma 
osztatlan munkálkodással segíti elő.

A legfelső törvényszék fontos dön
tése nyugdíjügyben. (Vitás vagy hiányzó 
állampolgárság esetén is jár a nyugdíj a 
községi tisztviselőknek.) Érdekes ügyben 
döntött legutóbb a brünni legfelső tör
vényszék. Ez a döntés talán majd lendít 
több nyugdíjas sorsán, ha ugyan még 
nem késő. — A pozsonyi törvényszék 
és Ítélőtábla Ítéleteinek helybenhagyása 
mellett ugyanis a brünni legfelső tör
vényszék 1926. nov. 22 én hozott Rv. III. 
1020—26. sz. ítéletével Sverteczky Imre 
nagyszombati rendőrbiztos nyugdíjügyé
ben kimondotta, hogya városi és községi 
nyugdíjasnak nyugdija akkor is fizetendő, 
ha az illetőnek állampolgársága vitás, 
vagy nincs állampolgársága. Ezen állás
ponton volt a szlovák miniszter és a po
zsonyi zsupán is már évek előtt, azonban 
Nagyszombat város szabotálta ezt a fel
fogást, inig most majd végrehajtás terhe 
alatt lesz köteles fizetni a nyugdijat.

Uj postahivatal. Március elsejével 
Horkán „Horka nad Sajavou" elneve
zéssel uj postahivatal nyilt meg.

DIANA-sósborszesz,
DIANA-krém,

DIANA-puder,
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.
Megjelent a Magyar Barát. A Magyar 

Nemzeti Párt kulturális osztályának ki
adásában „Magyar Barát" cimmel egy 
könyvsorozat indult meg, amely hivatva 
van a magyar családokban a nemzeti 
érzés melegét ébren tartani és amely 
arra törekszik, hogy vallásos, hitében 
erős, lelkében nemesen gondolkodó, er
kölcsében tiszta és szilárd, ismereteiben 
felvilágosodott, nemzeti történelmében és 
irodalmában jártas, a hagyományokat ke
gyelettel megőrző, egészségét óvakodás- 
sal megbecsülő nemzedéket állítson a 
magyar jövendő pitvarába. — A Magyar 
Barát könyvsorozatot dr. Törköly József 
szenátor jegyzi mint felelős szerkesztő 
s a szerkesztés és adminisztráció mun
káját Egyed Aladár sajógömöri evang. 
lelkész, a párt kulturális előadója végzi. 
A sorozatnak első kiadványa II. Rákóczi 
Ferencz emlékezetének van szentelve, de 
a történelmi vonatkozású cikkeken kivül 
az örök értékű magyar irodalom kincsei
ből is ad, népies egészségügyi cikket 
tartalmaz és szórakoztató versekkel és 
novellákkal teszi változatossá a tartal
mat. A száz oldalas, szépen kiállított 
könyv címlapját Tichy Kálmán festőmű
vész rajzolta. A könyv ára 2 K, megren
delhető a párt kulturreferensénél, Egyed 
Aladárnál, Sajógömör (XIX. iupa).

A moziban szenzációs slágerszámok 
kerülnek e héten bemutatóra s az ujabbi 
filmlekötések is élvezetes estéket Ígérnek.
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A katonai hadgyakorlatokra vonat
kozólag lapunk folyó évi 4-ik számában 
megjelent közlemény azon része, mely 
szerint a külföldön tartózkodó személye
ket nem hívják be gyakorlatra, helyesen 
úgy értelmezendő, hogy csak az Európa 
államai területén kívül tartózkodó sze
mélyeket nem hívják be gyakorlatra.

