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Lapzárás csütörtökön délben. — Kéziratok Tissza nem adatnak.

FŐSZERKESZTŐ

M Á R K U S  L Á S Z L Ó
ELŐFIZETÉSI DIJAK: EGY ÉVRE 48 KORONA, 
FÉLÉVRE 24 KOR., NEGYEDÉVRE Í2 KORONA. 
() EGYES SZÁM ÁRA 1 KORONA. ()

Móricz Zsigmond
a magyar irók nemes céhének nagy
mestere, az irás egyik legragyo
góbb tollú művésze, feleségével 
Simonyi Máriával, a szerelemmel 
szeretett iróember és férj művé
szetének legkiválóbb és legtökéle
tesebb interpretálójával ma, barka- 
szenteiős szent virágvasárnapján 
Rimaszombatba érkezik, hogy itt 
a sziovenszkói magyar ifjúság meg
hívására rendezett turnéjuk során, 
a magyar akadémikusok fölsegíté
sére megtartsák irodalmi estjüket.

Szenzációs kulturesemény ez, a 
melynek hire hallatára fölemelő ér
zés, jóieső melegség kell hogy tá
madjon minden magyar szivében, 
aki e nagy eseménynek horderejét, 
jelentőségét megérti és kellőképpen 
méltányolni tudja.

Az immár messze külföldön is
mert nagy magyar író, a Tündér
kert, Fáklya, Sárarany, Kivilágos 
kivirradtig és más nagyszerű re
gény alkotója, az istentől nekünk 
magyaroknak adott, magyar tcTe- 
vényből fakadt zseni, kit oly igaz 
büszkeséggel vallunk magunkénak, 
müvészlelkü éleípárjával, semmi 
fáradalmat nem ismerve, hosszú 
útra kél, hogy idegenbe szakadt 
testvéreiket meglátogassák, zeng- 
zetes nyelvünkön szóljanak hozzá
juk és lelkűk humuszában elvessék 
azokat a gyönyörűséges gondolat
magvakat, melyekből az emberi 
műveltség s a magyar jövendő 
legszebb kalászai fakadnak.

A lélekdidergős életet élő, nehéz 
harcot vivó itteni magyar ifjúság 
hivó szavára eljönnek ma közénk,

a magyarságát félve őrző s sziv- 
ben-lélekben magyar rimaparti vá
rosba, Gömör szivébe, hogy itt, az 
egykor nagy szellemeket termő ál
dott föld tavaszi párát lehelő kohó
jának tüzében összeforrasszák lel
künket, a magyar szó, a magyar 
kultúra bűbájos zengzetességével, 
erejével, világhódító körutat járó 
nagyszerűségével megacélozzák szi
vünket, örömös örömmel töltsék be 
keblünket.

A magyar Géniusz tartja bevo
nulását ma Móricz Zsigmondékkal.

Ma komoly, de mégis örömtől 
ragyogó arccal öltjük magunkra 
ünneplő ruhánkat s a nagy szelle
meknek járó tisztességgel, lélekből 
fakadó igaz hódolattal várjuk, üd- 
vözüijük s áhítattal hallgatjuk meg 
a közénk érkező kedves vendége
ket, kik lelkűk legdrágább kin
csével, magyar igével, a magyar 
szellemóriások művészetével, ma
gyar szivvel és magyar szeretettel 
jönnek ma hozzánk.

Egy visszhang
a „Risum teneatis amici“ cikkre.

A Gömör múlt heti számában jelent 
meg a fent jelzett czikk, amelynek egy
néhány része határozottan túlzott, sok
szor személyeskedő és még többször 
helytelen véleményű volt. Az olvasó bi
zonyára tisztában van vele, hogy itt egy 
irodalmi vita indult meg, ami azonban 
hovatovább elvesztette irodalmi jellegét. 
Egy irodalmi vitatkozásban nem szabad 
gorombán, sőt még szatirikusán sem Írni, 
mert a szatíra és a szellemesség, a csipés 
és a gúny, ha a tárgyhoz szól, akkor 
azért helytelen, mert nem érvekkel és 
tényekkel akarja eldönteni a vitát, ami 
által a tárgy is veszt komolyságából és

a hangnem i s ; ha a személyek ellen 
irányul, akkor a személyeskedéssel be
folyásolja még az elfogulatlan hallgatót, 
illetőleg olvasót is.

Nem az a célom, hogy a támadott Író
kat védjem meg, mert erre nincs sem 
jogom, sem nékik nincs rá szükségük. 
Éppen ezért nem akarok sem védekezni, 
sem támadni; csak ameddig szorosan a 
tárgyhoz tartozik a „XX. századbeli gon
dolkozó" ur cikke, addig szeretnék vele 
foglalkozni.

Határozottan áiiithatom, hogy a „XX. 
századbeli gondolkozó" nem tudja elvá
lasztani Ady költeményeit Adytól az 
embertől. Ha mindig a magánélet után 
indulva itélnők meg az irók műveit, 
nyugodtan kidobhatnék az irodalomból 
a borkedvelő csavargó Csokonait, aki
nek pedig örökbecsű bordalai és az 
akkori korhoz képest erotikus szerelmi 
költeményei máig irodalmunk remekei. 
Wilde Oszkár fegyenc volt, elzüllve halt 
meg, a hires „De profundis“-t börtön
ben irta meg, és mégis a világirodalom 
egyik kimagasló egyénisége. George 
Sand, Musset, Heine, Dostojevskij, Scho
penhauer és annyi más nem éppen a 
polgári erkölcs szerint élt. Mondhatnék, 
tragikus, hogy egy ilyen aránylag kis 
nemzet, mint mi vagyunk, az Ady két
ségkívül züllött magánélete miatt, nem 
akarja elismerni a költő zsenijét. A „XX. 
századbeli gondolkozó* ur nem tud arra 
az eszményi magaslatra helyezkedni, a 
honnan külön látná a művészt és külön 
az embert.

Nagyon helyes volt dr. Mihalik Dezső 
urnák az a példája, mikor Ady és a 
modernek költészetét a Bartók-Kodály 
zenével hasonlította össze. Ha valaki 
valamit nem ért meg, nem zárja ki azt, 
hogy az szép legyen. Ha ellenben félre
érti, akkor csúnyának találja azt. Ami 
pedig azt illeti, hogy vannak a sok mo
dern vers közt rosszak i s ; ne felejtsük 
el, hogy „etiam dormit Homeros" és 
bizony igen sokszor muszájból, pénzért 
Írják a verseket.

A „XX. századbeli gondolkozó" ur 
legnagyobb tévedése az, amikor egyes, 
a költemény szövegéből és szelleméből

kikapott sorokat hoz föl, mint tárgyi 
bizonyítékokat Ady ellen. — Nagy
fokú naivság, a mai verseket egyes ki
szakított sorokból megítélni, ahelyett, 
hogy az összbenyomás keltette hangu
latból érezzük ki a vers lényegét és 
szépségét.

Balassi, Csokonai és Petőfi bordalai 
szintén felháborodást okoztak, de sem 
ők, sem Ady nem buzdítanak a része
geskedésre ; csak a saját hangulatukat 
festik. Sőt Ady akárhányszor el is Ítéli 
saját magát a züllés közepette. Azok a 
versei pedig, amelyekben az Istennel 
foglalkozik, kiegyensúlyozzák erkölcsi ér
telemben korcsmái és kávéházi költé
szetét az elfogult, irodalmilag konzer
vatív szemében is.

Az „Ős Kaján" finom és mégis meg
döbbentően erős symbolismusát nem 
lehet az inkriminált „szent korcsma ab
lak" kifejezés miatt elitélni; sem azért, 
mert korcsmában játszódik le ; éppen 
ebben a költeményben látjuk az önma
gával tépelődő és meghasonló Ady me
nekülni akarását a züllés mámorából. A 
„Budapest éjszakája szó!" c. versnek az 
a sora, hogy „Itt mintha a vig halál 
lengene" lerontja az előző és következő 
sorok látszólagos könnyelműségét és 
korántsem mondja azt, hogy Így lesz 
vig a halál ! A „Finita" hangulatát pedig 
minden szerelmes, aki csalódott, elkese
redett és kiábrándult, érezte, csakhogy 
elfojtotta ezt az érzést, mert nem merte 
kifejezésre juttatni. Az „Én menyasszo
nyoméban pedig azután a bizonyos sor 
után „Mit bánom én, ha utcasarkok 
rongya" rögtön az következik, hogy „de 
elkísérjen egész a síromba"; amivel az 
eszményített szerelmi hűséget viszi be 
a Perdita szerelembe ; amit azonban a 
„XX. századbeli gondolkozó" bizonyára 
nem vett észre a XIX. századbeli Re- 
viczkynél. A „Kurucok igy beszélnek" 
cimü költemény egykedvűségét és csüg- 
gedését nem lehet azzal magyarázni, 
hogy nem volt jő magyar, mert nem 
verte a mellét puffogó frázisok kísére
tében ; Ady Endre átérezte a magyar 
sors keserűségét és tudatosan fájt neki, 
hogy nem tudott segíteni rajta.

Nyomor.*)
Holéczytié J. Ilona. 

Szeretném egészen halkra tompítani a hangom, 
hogy ne fájjon senkinek a mikor 
reszketve, irtózva kimondom a szó t: nyomor. 
Szeretném áldó nagy gesztussal 
kitörölni minden népek szótárából, 
hogy soha, soha senkinek se fájjon 
álmok-rábló átka.

Mert a hogy kimondom és a hogy leirom, 
sápadt kicsinyek didergő serege 
vánszorog utána;
megrokkant szégyenlős aggok hada.
Mindenik vállán ott ül a lidérc ; 
éhtől tikkadt torkukon karmos ujja . .  .
A szemük kenyérért sikolt,
vékony karjuk melegért reszket
s minden kopott rongyukon ott csüng vigyorgó

[kínja.
Vándorútra kelnek a féttveőrzött kincsek; 
olcsó életté lesz szép napok sok kedves tanúja 
. . .  És szakadoznak a meseszálak. .  .
. . . minden darabbal egy darab m ú lt . . .
H ej! mert az élet, a bitang, mégis szép, drága 
üres szobában is s a nagy titok elől riadtan fut.

Jó volna nem látni kifosztott könyvpolcok 
fekete, tátongó üregét, 
kenyérre, melegre, olcsó rongyra váltott 
drága álmodások, nagy, szent eszmék 
élő hitvallásának üres, vádló helyét.
Jó volna nem látni nagy sötét hullását 
sok fényes életnek.

*) Az Irodalmi Társaság április 2-iki jóté- 
konycélu estjén szavalta : Márkus Sári.

Jó volna nem tudni, hogy itt járnak, élnek, 
vannak és mindig csak temetnek. . .  temetnek...

Minden temetés vád és irgalomért kiált.
Minden fagyos láb halk koppanása 
a leiken éget fájó sebet.
És én hittel vallom, hogy nincs haladás,
nincs kultúra, nincs igaz élet addig,
míg ez a nagy seb mindenütt be nem hegged.

És amig duhajos éjszakák korcsmaasztalokon 
elprédált ezrei nem találnak 
jobb, igazabb utat,
míg van tétlenségre kárhoztatott férfikar, 
didergő gyermek és korgó gyomor, 
addig Kain-bélyeget üt az emberiség lelkén 
s beleharsog a világba a rettentő szó : n y o m o r !

A mucsai mozgó.
Érdekes, ha valami történik valahol, 

minél kisebb a hely, annál hamarabb 
költenek róla szines, fantasztikus ese
ményeket s a valamikor bogárnak szü
letett lény egy kerek nap leforgása alatt 
hatalmas oroszlánná növi ki magát. Ha 
például P. urat megdorgálja a felesége 
(hozzászámítva az esetleges testi fenyí
téseket is), napok múlva a tényt a leg- 
szörnyübb családi drámának állítják be, 
mely csak egy gramnyi véletlenen mú
lott, hogy halállal nem végződött. Szóval 
igy. Máskülönben nem ezekről, az utóbbi 
időben nagy lábon élő, gyakori családi 
morajokról akarok költői beszélyt írni,

hanem a kultúra történetében egy sok
kal fontosabb valamiről, a mucsai moz
góról vagy kinoról, vagy biográfról, 
vagy ahogy éppen tetszik. Ha élnének 
még elfogulatlan történetírók, föltétien 
nem is ezüst, de arany betűvel írták 
volna be Gömörrnegye kultúrtörténetébe 
a mucsai mozgó megnyitását. Engem 
azonban nagy csapás ért. A megnyitó, 
s egyúttal hátborzongató előadásról el- 
szólitott a sorsom, de csak talán azért, 
hogy a többit annál jobban élvezhessem.

Hazatérésem után az első utam a 
Mozgóba vezetett. Még délután megnéz
tem a hirdetményt, mely a falu közepén 
díszelgett nagy pompában eme felírás
sal : „Az iszonyatos vagy az bődült Dick", 
társadalmi dráma 7 részben. Szenzáció! 
Utána a „Flegmatikus detektív", röhög- 
tető vígjáték 2 felv. A elmek magukban 
is kecsegtetők voltak. Szenzációs, röhög- 
tetö vígjáték, ezt meg kell nézni. Izga
tottan megvacsoráztam s felszedtem a 
sátorfám s egy hatalmas fütyköst (ez 
nélkülözhetetlen) s elmentem a kinoba.

Beléptem. Az ajtó előtt valami vörös 
ronggyal játszott a dudorászó szellő s 
kezdetnek abba úgy belegabalyodtam, 
hogy a végén dühömben leakartam sza
kítani, de már nem volt rá időm, mert 
a pénztárosné bájos mosolyával lefegy- 
verzett s csillapitásképen kezembe nyo
mott egy hat koronát kóstálló jegyet. 
Nagy zavaromban elfelejtettem megfi
zetni az árát. (No, nem baj, majd az

apám) s megfordultam, hogy szemeimet 
legeltethessem falunk legújabb kultur- 
vivmányán. Most már egymás után ro
hantak elém a meglepetések. Leesett 
állal, kidülledt szemekkel álltam, álltam 
s köhécseltem, ahelyett hogy a megha
tottságtól könnyeket gyűrtem volna ki 
a szememből. Kékes-lilás füsttengerben 
úszott a terem, mint egy elvarázsolt 
ópium-barlang, s a benne nyüzsgő tö
megből hatalmas karikák szivárogtak a 
felhőoceánba, mind megannyi cigaretta, 
pipa, szivar s nem tudom milyen más 
szívó, rágó, füstölgő masina bűzös lehe
leté. Káprázatomban nekimentem egy elől 
ülő szakácsnénak, ki dühében dekadens 
jelzőkkel alaposan felszarvazott a t. b. 
közönség füle hallatára. Nagyon szeret
tem volna már ülni, csak azt nem tud
tam, hogy hová! Minden hely foglalt, 
sőt még a félre húzott asztalok tetején 
is ültek s a potyajegyes faluatyák gyer
mekei denevérmód lógtak le az ajtó
félfáról, hogy tágabb perspektívát nyer
jenek.

— Ide gyere koma a kályhához, vagy 
— ott meleg van, gyere a pultra s ha
sonló zavaros kiáltások hangzottak fe
lém, mig végre a mozi túlbecsült tulaj
donosa tudtomra adta, hogy ha szeret
nék ülni, ő kifárad s behoz a konyhából 
egy széket, mivelhogy itt egy mákszem 
hely sincs, mert nagyon finom darab 
lesz ma, megfelelő gyilkosságokkal fű
szerezve, sőt burkolt értelmű szavakkal
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Ha pedig nemcsak ezeket vesszük 
figyelembe, hanem azt is, hogy mit je
lent Ady Endre költészete tartalom, tárgy, 
forma, ritmus és szókincs tekintetében, 
nyugodtan állíthatjuk őt legnagyobb líri
kusaink mellé : ami pedig a „XX század
beli gondolkodó" ur azon állítását illeti, 
hogy „akinek ez a világa (t. i. korcsma, 
kávéház) az a kétes existencia sőt egye
nesen gyilkos", hát ez egy kissé túlzás, 
mondhatnék alapnélküli frázis, illetve 
egy elfogult szellem óriási és naiv té
vedése !

Aki azonban Adyt úgy olvassa, hogy 
akár elfogultan, akár nem az erős és 
erotikus részeket keresi benne, sohasem 
fogja megérteni a versek szellemét és 
az összbenyomása is téves alapokon 
keletkezik. Nem is szabad Adyt úgy állí
tani az ifjúság elé, hogy azt lássák be
lője, hogy csak az lehet a modern esz
mék igazi hive és harcosa, aki korcs- 
mázik és kávéházban dőzsöl a fekete 
mellett és az abszint gőzében keresi a 
mámort; azok állítják igy az ifjúság elé 
Adyt, akik szándékosan félreismerik ! 
Oviöiusnak a Fasti-ja a középiskolák 
tankönyve, ellenben az Ars amatóriá-ja 
nem való gyerekkézbe 1 Ilyen formán a 
„XX századbeli gondolkozó" ur vádolja 
meg Csokonait és Petőfit, mert „kétes 
exisíenciák, sőt egyenesen gyilkosok", 
akik az ifjúságot az alkoholizmussal mé- 
telyezik meg!

Ami pedig a „XX századbeli gondol
kozó" urnák azt a kijelentését illeti, hogy 
áttanulmányozta Adyt; remélem ezzel 
nem azt akatja mondani, hogy meg is 
értette? Mert ha azt hiszi, akkor engedje 
meg, hogy megnyugtassam, félreértette 
Adyt. Ami azonban Adynak nem árt.

Amíg támadják Adyt, addig lesznek 
hívei is. Ezeknek a száma pedig egyre 
növekedik. Mert ha némelyik költeménye 
tényleg nem felel meg a közerkölcsi 
felfogásnak, ez nem jelenti azt, hogy 
nélkülöz minden szépséget. A maiakrói 
pedig, akik körül a vita tulajdonképpen 
forog, ne mondjunk kritikát, hiszen X. Y. 
versfaragó diákot éppen úgy elitélték mint 
az akkor jelentéktelen Csokonai Mihályt. 
Minden uj eszmeáramlat önmagát des- 
tillálja és idővel kristályosodik ki. Az 
ifjúságot pedig tessék olyan szellemben 
nevelni, amilyenben tetszik ; az ifjúság 
végeredményben mindig helyes útra ta
lált.

Cikkemmel nem akartam sem védeni, 
sem támadni, sem sérteni, sem engesz
telni ; csak az én egyéni véleményemet 
tartalmazza, bizonyára fog találkozni 
tőbbé-kevésbbé hasonló meggyőződés
sel. — Ha itt-ott előfordul talán benne 
személyeskedés, mentségem az emberi 
gyarlóság. Figulus.