A rozsnyói öreg diákok találkozója 
Budapesten. A rozsnyói róm. kath. és 
evangélikus főgimnáziumnak öreg diákjai 
közös találkozóra gyűlnek össze 1927 
május 8-án Budapesten. A 100 tagú 
szervező bizottság lelkes felhivást inté
zett a volt diáktársakhoz, melyben min
denkit csatlakozásra szólít fel — tekintet 
nélkül a végzett osztályokra — akik 
valaha a két régi gimnázium növendé
kei voltak: „Varázsoljuk vissza boldog 
ifjú éveinket, jöjjünk össze, szenteljünk 
egy napot közös régi kedves emlékeink
nek. írjuk meg diákemlékeinket, úgy 
ahogy megőriztük szivünkben s ahogy 
beszélni fogunk róla, mindaddig amig 
csak élünk 1“ (Beküldés határideje 111.31.) 
A találkozás helye és ideje Budapest, 
május 8. A találkozót rendező bizottság 
mindazoknak a volt iskolatársaknak, 
akiknek címeit ismeri, közvetlenül meg
hívót és részletes programmot fog kül
deni, felkérve őket, hogy viszont a ma
guk részéről az általuk ismert volt rozs
nyói diáktársaikat levelezőlapon szólítsák 
fel részvételre, vagy küldjék be az álta
luk ismert diáktársak pontos lakcímét 
sürgősen a rendező bizottságnak. Ezzel 
a hólapda-rendszerrel remélhető, hogy 
a találkozóról az összes rozsnyói diákok 
tudomást szereznek. A rendező bizottsági 
a találkozó sikere érdekében úgy a ma
gyarországi összes, mint az utódállamok 
lapjaiban gondoskodott megfelelő propa
gandáról. Tervbe van véve egy „Diák- 
szövetség" alakítása, melynek célja és 
feladata lesz az arra reászoruló volt 
diáktársak erkölcsi és anyagi támoga
tása. A rendező bizottság reméli, hogy 
a találkozón tömegesen fognak a volt 
rozsnyói diákok résztvenni, eddig is már 
számosán jelentették csatlakozásukat. 
Ezúton is fölkéri a bizottság az öreg 
diákokat (ha netalán közvetlenül nem 
is kaptak volna felhivást), hogy a talál
kozón okvetlenül résztvenni és részvé
telüket a „Rozsnyói öreg diáktalálkozó" 
szervező bizottsága Budapest, IX., Ferenc- 
körut 33, I. Telefon: József 31—84 cimre 
(Pethe György dr ügyvéd) bejelenteni 
szíveskedjenek. — A találkozón minden 
politikát, mozgalmat kizárunk, tisztán 
régi kedves emlékeinknek élünk.

A házépítő szövetkezetről. Az uj
épitkezési törvényjavaslat végre-valahára 
talán városunkban is megoldja a lakás
kérdést. — Akik a törvényjavaslat által 
biztosított épitkezési kedvezményeket 
igénybe akarják venni, azok az alakuló
ban levő házépítő szövetkezet tagjai 
sorába iratkozzanak be. A szövetkezet 
tagja lehet minden nagykorú csehszlovák 
állampolgár, állás-, nyelv- és vallás
különbség nélkül. Tervbe van véve egy- 
két-három szobás lakás építése a szük
séges mellékhelyiségekkel. — Belépésre 
jelentkezni lehet folyó évi március hó 
10-éig Hreblay János titkárnál, ezen 
határidőn túl a megválasztandó bizott
ságnál. Folyó évi március hó 10-én dél
után 6 órakor a megyeháza kis tanács
termében alakuló közgyűlés tartatik, ahol 
s amikor az ideiglenes bizottság min
denről teljes információt nyújt.

Öngyilkossági kísérlet. Bánd Sándor 
a nagyszlabosi papírgyár főkönyvelője, 
eddig ismeretlen okból luminállal meg
mérgezte magát. Állapota súlyos, de már 
túl van az életveszélyen.