Gondolkodónak.
Hálás köszönet, hogy b. válaszában 

sok mindenről meggyőzött. Meggyőzött 
arról, hogy tényleg egy nagyon szerény 
ember, meggyőzött arról, hogy egy na
gyon finom, tanult, müveit, okos ember 
s végül meggyőzött arról, hogy egy 
nagyon de nagyon boldog ember. Mert

azt is felfedte előttem, hogy ilyet még 
bizonyára nem láttam. No de az volt a 
fontos, hogy közben megjött egy zsíros 
konyhai szék s beültettek két pipázó 
atyafi közé, kik a dohányzásból kifolyó 
üzelmeikre a székek közötti nyílásokat 
használták föl, miközben a szék alá 
nyúltak s az orrom előtt kocinígatva! 
itták a maguk tizedik kétdecijét. Hirte
len koromsötétség állott be. Azt hittem, 
hogy a mucsai villanytelepen áramzava
rok miatt 24 órás sztrájk állott be, de 
nem, mert az előttem két lépésre kife- 
szitett lepedőre, melyen a mozitlan éje
ken biztosan a tulajdonos felesége szövi 
édes álmait, megjelent egy kép, de fór- | 
ditva, mire egetverő lárma keletkezett, 
a mellettem ülő komának felforditották 
a poharát, az atyafi elkezdett fajtalanul 
káromkodni és rálépett a 220 koronás 
cipőmre, erre én megmozdultam s a 
nadrágom beleakadt a székből kiálló 
szögbe s elszakadt, úgy hogy erre én is 
kénytelen voltam elorditani magam dü
hömben s felrúgtam a másik szomszé
dom poharát is, mit nagy lamentálására 
tele kellett hozatnom. A mozis a hatal
mas obsírukcióra visszaszippantotta az 
egész felforditott képet, s a pokoli sö
tétség leple alatt fővárosokra emlékez
tető zavarok támadtak, s a falu összes 
kutyái gusztust kapva, elkezdtek a kul- 
tur-épüiet környékére gyüiekezni s ha-

hiszen van-e s lehet-e annál nagyobb 
boldogság, ha valaki magát tartja a leg
tökéletesebbnek, akivel szemben ellen- 
vélemény nem lehet s aki hivatva érzi 
magát a világ beérkezett nagyságait egy 
előkelő gesztussal a sárba és piszokba 
taszíthatni.

Meggyőzött arról, hogy talpraesetten 
tudja a közmondásokat alkalmazni, bár 
találóbb lett volna, ha azt írja, hogy 
„Ki korán kel, aranyat lel" vagy hogy 
„Elhervad a virág, hogyha nem locsol
ják." Pont.— Az én igen tisztelt Lukács 
Géza bátyámnak reflektálva, nagyon 
sajnálom, hogy cikkemet félreértette, 
mert én soha sem állítottam azt, hogy 
nincs joga minden embernek kritikát 
gyakorolnia, sőt állítom, hogy a szigorú, 
de objektív kritika nemcsak jogosult, de 
szükséges is, egyrészt a közvélemény 
irányítására, másrészt a kritizált serken
tésére és eminens érdekében. Hogy 
azonban valaki közülünk egy már világ- 

| szerte elismert, hogy úgy mondjam „be- 
í érkezett" nagyságot kritizáljon meg, 

vagy pláne le, azt sem magunkra nézve 
oppertunusnak, sem célirányosnak nem 
tartom, mert az eredményre nem vezet 
s magunkat teszi nevetségessé. Ha a 
gondolkodó, akinek cikkem egyedül 
szólett, tényleg a szereplő öt fiatal iró 
egyéniségét és irányát vette volna kri
tika alá, nagyon üdvös ás kívánatos 
dolgot végzett volna. Ámde a vitát meg
indító cikkében mindenről van szó, csak 
erről nem, mert hiszen az egész czikk 
Adyval, Ravasszal és Simándyval fog
lalkozik a vak gyűlölettől fűtve egy 
ösmeretlen egyénnel és munkáival szem
ben, ami sem objektivnek, sern ülőnek, 
sem üdvösnek vagy kívánatosnak nem 
minősíthető. Dr. Mihalik Dezső.

Nehány adat
a gondolkozás művészetéhez.
Jajj elborít, jajj elborít a szavak ten

gere ! sóhajtottam én is az ismert dráma 
szereplőjével, amikor az öt sziovenszkói 
iró által rendezett irodalmi est hullámai 
széles övékben egészen ide, hozzám ju
tottak. Mi történt itt, hogy az ár eltépte, 
a gátakat és elborított mindent? ! Meg-j 
ijedtem, hogy akaratlanul is valamilyent 
bűntény szereplője lettem és semmi sem 
ment meg a megérdemelt büntetés elől.

Óh Istenem ! Hála néked, hogy még 
sincs egészen igy ! Ha már benne va
gyunk az idézetekben, — ami nyilván
valóan a tanultság, (vagy a gondolko 
zás? !) bizonyítéka, h á t : parluriunt men
tes és megszületik a kis egérke. így 
történt Önnel is kedves XX. századbeli 
gondolkozó, akiről sántító vélekedése 
dacára is tudni szeretném, hogy ki tu
lajdonképpen ? Mert ugyebár sántít, hogy 
Simándy, Győry, Egry és Szombathy is 
álnevek?! No bizony, ha én hallom 
ezeket a neveket, tudom, hogy kikre 
gondoljak s az utcán rájuk tudok muto
gatni. Már azonban Önre hogy mutas
sak ? Itt megy „a huszadik századbeli 
gondolkozó ?!“

Nem kis dolog az, hogy nekem és

sonló hangnemben a bennülőket utá
nozni.

Egy félórás részletes megkezdések 
után megjelent a lepedőn a „Bődtilt 
Dick" cimü fantasztikus gyilkossági so
rozatnak a legelső aktusa, mikoron is a 
közönség üdvrivalgása között először 
koncolják föl Dicket, ki képes a nézőtér 
türelmét próbára tenni avval, hogy min
den egyes felspékelése után a követ
kező felvonásban feltámad. Szóval a 
közönség lélegzetvisszafojtva leste a le
pedőn történendőket, miközben két 
munkanélküli vályogvető igyekezte a 
kedélyeket fokozni, de nem csekély részt 
vettek ebben a munkában az időközben 
a moziba is bevetődött kóbor ebek. — 
Mindemellett az előadást különböző ki
fejezésekkel kisérte a közönség. Például : 
Előre ! Hátra ! Fel ! Le ! Oldalt! Lassan ! 
Gyorsan ! S ha a darab jól sikerült, az 
előadás végén a közönség vonakodott 
elhagyni a termet s hangos hogyvolto- 
zásokkal kierőszakolta a tetszetős részek 
újból való lejátszását.

Szóval igy ! Azt hiszem hű képet fes
tettem s ha nem hiszik el, jöjjenek el 
hozzánk Mucsára moziba s mondhatom, 
nem igen bánják meg.

Magyarády Zoltán.

társaimnak ki kell állanunk, holott ön 
a színfalak mögül kiáltozik. Persze, mi 
szegény sziovenszkói irodalmi korcsma
gőzök, nekünk állanunk kell a kritikát! 
Úgy van, mi annyi jót, annyi nagyszerű 
életlehetőséget, annyi könyvkiadási, táp
lálkozási és levegő szippantgatási-lehe- 
tőséget kapunk önöktől, gondolkozóktól, 
vagy másképpen — mint ön mondja — 
a közönségtől, hogy igazán kötelességünk 
eltűrni a kritikát!

Jól van, ennek dacára is önnek joga 
volt beszélni. Csakhogy rövidebben egy 
kicsit! Mert mi marad akkor másnak?! 
Szegény „Gömör", hiszen Te négy oldal 
vagy mindössze és mi lesz, ha ebből 
három oldal gondolkodik ? Mi marad 
akkor hirdetésnek, a hírnek, a satöbbik
nek, a különféléknek és nekem?

úgyis, mint igazságot szerető ember, 
úgyis, mint az irodalmi esten megjelent 
„szerző", két dolgot kívánok megjegyezni. 
Egyet, ami komoly és másikat, ami már 
nem is annyira az. Tehát:

I.
Ady Endrét bántotta ön gondolkodó 

ur?! Ady Endrét merte bántani, azt a 
költőt, aki megjósolta mindazt, amiben 
most benne élünk ? Azt a költőt, aki 
úgy kongatta tűzvész elé szivének ha
rangját, hogy az Ég is reszketett bele?!

Mit feleljek önnek ? Önnek a hulla- 
gyalázónak, a lelkiismeretlen izgaíónak 
és megfontolt haragosnak.

Tudjuk ugye, hogy nem Ady Endre 
okozta a világháborút, nem ő osztotta 
fel az országot, nem ő dobta minden 
szégyen és borzalom elé a szegény 
megcsufolt magyarságot?! No bizony, 
van is egy szegény költőnek ekkora 
ereje, hatása, hatalma!

De a világháború megjött, az országot 
felosztották, ha ön körülnéz egy kicsit, 
magyar szenvedés jajgathat minden ol
dalról a szemébe.

Vagy talán megakadályozták a „gon
dolkozók" a magyarság apokaliptikus 
szenvedését? Azt, amelyet Ady előre 
kijajgatott, de megakadályozni, sajnos, 
nem tudott!

Édes uram, Ady Endrét mai napjaink 
igazolják legjobban, úgy történt minden, 
ahogyan ő látta ! Önöknek, bölcseknek, 
józanoknak, tisztáknak, gondolkozóknak, 
erkölcsösöknek kellett volna ezt meg
akadályozni ! Mért nem tették?

És most Ady Endrét bántják, aki már 
nem is védekezhetik. De csúnya dolog ez!

Ön, gondolkozó ur, kiragad néhány 
Ady-versből néhány olyan sort, amelyek 
természetesen Önt igazolják. Olyan el
járás ez, mint— egy másik sokatbántott 
nagy magyar iró hasonlata szerint — 
annak a kisdiáknak az eljárása, aki egy 
nagy és vastag szótárból kiírja a disznó 
szavakat. Mert a szótárban disznó sza
vak is vannak s a kisdiák élvezi azokat! 
De ki disznó e szerint, a szóíáriró-e, 
aki — ha teljes munkát akart végezni 
— kénytelen volt a nyelv minden kife
jezését belevenni a könyvébe, vagy a 
kisdiák, aki kiírja a disznó szavakat és 
csak azokat írja ki.

En azt mondom, hogy a kisdiák a 
disznó! Ön azt mondja, hogy a szótár
iró ?

Mert ne feledje el, hogy ön ugyanazt 
csinálta, amit a kisdiák. Tendenciózusan, 
rágalmazó szándékkal Ady Endrének 
azokat a szavait tálalta az emberek elé, 
amelyek őt, a szegényt a betegségeiben 
mutatják.

Ám Ady Endre megírta a magyar lé
lek egész szótárát, a magyar bánat, szen
vedés, vágyakozás és öröm egész szó
tárat. Ha ön tényleg elolvasta minden 
versét, ott találja az erős magyar lélek 
minden érzelmi helyzetének a kópiáját! 
Vagy mért nem olvasta el a Simándy 
által ajánlott Istenes verseket legalább?! 
Miért nem irt azokból is idézeteket?

Mért? Azért, mert ön a „disznó sza
vakat" akarta kiírni, hogy megmutassa, 
hogy milyen disznó ember — a szótár 
szerzője !

Vitatkozni ezek fölött a dolgok fölött 
már fölösleges. Ön, aki XX. század
beli gondolkozónak vallja magát, egész 
bizonyosan csupán csak XIX. század
beli gondolkozó. Ennek bizonyítására 
könnyű volna statisztikát csinálni. A 
XX. századbeli gondolkodók — helyesen 
vagy helytelenül — nem szidják ma már 
Ady Endrét. Csodálnám, ha ön volna a 
kivétel, amely szavaim igazságát erősiti!

A Kazinczy nyelvújítás korában ön egész 
bizonyosan Kazinczy-ellenes lett volna. 
Holt bizonyos, hogy ugyanígy szidal

mazta volna őt, mint Adyt, mert hiszen 
ő a szavakat elmetszette ! Egész komo
lyan : Ön nem „a XX. századbeli gon
dolkozó,,, sőt nem is „egy“ ezek közül, 
hanem egész egyszerűen ön „a konzer- 
vativ“. És ez csepp baj sem volna, de 
akkor mért nem becsületesen az? Mért 
rosszakaratú az ifjúsággal, a haladással, 
a XX. századdal szemben? Higyje el, 
hogy sok konzervatív gondolkozásu em
ber találja el manapság helyesebben az 
utat, mint némely forradalmár. Ismerek, 
szeretek, tisztelek ilyet nem egyet. De 
ezek nem is szidják a „modern irodal
mat", hanem legfeljebb világosan látják 
a tévedéseit.

Ám ön Csokonayt és Petőfit is agyon 
verni kívánta volna — hogy Kazinczyn 
kívül mást is említsek — ha története
sen akkor él ! Az ilyen gondolkozásu em
berek mindig ezt cseiekedték !

És végül: Ön Fordoi emlegeti! Tud
ja, hogy ki az a Ford? Egy ridegen 
üzietes, keresztényellenes, könyörtelen 
materialista ideológia képviselője, a pénz, 
a Moloch, az arany és a technicizmus 
tipikus gépésze.

Óh Istenem, hát Ford ! Ady Endréről 
van szó és ön Fcrdot hozta szóba! 
Miért nem Csokonait, Petőfit vagy Ber
zsenyit, aki azt mondta, hogy „rút szi- 
barita váz"?!

No csak merte volna ezt önnek mon
dani ! Önnek, aki az amerikánizmus 
antikrisztusát emlegeti, amikor Ady En
dréről van sző.

Egyezzünk meg: Berzsenyi Dániel 
azért beszélt olyan csúnyákat, amiért 
Ady Endre ! Mindketten bevoltak rúgva !

Ámen ! Mikor cikkét befejezte, ön is 
hozzátehette volna !

II.
Mert már majdnem befejeztem. Ami 

jön még, nem ennyire fontos. Azért vá
lasztottam el Ady Endrétől, mert az 
igen tisztelt cikkezők elfelejtették elvá
lasztani.

Tehát beszéljünk külön a szlovensz- 
kói magyar irodalomról. Tessék elhinni, 
hogy nekünk,néhányunknak errői ugyan
úgy megvan a véleményünk, mint eset
leg önnek. És félre méltóztaíott engem 
is, mint annyi mindent, érteni, meri én 
az irodalmi esten gúnyos értelemben 
beszéltem 120 Íróról. Legtöbbször talán 
én hangoztatom, hogy 15 iró van íaián 
itt, de ez már sok és jobb, ha keveseb
bet mondunk.

Dehát mi történik, hogy ezek, akár
mennyién vannak, élni, mozogni, dol
gozni tudjanak ? ! Kik adnak erre lehe
tőséget? Hol a jóakarat, a megértés és 
a íaiaj, amelyen megállhatnak ?

Ha valaki élni nem tud, elmegy mond
juk Amerikába ugye? Nos, a szellemi 
életnek is vannak ilyen Amerikái, de 
ott már az ön Fordja kezdődik, uram !

Nem szép, hogy rosszakarattal irt ró
lunk ! Higyje el, hogy még eddig, bár
milyen keveset adtunk is, de többet ad
tunk, mint a mennyit kaptunk ! És né
melyikünk talán nagyon sokat is tudna 
adni, ha kevesebben volnának önök, az 
ön módjára gondolkodók.

Tessék elhinni, hogy igaz ez az iro
dalmi est műsorára is. Nem vittünk mi 
oda csörgősapkát, én például mindösz- 
sze egy novella felolvasására vállalkoz
tam és nem ígértem, hogy kötélen fo
gok járni. Ha mégis ezt és ilyeneket 
várt valaki tőlünk, megérdemelte, hogy 
csalódjon. A bohóckodáshoz mi nem 
értünk, meg aztán a cirkusz nem is az 
a műfaj, amit művelni szerény erőnkhöz 
képest az önök ellenzése dacára to
vábbra is bátrak leszünk.

Kassa, 1927. április 3.
Darkö István.

Halié, ki az a névtelen 1 ?
1. Bodóné is másról beszélt mikor a 

bor árát kérték. A „gondolkodó" is igy 
tesz. Seprőt ragadott és most nem akar 
leszállói a lóról, amiről hívatlanul akar 
pucolgatni az irodalom és az erkölcs 
kéményeiben, mint egy megvadult lo
vas kéményseprő. Ismeretlen ur, ha az 
irodalmi tudatlanság és koriátoitság fáj
na, ordítoznia kéne a fájdalomtól. Nem 
tetszik ez a hang? Mindenkivel azon a 
hangon beszélnek, amilyet megérdemel. 
Sötétben akar pofozkodni és haragszik 
ha visszavágnak? Hát minek kezdte? 
Maga kezdte.

2. Ha a kritikus nem tud, akkor gú
nyol. Ön kritizált és gúnyolt, mert nem 
tud. Blamálta magát és táborát. Hja „fia-
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taP barátom, az irptt világban is van 
főbűn : az unalom. Ön újból elkövette : 
elemista gyakorlata maga volt a meg
testesült szószátyár unalom.

3. Maga is érzi, hogy nem tud. Ta
nulni akar. De az Isten szerelmére, minek 
csinál annyi szépséghibát ? Lám az idé
zetek galopp kiírására és „Ady tanulmá
nyozására" (? !) attól a Mihalik Dezső
től kérték kölcsön az Ady-könyveket, 
akit azután hálátlanul megtámadnak. — 
Szép kis lelkületre vall. Látja, ide kéne 
cenzúra !

4. Idézget kikapott szavakat és soro
kat. Ez az idézési mód a destillált iro
dalmi destrukció és az erkölcsi harakiri. 
Ahol a „korcsma" szó előfordul Adynál, 
kiidézi. Ez az impotens szóbolházás er
kölcstelen és inkorrekt az irók világá
ban. Nem követem, de hát miért nem 
idézget véletlenül sem ilyeneket Ady 
müveiből:

„A mi hitünk nem kábaság" ; „Valami 
szép dolog a kálvinyista predestináció"; 
„Vallástalanul nem élhet senki"; „Ne
váljatok kishitüekká ! “ ...; „Magam is 
ősmagyar volnék"; „Olyan szép az élet". 
„A protestantizmusnak nem szabad má
sokkal összefogni csak a haladókkal!". 
„Lássatok tisztán, magyarul !“. „Tanítom 
nektek a becsületes embert". „Az igazi 
protestáns szellem közöskincse az embe
riségnek ... őszinte és szeretnie kell a 
magyarságot is" „De él a szivem s él 
az Isten", „mikor a ieiketn roskadozva 
vittem, csöndesen ás váratlanul átöielt 
az Isten". „Megtelek Isten-szerelemmel" 
„mert Isten az Élet igazsága". „Istenem, 
földben, fűben, ködben," „Uram adj csön
des éjt". „Imádkozom mint gyermek". 
„A magyar százfelé dacolt., s kinek 
dolga Istendolga volt". „Ez a regéknek 
ősi népe s hősi népe..“ (a magyar) „Én 
vagyok a magyar bánatok iegmegvertebb 
siratója." „Maradjunk meg hitben, hű
ségben, szeretetben ..."

Ezeket is Ady irta. Akar-e ennél szebb, 
jobb, magyarabb, erkölcsösebb és iste
nesebb gondolatokat? Aki igy beszélt, 
annak a hulláját kell meggyalázni egy 
hitsorsosának ? ! Miért nem olvassa el 
Makkai ref. püspök Adyt elismerő köny-! 
vét? !..