Elfogták az egyik rimaszombati 
szökött rabot A múlt év krónikájának 
kimagasló eseménye volt az a bravúros 
szökés, amit fényes délben követett el 
Szlávik Tibor 11 évre elitéit fegyenc és

társa Nagy József géplakatos, aki bigá
miával vádolva került a rimaszombati 
államügyészség fogházába. Lepedőhajto
gatás közben Nagy József reszelővei 
szabaddá tette a fegyház padlásának 
egyik ablakát és azután összekötözöti 
lepedők segítségével szépen lebocsájt- 
koztak az uccára. Mire szükésüket észre
vették, már hült helyük volt. Mindketten 
Magyarország felé szöktek és Szlávik 
állítólag ma is Debrecenben tartózkodik, 
Nagy József egyideig szintén Magyar- 
országon fejtett ki tevékenységet. A múlt 
hetekben még levelet irt a rendőrségnek, 
amelyben beismeri a jolsvai Coburg-féle 
rablást is és ebben a levélben erélyesen 
tiltakozik, hogy a tett elkövetésével ár
tatlan embereket gyanúsítsanak. A jeles 
firmát most a berlini rendőrségnek si
került elcsípni s Nagy József napok óta 
már hét lakat alatt hüsül újra a felette 
árnyékos államügyészségi dutyiban. — 
Tetteiért a tavaszi esküdtszéki cikluson 
fog felelni.

A szerkesztő üzenetei.
B. S. Hogy a kérdéses rendelkezés 

mikor lép életbe, még bizonytalan.
Hétfő. Szives eljárásodért köszönet. 

A turnéra készülünk és szeretettel lá
tunk benneteket. Mindannyian üdvözlünk.

Rpos játékos. Majd a sportrovatban 
hozni fogjuk, más tekintetben intézkedés 
már megtörtént.

Kereskedő. A jövedelmi adóvallomás
ról ép úgy a 111. oszt. kereseti adóval
lomásról még nincs szó.

Múzsa. Egy kis türelmet kérek az ér- 
dembeni válaszra.

K. P. Cikkének egyenesen közérdek
ből s azért sem adhatunk helyet, mert 
aktualitását elvesztette. Az érdeklődést 
köszönjük. Szives üdvözlet.

A szerkesztésért és kiadásért fele lős:
Rábely Károly laptulajdonos.

Egy használt, jókarban nnn|Qr|gni/at 
lévő, tisztán tartott, uuulCUflyiul 

asztallá összecsukható ■ —.
veszek. Címem a kiadóhivatalban.

„ V ik t ó r i a "  k ö tő g é p
betegség miatt eladó. 20—40 Ke napi 
kereset garantálva. Vevő kötésre meg- 
tanittatik. Ajánlatokat „Ke 2000“ jeligére 

kiadó továbbit.

Tisztelettel értesítem a n. é. hölgyközönséget, 
hogy társamtól elváltam és továbbra is jutányos 
áron vállalok

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

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

0 0 *  Üzletmegnyitás.
Tisztelettel értesítem a m. tiszteli 

hölgyközönséget, hogy Rimaszombat
ban, Gömöri-utca 12. sz. a.

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

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

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

Bejárat Zaithaml női fodrász mellett.

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

Fordson FORD Lincoln M ÁV  gépgyárak
jogosított képviselete

BOROS BÉLA Kosice, Fő-utca 23. szám.
Elad: FORDSON tractorokat,

FORD személy- és teherautókat,
CSÉPLŐGÉPEKET, golyós csapágyakon járókat, melyekre 
herefejtők felszerelhetek.

Alügynökök, viszonteladók szépen dijaztatnak fixummal vagy jutalékkal. FORD 
gépekhez és MÁV cséplőkhöz értő soffőrök mint szerelők és viszonteladók föl

vétetnek.

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

M

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

üzlethelyiség
azonnal kiadó. Értekezni lehet ugyanott.

Eladó.
Tompa-utca 6. szám alatt lévő

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

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

VEND ÉG LŐ  É S  SZÁLLODA
Rimaszombat, Tomp# Mihály-ulca 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.

Meghívó.
A Gömörmegyei Áiuforgalml Riszt).

1927 évi március hó 15 én dél
után 3 órakor Rimavská Sobo- 
tában, a Gömörmegyei Nép- és 
Iparbank Rt. helyiségében tartja

Vll-ik évi rendes közgyűlését,
melyre a t. részvényeseket tisztelettel 
meghívja

Rimavská Sobota, 1927 február 26-án
a felszámolóbizottság.