5. Végre megírom, hogy tisztábban 
lássunk : itt tulajdonképp nem Ady vita 
folyik. — Ha Simándy eredeti előadását 
tartja meg „a dekadens Aranyról" s ki
fejti, hogy Arany dekadens volt, no akkorj 
lett volna csak nagy hecc belőle. Ady 
elmaradt volna, de azért ön megint csak 
megeliengondoikozotí volna minket. — j 
Ellengondolkozó ur, maguk minket akar
nának lehetetlenné tenni. Egyes körök 
irigykednek itt azokra is. akik politikát 
csinálnak, azokra is, akik közéletet csi
nálnak és azokra is, akik irodalmat csi
nálnak. Ismerjük az áskálódásokat. De 
azok se hagyják magukat, mi se. Ha ma
guk megpukkadnak is, éljen a demokrácia, 
a haladás és a magyar kultúra! Se ezt 
nem engedjük megfojtani, se magunkat! 
Ha ez fáj, menjenek a patikába !

6. Becsületszavamra nem haragszom : 
magukra irigyekre nem tudok haragudni. 
Moguk haragudnak: maguk támadtak: 
maguknak nincs igazuk. Engem is meg
dicsért. Azt irja, hegy több versemet 
többre értékeli mint az Ady verseit. Kár, 
hogy kontár mondja. így dicsérete komp
romittáló s kérem ne biamáljon többé 
engem az ilyen bevezetésü elismeréseivel.

7. A főkérdésre térek: a kérdés az, 
hogy fonios-e a kritikában, hogy ezt, vagy 
azt ki irta?

De még milyen fontos! Mert egézsen 
más, ha kritikát elismert nagyság, vagy 
pedig Pityi Palkó mond. Ezért fontos az 
is, hogy ki az a kis névtelen, aki a kuc
kóból hadonászik s nem nevezi meg ma
gát. Megírtam én már, hogy szégyenli 
magát. Jó, jó, de nem lehet felelőtlenül 
biberachoskodni, mert ez eszébe juttatja 
az embernek a hecc- káplánok fura fogal
mát! Úgy bizony.

„Gondolkodó" ember, maga vétett a 
magyar nyíltság ellen is -.gyáva volt elő - 
bújni. Nem is érdemli meg, hogy a neve 
kiírásával népszerűsítsem elemistaságáí. 
De a városban már boldog-boldogtalant 
fejbesértegetnek azzal, hogy ő irta a 
cikket, közérdekű, hogy leleplezem, amit 
a névtelenről tudok.

Ön azt irja, hogy csak azért nem ne
vezte meg magát senkinek sem, hogy — 
mint mindenki előtt ismeretlent — érdem
szerzéssel ne vádolhassák. „Fiatal" em
ber, ezzel tudva valótlant állított : maga 
még első cikkem előtt egyeseknek azzal 
dicsekedett, hogy maga a gondolkodó !

Ez a dicsekedő ur azonos azzal is, aki 
az Ady-könyveket kölcsön kérte.

„Zuggondolkodó", kérdezze csak meg 
bizalmasan Molnár Gyula ref. káplán 
urat, hogy mit szól ehhez s hogy van-e 
néki valami köze a cikkhez? Ő sokat 
tudhat erről.

9. Azután kérdezze meg csak úgy négy- 
szemközt Papp József vallástanár urat 
is, hogy igaz-e az, hogy őt is szülői kö
telékek fűzik a cikkhez?

10. Még csak annyit, hogy kár volt 
el nem menni tisztességet tanulni. A jó 
pap holtig tanul. Látja, ha mástól nem 
akart, a „Figyelőtől" is tanulhatott volna, 
aki pedig se nem modern, se nem korcs- 
maszagu.

Végezzünk ! Ön a maga részéről be
fejezettnek jelentette ki a vitát. Ezennel 
én is azt teszem. Zárjuk le. S abban a 
reményben, hogy az igazságért nem ha
ragszik, szeretettel kérem, bízzuk sorsára 
az ügyet.

Nem is kell több cikk ! A „gondol
kodó" egyszerűen csak menjen be a 
szerkesztőségbe s jelentse b e : X. Y. 
vagyok, a gondolkodó. A szerkesztőség 
majd egy pár rövid sorban megírja s a 
vitának kétszeri golyóváltás után vége.

Béke velünk. Sálem alejkum ! *)
Györy Dezső.

*) A nagy érdeklődést keltett vitát ezzel le
zárjuk. Szerk.

I
Kérelem

az egykori losonczi m. kir. állami főgim
názium, most csehszlovák állami reform, 

reálgimnázium volt növendékeihez.
A luéeneci (losonci) csehszlovák áll. 

ref. reálgimnázium magyar párhuzamos 
osztályainak Ifj. Segitőegyesülete a Se- 
gitőegyesület 50 éves fennállása alkal
mából folyó évi május hó első hetében 
műsoros estélyt rendez, hogy ennek jö
vedelméből némileg pótolhassa a há
ború következményeként a Segitőegylet 
tőkéjét kezelt losonci két magyar pénz
intézet run-je és a hadikölcsönkötvények 
elértéktelenedése folytán elvesztett tő
kéjét, melynek kamatai mindenkor a 
szegény sorsú tanulók könyv- és ruha- 
segéliyel való ellátására voltak fordítva.

Az intézet volt növendékei az Ifjúsági 
Segitőegylet volt tőkeerős éveiben is 
mindig támogatást nyújtottak intézetük 
Ifj. Segitőegyletének, fokozott mértékben 
szorul rá erre a Segitőegylet most, mi
kor vagyonát majdnem egészében elve
szítette.

Azzal az esdő szóval fordul azért 
ezúton a régi Alma Mater sok ezer volt 
növendékéhez, nyújtsák segítő kezüket 
ezen szent törekvéséhez. Ha minden volt 
növendéke nemes szívvel csak nehány 
koronát áldoz is a losonci magyar diák
segélyezés czéljára, máris nyert ügye 
van. Ne tegye félre senki közülök e ké
relem átolvasása után az újságot s a 
volt szerető anya kérését sorsa fordul
tán is erejéhez mérten teljesítse. Jóté
kony adományaikat legyesek szívesek 
Konss József úrhoz, a magyar párhuza
mos osztályok igazgatójához (Lucenec 
C. $. R. Gimnázium) eljuttatni.

A magyar párhuzamos osztályok 
Ifj. Segitőegyletének Választmánya.

IV* Minden jó háziasszony
a fehérneműjét otthon varrja s hozzá a híres
SchrolI-/£!/e siffon, vászon, batiszt, damaszt,
paplanlepedő- és ágylepedővásznát

a Kovács-Áruházban
Rím. Sobota, Masaryk-tér 5. szám, vásárolja.

Egyben ajánlok szőnyegeket.
Vidékre mintákat küldök. Előnyös árak!

A Betegsegélyzö Intézel járulékai 
fizetésének esedékessége.

A munkaadók részéről felhangzott s 
állandósult panaszok a Munkásbiztositó 
Pénztár járulékainak beszedése ellen, 
napirenden vannak. Arról lehet vitat
kozni, vájjon a munkásbiztositás mai 
rendszere helyes-e, midőn köztartozásá
ért a munkaadó köteles felelősséget vál
lalni s úgyszólván az egész szociális 
intézmény fenntartásának anyagi szük
ségleteit előteremteni, az adott helyzet
ben mégis számolni kell a munkaadónak 
azzal, hogy az egyoldalúan szociális és 
erős pártárnyalatokkal átitatott rendszer
ben a törvény megszabta kötelességeket

teljesíteni, senki a maga kára nélkül el 
nem mulaszthatja.

Minthogy e kérdés igen közelről érinti 
munkaadóinkat, különösen a járulékok 
esedékessége kérdésében szükségesnek 
tartjuk, hogy megfelelő helyről nyert 
információnkkal világosítsuk fel a munka
adókat.

Az 1924. évi 221. sz. törvény 163. §-a 
értelmében a munkaadó köteles a bizto
sítás járulékot járulékidőszakonkint a be- 
tegsegélyző intézetnek megfizetni. A köz
ponti szociális biztositó intézet 472—S 
— 1926. sz. rendeletével a járulékidösza- 
kot a szombatok száma szerint egy nap
tári hónappal állapította meg, mihez 
képest a járulék a járulékidőszakot kö
vető hónap 1-én esedékes. Ha a munkaadó 
a járulékot ezen esedékesség szerint 
meg nem fizette, az idézett törvény 174. 
§-a értelmében 5 százalékos késedelmi 
kamat felszámításának van helye.

Megjegyzendő, hogy a biztosítási já
rulékok az esedékesség szerint minden 
fizetési meghagyás nélkül fizetendők.

A Betegsegélyző Intézet a Központi 
Szociális Biztositő Intézet rendelkezése 
értelmében az esedékesség elmulasztá
sával késedelmesen fizető munkaadók 
terhére, annak idején folyamatba vette 
a késedelmi kamatok felszámítását, te
kintettel azonban arra, hogy azok fel
számítása olyan munkatöbbletet igényel, 
amely nincsen arányban a kamatok ér
tékével, ettől utóbb eltekintett s most 
már csak azokkal a munkaadókkal szem
ben számítja fel a késedelmi kamatokat 
akik a fizetési meghagyás kibocsátása 
után sem tesznek eleget fizetési kötele
zettségüknek. E késedelmes fizetőkkel 
szemben a betegsegélyző intézet kény
telen követeléseit ügyvéd utján vagy 
végrehajtás utján érvényesíteni, mely 
esetben kell, hogy felszámítsa a kése
delmi kamatokat is, még pedig annál is 
inkább, mert a rokkantsági járulékok 
után a központi Szociális intézet a ka
matokkal ugyancsak megterheli.

Nem helytálló a munkaadóknak ama 
felfogása, hogy a járulékfizetési kötele
zettséget az adófizetés kötelezettségével 
azonosítja. Az adózás egyéni természetű 
tartozása az állampolgárnak, mig a biz
tosítási járulék a munkaadó és munkás 
által közösen fedezendő tartozás, mely- j 
.̂sk befizetésére a munkaadó kötelezett j 

a törvény erejénél fogva s e kötelesség 
mulasztást azzal a szankcióval köti össze, 
hogy a munkás béréből levont járulék- 
részletek a munkaadóra idegen vagyon 
jellegével birván, be nem szolgáltatása 
büntető következményeket von maga után

A fizetés nem teljesítésére indokul nem 
szolgálhat az a körülmény, hogy a pénz
tár a járulékot ki nem rótta, vagy az 
illető járulék-időszakra fizetendő járulék- 
összeg nagyságáról nem értesítette a 
munkaadót.

A késedelmes fizetőknek ügyvéd utján 
történő felszólítása kevésbbé költséges, 
mintha a pénztár élve törvényadta jogá
val, egyenesen bírói végrehajtás eszkö
zéhez nyúlna. — Éppen az ügyvédi fel
szólítással igyekszik a pénztár erélyeseb
ben figyelmeztetni a munkaadókat a fi
zetési kötelezettség teljesítésére, de azt 
zaklatásnak a munkaadók nem minősít
hetik.

Ez illetékes helyről nyert információ 
végre tisztázta a félreértéseket, de kívá
natos lenne, ha a betegsegélyző pénztár 
e felvilágosításával valahogyan öszhang- 
ba hozza a fizetési meghagyások ma
gyarázó szövegezését is. — Végre is a 
munkaadók nem jogtudósok, nekik éppen 
elég bajuk van a megélhetés mellett a 
horribilis szociális és egyéb kötelezett
ségeket is megkeresni. A fizetési meg
hagyás szövege pedig még iskolázattabb 
embert is tévedésbe ejthet és jóhiszemű 
magyarázata vagy értelmezése mellett 
is ki van téve a késedelmi kamatok ter
heinek.

Éppen úgy mint más közintézménynél, 
hatóságoknál, a betegsegélyző intézetnél 
is egyszerűsíteni kellene az eljárási rend
szert, mert mindig a hivatalos appará
tusok nehézkessége, a bonyolult procesz- 
szionális eljárási módok nevelték és 
nevelik bele az emberekbe azt az egy
általán nem modern felfogást, hogy hi
vatalok és állampolgárok két különböző 
kaszt. A hivatalos apparátusoknak, ahol 
rátermett, komoly készültségü tisztviselők 
intézik az ügyeket, közeledni keli a kö
zönséghez és megteremteniük köteles
ségük az egyén és államkormányzat 
minden ágazata között az egyedül helyes 
és célravezető harmóniát. (i. g.)

H Í R E K
Köszöntünk, Mester,

ki szépséges élettársaddal, a Múzsa sze
relmesével zarándokúira keltél, hogy nagy, 
meleg szivetek fenséges szeretetével, mű
vész telketek illatos virágaival, sok, drága 
kincsével felkeressétek, magatokhoz öleljé
tek, felékesítsétek, gazdagítsátok elszakadt 
testvéreiteket és megerősítsétek, tápláljátok 
a magyar jövő hajtásnak indult fáját.

Tompa Mihály és Blaha Lujza szülő
városa, „Gömör híres metropolisa“ igaz 
büszkeséggel s szívből szívbe futó magyar 
szeretettel köszönt Benneteket, Mester: az 
irás művészét, a magyar irók egyik élő 
fejedelmét, a prófétaszavu költőt s a ma
gyar szó, a magyar ige zengő hangú 
madarát, édes anyanyelvűnk művész hdr- 
fását, bájos muzsikását.

Gömörország bércein örömtüzek gyul- 
nak. A lelkünk virágvasárnapi hangulat
tal telik meg. — Szivünk legszebb érzés
virágait összeszedjük, csokorba kötjük s 
elétek vive, utalókra szórva, fogadunk és
köszöntünk Benneteket, Mester. ,Árgus.

Nagyheti szertartások a róm. kath. 
templomban a következő sorrendben 
lesznek megtartva :

Virágvasárnap d. e. 10 órakor barka
szentelés körmenettel; utána szentmise, 
mely alatt az egyházi énekkar előadja 
Jézus szenvedésének történetét sz. Máté 
apostol, evangélista írása szerint Vdry 
János vezetése mellett.

Nagycsütörtökön a szentmise kezdődik 
9 órakor, mely alatt történik a hívek 
ünnepélyes húsvéti áldozása.

Nagypénteken 9 órakor veszi kezdetét 
a gyászistenitisztelet, mely alkalommal 
az énekkar válogatott szép énekeket 
énekel. Az ünnepi beszédet mondja Dr. 
Bányai József hittanár.

Szerdán, csütörtökön és pénteken dél
után mindig 3 órakor Jeremiás próféta 
siralmait adja elő az énekkar.

Nagyszombaton reggel 7 órakor kez
dődnek a különféle szentelések, mint 
tűz-, húsvéti gyertya- és kereszíkutszen- 
telés. Délután 6 órakor kezdődik a fel
támadási szertartás a szokásos körme- 
nettel.

Husvétvasárnap d. e. 10 órakor ünnepi 
szent misét mond Szeman Endre pápai 
prelátus, plébános és sz. beszédet mond 
Dr. Bányai József hittanár.

Móricz Zsigmond Rimaszombatban.
A mint már jelentettük : Móricz Zsig
mond, a nagy magyar író és művésze
tének legjobb interpretálója: felesége 
Simonyi Mária, a csehszlovákiai magyar 
akadémikusok (MAKK) diáksegély alapja 
javára április hó 10-én esti 8 órai kez
dettel, a „Tátra" nagytermében irodalmi 
estet tartanak Dr. Veres Samunak, az 
Irodalmi Társaság elnökének bevezető 
beszéde után következő érdekes műsor
ral : 1. „Képek Európa irodalmi életé
ből." Móricz Zsigmond felolvasása. —
2. „Bánhidy Mária." Móricz Zsigmond 
balladája. Előadja: M. Simonyi Mária.
— Szünet. — 3. „Az iró és az irás." 
Móricz Zsigmond előadása. — 4. „Az 
elhagyott Psyche." Móricz Zsigmond 
„Ámor és Psyche" c. ötfeivonásos mese
játékának részlete. Előadja : M. Simonyi 
Mária. — 5. „Mint a mezőnek virágai." 
Móricz Zsigmond verse. Előadja : M. Si
monyi Mária. — 6. „Két nemes állat." 
Novella. Felolvassa: Móricz Zsigmond.
— Helyárak: 1 — 8. széksorban 15 kor., 
a többi ülőhely 10 kor. Diák- és álló
hely 5 korona. — Jegyek eiőre Rábely 
Miklós könyvkereskedésében válthatók. 
A jótékonycélu felülfizetések köszönet
tel fogadtatnak. Az illusztris vendégek 
vasárnap, április 10-én délután VN-kor 
érkeznek városunkba Losoncról, hol előző 
nap tartják irodalmi estjüket. — Ünne
pélyes fogadtatásuk alkalmával a város, 
a rendezésbe belekapcsolódott Irodalmi 
Társaság, a kulturegyesületek és az aka
démiai ifjúság képviselői üdvözlik a 
hozzánk érkező kedves vendégeket, de 
az ünnepélyes fogadtatásná! városunk 
közönsége is impozáns számban kiván 
megjelenni, hogy ezzel is kifejezést ad
jon a nagy iró és felesége iránti őszinte 
nagyrabecsülésének és szeretetének. A 
délután folyamán Móricz Zsigmond lá
togatásokat tesz. — Az irodalmi est után 
ünnepélyes társasvacsora lesz a Tátrá
ban. Egy teríték 18 kor. Az aláírási ivet 
körözik, de előjegyzés Rábely Miklós 
könyvkereskedésében is tehető.
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Áthelyezés. Dósa József rimaszom
bati állami adóhivatali tisztviselőt a ve- 
zérpénzügyigazgatóság a rimaszombati 
pénzügyi expositurához helyezte át.

Húsvéti tojásvásárt rendez a helybeli 
evang. Leánykor saját otthonában virág
vasárnapon d. e. 11—13 óra között s 
azt esetleg hétfőn is folytatja ugyanazon
időszakban.

A Rimaszombati Irodalmi Társaság
művészestélye. Szombaton este a város 
szine-java gyűlt össze a Polgári Olvasó
kör színháztermében, hogy egyrészt sa- 
mariíánus kötelességének tegyen eleget 
a jótékonycélra hirdetett estélyen, más
felől pedig meghallgassa a műestély sze
replőit. — A kötelesség parancsszava há- 
romnegyedházaí hozott össze, azok, aki
ket távoitartott valami mesterséges aka
dálya csepürágó Collini hókuszpókuszain 
nevettek egyidőben a Tátra szálló nagy
termében. A tartalmas, kifogástalan ren
dezésű estélyt az Irodalmi Társaság el
nökének dr. Veress Samunak megnyitó 
beszéde vezette be, azután Márkus Sári 
szavalta el Holéczyné J. Ilona „Nyomor" 
c. versét. A proletársors bánatos komor
ságát megrázóan ecsetelő vers nagy 
hatást ért el Márkus Sári nemesen egy
szerű, letört;pitott interpretálásában. Áz 
elismerő tapsok után, melyek épp úgy 
illették az illusztris szerzőt, mint az elő
adót, dr. Werner Gyula, kedvenc hegedű-1 
művészünk lépett a pódiumra és Bach 
IV. szonátájának két tételével, azután 
Paganini, Gounod számaival és egy sa
ját kompozíciójával ragadtatta el a kö
zönséget. Holéczyné J. Ilona a „Kultúra 
útja" c. tanulmányát olvasta fel. A száraz 
évszámadatokat mellőző kultúrtörténeti ! 
értekezés tulajdonképpen dióhéjössze
vonása volt a kultúra fejlődésének az 
egyptomi kultúra első nyomaitól egészen 
a rádió koráig. — Az érdekes előadást 
lelkes tapsokkal köszönte meg a pub
likum. Rendkívül kedves száma volt a 
műsornak Matolcsy Klári zongorajátéka. 
Tehetségének kibontakozása úgyszólván 
szemeink előtt történt meg, technikája 
hónapról-hónapra finomodik, karaktere
sedig Legutóbb a Kudlák—Flégl kon
certen, mini kisérő szolgált rá a legko ! 
molyabb zeneértők elismerő kritikájára, 
ma ugyanazokat, mint szólista hódította 
meg. Ascher : Favoritját és Bartók : Este 
a székelyeknél cimü opusát játszotta és 
a szűnni nem akaró tapsokra egy egész 
sereg ráadást adott még magyar-népdal 
reperíoirjából. A nagy élvezetet nyújtó 
estély anyagiakban is jelentős sikerrel 
zárult.