Meghívó.
A Gömörmegyei Áruforgalmi Riszvt.

1927. évi március hó 15-én dél
után 7*4 órakor Rimavská Sobo- 
tában, a Gömörmegyei Nép- és 
Iparbank Rt. helyiségében tartja

IX-ik évi rendes közgyűlését,
melyre a t. részvényeseket tisztelettel 
meghívja

Rimavská Sobota, 1927 február 26-án 
a felszámolóbizottság. 

Napirend:
1. A felszámolóbizottság és felügyelő

bizottság jelentése, a mérleg jóváhagyása, 
határozat a veszteség mikénti fedezéséről 
és a felmentvény megadása.

A felügyelőbizottság által megvizsgált 
. vagyonmérleg és veszteség-nyereség

számla a Gömörmegyei Nép és Iparbank 
Rt. irodájában a hivatalos órák alatt a 
közgyűlés előtt nyolc nappal bármikor 
megtekinthető.

Napirend:
1. A felszámolóbizottság és felügyelő 

bizottság jelentése, a mérleg jóváhagyása, 
határozat a veszteség mikénti fedezésé
ről és a feimentveny megadása.

A felügyelőbizottság által megvizsgált 
vagyonmérleg és veszteség-nyereség- 
számla a Gömörmegyei Nép- és Iparbank 
Rt irodájában a hivatalos órák alatt a 
közgyűlés előtt nyolc nappal bármikor 
megtekinthető.

Meghívó.
A Gömörmegyei Áruforgalmi Riszvt.

1927. évi március hó 15-én dél
után 7*4 órakor Rimavská Sobo- 
tában, a Gömörmegyei Nép- és 
Iparbank Rt. helyiségében tartja

Vlll-ik évi rendes közgyűlését,
melyre a t. részvényeseket tisztelettel 
meghívja

Rimavská Sobota, 1927 február 26 án 
a felszámolóbizottság. 

Napirend:
1. A felszámolóbizottság és felügyelő- 

bizottság jelentése, a mérleg jóváhagyása, 
határozat a veszteség mikénti fedezésé
ről és a felmentvény megadása.

Meghívó.
A Gömörmegyei Áruforgalmi Részvt.

1927 évi március hó 15-én dél
után 7.4 órakor Rimavská Sobo- 
tában, a Gömörmegyei Nép- és 
Iparbank Rt. helyiségében tartja

X-ik évi rendes közgyűlését,
melyre a t. részvényeseket tisztelettel 
meghívja

Rimavská Sobota, 1927 február 26-án 
a felszámolóbizottság. 

Napirend:
1. A felszámolóbizottság és felügyelő

bizottság jelentése, a mérleg jóváhagyása, 
határozat a veszteség mikénti fedezésé
ről és a felmentvény megadása.

2. Az 1923 junius 25 én tartott köz
gyűlésen kimondott felszámolás vissza
vonása.

3. Az alaptőke leszállítása.
4. Uj alapszabályok tárgyalása és el

fogadása.
5. A felszámolóbizottság és felügyelő

bizottság díjazásának megállapítása.
6. Négy igazgatósági tag választása 

három évre.
7. Három felügyelőbizottsági tag vá

lasztása három évre.
A felügyelőbizottság által megvizsgált 

agyonmérleg és veszteség-nyereség- 
zámla a Gömörmegyei Nép- és Iparbank 
!t. irodájában a hivatalos órák alatt a 
özgyülés előtt nyolc nappal bármikor 
legtekinthető.

A felügyelőbizottság által megvizsgált 
vagyonmérleg és veszteség-nyereség
számla a Gömörmegyei Nép- és Iparbank 
Rt. irodájában a hivatalos órák alatt a 
közgyűlés előtt nyolc nappal bármikor 
megtekinthető.

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

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

zománczeiBny-, övei-, uorczBllán- és KoiytóetaÉsi-Mstet
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.

\

Rimaszombat, 1927. Nyomatott R ab e ly  K áro ly  könyvnyomdájában.