Zongoravizsga. Pásztory Gyuláné 
zongoratanárnő növendékeinek f. hó 3-án 
a Polgári Olvasókör nagytermében meg
tartott zongoravizsgáia ismét bebizonyí
totta a szép számban összegyűlt hallga
tóságnak, hogy kiváló pedagógia érzék
kel, oktatói szigorúsággal s mégis igazi 
szeretettel milyen gyönyörű eredményt 
lehet elérni a zongorajáték művészetében.1 
Ez megnyilvánult már a műsor első fe
lében, amikor a fiatalabb növendékek 
mutatták be tudásukat s ki-ki tanulmányi 
idejéhez viszonyítva jelentős előrehala
dásról tett tanúságot. Kellemesen meg
lepő volt a növendékek játékának bájos
sága és könnyedsége. — A szünet utáni 
második részt Fóris Ica és Kubinyi Vi
ola által négykézre kedvesen játszott 
„népdalok" vezették be, a róluk nyert 
kedvező benyomásunk emelkedett, ami
kor egy-egy szóló számban remekeltek. 
Sichert Iimy, Reinprecht Kató, Lehoczky 
Ica, Báthory Lili és Wessely Klári. — A 
többi növendékek is finom megértéssel 
és biztos technikával eljátszott darabok
kal illeszkedtek bele a változatos mű
sorba. Mint legszebb reményekre jogo- 
sitó, leendő kis művésznőt ismertük meg 
Szokolay Dórát már a négykezesnél is, 
különösen pedig szóló számában : egy 
Mozart-Bartók szonátában gyönyörköd
tünk. Ugyanígy feltűnt fejlett techniká
jával, elmélyedésével s átérzésével Smál 
Jolánka, aki Ravinának, a franciák e ked-1 
veit szalónmuzsikusának „Petit Bolero"- 
jáva! aratott megérdemeit tapsot. Méltón 
sorakozott a kiemeltekhez minden tekin-1

tetben a „férfiak" közül Gaál Sándor. 
Sok-sok taps volt, amely úgy a tanít
ványoknak, mint a tanárnőnek szólt, 
akinek Fábián Melinda tolmácsolta a 
hálás növendékek köszönetét egy szép 
virágkosár átnyujtásával. Kedélyes han
gulatú tánc fejezte be az élvezetes es
tét. Bag.

Chimay hercegné és Rigó Jancsi
cigányprímás szerelmi regényét mutatja 
be „Asszonyok és szenvedélyek" czim 
alatt a helybeli Apolló színház április 
hó 9-én és 10 én a főszerepekben Fern 
Andra és Theodor Loossal, a hírneves 
filmművészekkel.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik felejthetetlen drága jó  

férjem elhalálozása alkalmával mély fájdal
mamat őszinte igaz részvétükkel igyekeztek 
enyhíteni és azoknak, kik a végtisztességén 
megjelentek, ezúton mondok hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1927 április 4.
Özv. Almóssy Zoltánné.

A Rimaszombati Bank, előbb Rima- 
szombati Takarékpénztár kedvező fel
tételek mellett elfogad betéteket, leszá
mítol váltókat és teljesít minden a bank- j 
szakmába vágó megbízást.

A Kárpátegyesület előadása. Április
5-én, kedden délután volt a Kárpátegye
sület vetített képes előadása a mozi
helyiségében meglehetős számú intelli
gens közönség jelenlétében. Hefty Gyula 
Andor központi főtitkár 150 szép és rész
ben egészen uj képet mutatott be a 
Magas Tátrából, annak jóformán min
den részletét, nyári túráit s állatvilágát; 
is ismertetve. A téli sportokról hirdetett 
filmek sajnos, nem érkeztek rneg az 
előadás idejéig s igy azokat máskorra 
kellett halasztani. — Este Hefty főtitkár 
tiszteletére a Polgári Olvasókörben köz
vacsorát rendeztek, ahol szép számmal j 
vettek részt s a Polgárikor zenekara 
gyönyörködtette a résztvevőket szebbnél- 
szebb melódiákkal. Horváth Zoltán ügy- j 
vivő elnök Hefíy főtitkárt s a szepesi-1 
eket köszöntötte fel, majd a Kör zene
karát. — Hefty főtitkár szives szavakkal 
köszönte meg az üdvözlést.

Hitközségi közgyűlés. A rimaszombati 
izr. hitközség április 19-én déletőtt 10 
órakor tartja rendes évi közgyűlését at 
hitközség tanácskozó termében. A gyűlés 
napirendje a következő: Elnök és kép
viselőtestület jelentése a lefolyt évi mű
ködésről. A számvizsgálóbizottság jelen
tése és javaslata. Az 1926/27 évi zár
számadás és vagyon-mérleg beterjesztése. 
A hitközségi alapszabályok módosítása. 
Esetleges indítványok és előterjesztések. 
A hitközség 1926/27 évi zárszámadását 
8564871 Ke bevétellel és 85311'67 Ke 
kiadással, illetve 37704 Ke egyenleggel, 
mint pénztári maradvánnyal záradékolta. 
Vagyonmérlege 125,19474 K5.

KOMLÓSY ISTVÁN vendéglőjében
mindennap friss,

elsőrendű csapolt SÖR kapható.

Lelketlen anya. Csütörtök délben a 
zsidó temető mögötti patak bokraiban 
egy két napos csecsemőt találtak a kö
zelben játszó gimnazisták. A körülbelül 
egy napja a földön heverő kis gyermek 
nyakán fojtogatás nyomai látszanak, de 
valószínűleg azért még megmenthető az 
életnek. — A rendőrség a legszigorúbb 
vizsgálatot indította a lelketlen anya 
kiderítése céljából.

A Daxner párt megfelebbezte az 
ipartársulati választást. A két hete 
lezajlott ipartársulati választás ellen a 
felebbezési határidő utoisó napján petí
cióval élt a kisebbségben maradt Dax- 
ner-párt s a járásfőnökséghez benyújtott 
ötoldalas felebbezésében a választás sza
bálytalan lefolyását támadó érvek egész 
garmadáját felsorakoztatva, a választás 
megsemmisítését és uj választás kiírását 
kéri. A járásfőnökségen nyert imformá- 
ciónk szerint a nácselnik a választást 
nem semmisiti meg, hanem a felebbe- 
zést, amelyet Daxner Igor nagytrafikos 
és társai írtak alá, döntés végett a zsu- 
panátushoz terjeszti fel.

Polgári olvasókör! közgyűlés. A
helybeli Polgári Olvasókör rendes évi 
közgyűlését folyó hó 24-én délután 3 
órakor tartja meg.

Kinő iPOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, április 9-én és 10-én nagy
szabású sláger maga3 arisztokrata társadalomból, 

afférok, sorsok, szerelmes asszonyok élete

Asszonyok és szenvedélyek
(Őfelsége táncosnője.) Főszereplők Fern Andra, 

Eszterházy Ágnes grőfnő, Teodor Loos, Rigó 
Jancsi cigány szerepében.

Szerdán, április 13-án nagyszabású társadalmi el
ragadtató sláger-film

A nagyváros karmaiban
Főszereplő John Lorell és a kis Baby Varéi.

Csütörtökön, április hó 14-én gyönyörű társ ,dalmi 
alkotás

Miami, a nős emberek réme
Főszereplő Betty Compson, a gyönyörű szépség.

Ipartársulati közlemény. (Vállalkozók 
figyelmébe.) A helybeli dohánybeváltó 
hivatalnál létesítendő uj dohányraktári 
épület kőműves-, beton- és kovácsmun
kára a besztercebányai ipar- és keres
kedelmi kamara által 5772.—927. sz. a. 
közölt árlejtési hirdetmény szerint az 
ajánlatok folyó április hó 27. napjának 
d. e. 10 óráig — esetleg az egyes mun
kákra küiön-külön is — a helybeli do
hánybeváltó hivatalnál adandók be, ahol 
az előállítási árban az ehhez szükséges 
nyomtatványok is megszerezhetők s bő
vebb felvilágosítás is nyerhető.

A Roykó-féle világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

mindenütt kapható!

Az „Iglói diákok" Dobsinán. A gö-
möri bulénerek fővárosa, Dobsina jelen
tős ünnepet ült az elmúlt szombaton. 
A magyar nyelvű előadások elől nyolc 
éve hermetice elzárt Dobsina sport
klubjának műkedvelői Farkas Imre örök- 
szépségű derűs diáktörténetét, az „Iglói 
diákok“-at játszották április 2-án, talán 
még a hivatásos színészek lelkesedésé
nél is túlfűtöttebb és életesebb előadás
ban. A női főszerepben a csengő, me
leghangú Imrich Ella aratott sok tapsot, 
Petki Pál karakterisztikus szerepében 
pedig Kracsun Jancsi, átérzett játékával 
bizonyult mindenben méltó partnernek. 
A nótás Holéczy Pista aiakiíásaért Fe
jér Endre kapott megérdemelt tapsokat, 
mint a darab betanítója és rendezője 
pedig előadás végeztével szinte szűnni 
nem akaró ovációk központja volt. Gál 
Guszti (Odobrina), Trattner Zsigmond 
(Simák pedellus), dr. Sárkány Kálmán 
(igazgató), Lederer Pál (Kosztrapszky), 
Lévai Jenő (Kern tanár), Kracsun Pista 
(Tircsák), Csellár István (Stiasny) sze
repeikben pompásan egészítették ki az 
együttest, a diákok közül pedig Gál 
Bandi, Benedikty Kálmán, Pour Rezső, 
Pellionisz Zoltán stb. igazán hamisítat
lan iskolai hangulatot hoztak a rivalda 
mögé. Szidor hálátlan szerepét Weisz 
Gyula hűen játszotta meg, a többi sze
repekben Szikora Kornél és Szoyka 
Elemér szolgáltak rá a tapsokra. — A 
nivós, simán pergő előadás végeztével 
perceken át dübörgött a taps és az 
ovációk hatása alatt a lelkes műkedvelő 
gárda Ígéretet tett, hogy husvét hétfőjén 
az előadást megismétli. — Nagyszlabos, 
Rozsnyó és Tornaija sportegyesületei 
máris tárgyalnak a dobsinai sportklub 
műkedvelő gárdájával, egy-egy előadás 
lekötésére.

As%ongya hogy aszongya
egy fiatal ur, mikor máma reggel a pia
con talá'ikozott velem, hogy mit gub
basztok ott a lócán, talán bizony már 
én is felcsaptam gondolkozónak? Vóna 
is rá okom, mondok, mert ihon la, a 
Gömör már 6 oldal, osztán azt mongyák, 
hogy a jövő szám már 8 is lesz.

— És van-e sok jó újság benne ? kér
dezi. Még nem tudom az egészet, mon
dok, mert hogy ím nem sietek vele,

hogy tovább tarcson, de azt már látom, 
hogy a Lukács méltóságos ur jól meg
kritizálta az iródiákokat, pedig aszongya, 
hogy ott se vót. De mán abba nincs 
igaza, hogy mindenki kritizálhat min
denkit. Azelőtt is kritizálták egymást 
még a megyei urak is, persze csak úgy, 
hogy „Méltóztassál megengedni, de té
védéi", vagy hogy „ízlés dóga." De hát 
ott vót a megyén Okos Miska is, aki 
mikor a Nagyságos Szakáll Vincze ur 
adott neki két koronát, hogy hozzák az 
egyér szivart, a másér bélyeget, hát 
vissza gyütt egy félóra múlva, hogy „Ne 
tessen haragudni Nagyságos uram, de 
elfelejtettem, hogy melyik korona van a 
szivarra -és melyik a bélyegre." No ké
rem, hát ha ez a Miska merte vóna 
megkritizálni például a Nagyságos Sze- 
leczky Árpád urat, hát kérem, nem 
mondták vóna, hogy joga vót.

— Foga van még a napnak, Atyus- 
kám, ne üljön itt a lócán soká, mert 
meg talál fázni, — mondja a fiatal ur.

— Hát mondok, kedves uramöcsém, 
ha megfázok, megleszek, de bizony én 
úgy gondolkoztam, hogy ha az a kis 
hamis gondolkozó nem mongya meg, 
hogy ő kicsoda, mondok, majd’ kitaná- 
lom én magamtul is, még se jár túl az 
eszemen. Kiülök, mondok ide a lócára, 
a Hungáriával szembe és megfigyelem, 
hogy ki visz Rábelynek levelet és meg
figyelem azt is, hogy ki az az aljas ek- 
zintencia, aki a kávéházba jár.

Itt ülök én mán kérem harmadik hete, 
mert hogy Abdelkrimet is akartam látni, 
ha gyün a barba, meg Bicsérdyre is 
kiváncsi vóíam, hogy mikor gyün ki a 
barbul, ki is gyütt egy ur, azt hittem, 
hogy Bicsérdy, de Nagy Sándor ur vót 
biz a. Ülök tovább, rohan a sok nép 
Rábelyhez, cipeli a Gömört, oszt mind 
itt áll meg olvasni mellettem. Mondja 
az egyik : „Jói megmondta a gondolko
dó." „Mit? mondja a másik. „Hát azt, 
hogy ő nem fél senkitől, bátran kimondta 
és állja, de a nevét nem mondja meg, 
mert szerény ember. Megint jön más 
három ember két Gömörrel. Mondja az 
egy, csakugyan igaza vót a gondolkodó
nak, hogy csúnyák azok az Ady-versek. 
Felel a másik: Hátha én kivágok a há
tadból egy darab bőrt, ahol a legragyá
sabb, rád ismernek-e arról ? — Megint 
csak gyünnek mások. Az egyik dicséri 
a gondolkodót, hogy még a Bibliából is 
példát mondott a Korintusiak leveléről, 
de azt mondta a másik, hogy miért nem 
idézett Sámuel király könyvéből. Én 
már azt kezdem hinni, hogy ezt mind 
Rábely csinálja, hogy a Gömör elfogy- 
gyon, mint máskor is, ahelyett, hogy azt 
irta vóna, hogy a vegyes kar szerepelt, hát 
kiirta, hogy akar vegyesen szerepelt, kava
rodás lett belőle, de a Gömör mind elkelt. 
Ahogy ülök tovább, hát gyün egy fiatai em
ber egy nagy levelvel. Aha, mondok, hát 
te vagy az. Azután eszembe jutott, hogy 
én sem viszem magam ha irok, de el
küldöm az inasval, hátha ott is úgy 
csinálják. Pislogok közben a Hungária 
felé, hát látom egy nap Szentiványi Jó
zsef ur, Törköly, Nagy Sándor, Fényes, 
Szojka, Valaszkay, Hlozek, Fodor Jenő 
urakkal, másnap Vladár, Weinberger, 
Smál, Ház, Vitt urakat és mindennap 
sok-sok urat onnét ki és bejárni, mon
dok, de sok is ma a kétes ekzisztencia. 
De megint csak gondolkoztam és rá- 
gyüttem, hogy megint Rabely Károly 
csinálhatta a zavart, mert biztosan úgy 
áll a dolog, hogy egyes eksziztenciák 
csak kivülről néznek be, mint Sanyaró 
Vendel, a kirakati sonkára, osztán aki 
nem egyes, az mind kettes, de nem 
kétes. — De kérdeznék én is magától 
valamit édes uramöcsém, mer hogy diá
kul nem értek. A Mihályik ur valami 
diák szót irt a cikke végibe, amiért a 
gondolkodó megharagudott és azt irta, 
hogy oda valami más diák szó kellett 
vón’, hát mi légyen az egyik és mi a 
másik? Aszongya arra, hogy az egyik 
„Ha hallgattál vóna, bölcs maradtál 
vóna," a másik „Varga maradj a kap
tádnál." No mondok, azt hiszem, hogy 
ha Mihályik ur tudja, hogy gondolko
dónak ez kedvesebb, biztosan ezt irta

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

I 6 M Á N D I  K E S E R Ű  V Í Z
biztosan és gyorsan eltávolítja a szervezetben felhalmozódott kóros baktériumokat, fertőtleníti a gyomrot és beleket és ezáltal jelenté

kenyen fokozza a szervezet ellenálló képesságét.
Kapható kis és nagy üvegben. Szétküldés! hely: Igtnándi keserűviz forrásvállalat Komárom. Árjegyzék ismételadóknak kivánatra bérmentve.
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vón a végibe. Hát az igaz-e mondok, 
hogy Szombathy, Egry, Győry és Si- 
már.dy álnevek alatt járkálnak, mert ha 
igaz, akkor ez csakugyan nem szép és 
nagyon csodálom, hogy nem tesznek 
ők is egy mint Petőfi vagy Mécs, meri 
ez a helyes dolog. — Ezzel a fiatal ur 
elment, én meg olvasgatok tovább és 
arra gondolok, hogy milyen furcsa vóna, 
ha én gyiiker létemre a fák koronáját 
akarná mekritizálni. Gyiiker bá’.

S P O B  T.
TENNISZ.

Szíovenszkó országos íennlszbajnok- 
ságai városunkban.

Prágai tudósítónk jelenti, hogy a CLTA 
(Csehszlovák Tennisz Szövetség) leg
utóbbi választmányi ülésén úgy döntött, 
hogy az ezidei szlovenszkói országos 
tenniszbajnokságok megrendezésének jo
gát a Rimaszombati Polgári Olvasókör 
Sportszakoszíáiya tenniszosztályának ad
ja s egyúttal meghatározta a bajnokság 
megrendezésének idejét is augusztus hó 
17-től 21-ig.

Nem kell bővebben méltatnunk a fenti 
rövid közlés jelentőségét. Elég utalnunk 
arra a tényre, hogy a bajnokságok meg
rendezéséért ezúttal a RPOS-on kívül 
Pozsony, Kassa és Besztercebánya ve
zető tenniszegyletei versengtek s hogy 
a CLTA ilyen konkurrencia mellett mégis 
a RPOS mellett döntött, ezáltal meg
tisztelő kitüntetésben részesítette nem
csak a RPOS tenniszosztályát, hanem 
városunk egész közönségét is, mint, 
amelynek a tenniszsport iránti rendkí
vüli érdeklődése már az egész ország
ban közismert.

A bajnokságok, illetve az induló ver
senyzők nivójáí minden tekintetben emel
ni fogja a tennisz szövetség választmá
nyának azon határozata is, hogy az or
szágos ranglistára való felvételre csakis 
azon versenyzőknek lesz joguk, akik 
legalább két bajnokságban vesznek 
részt. Az összes szlovenszkói, de a leg
több cseh- és morvaországi neves ver
senyzők is igyekezni fognak, hogy a 
szlovenszkói bajnokságban való részvé- 

—  lel által a ranglistára való felvételüket 
biztosítsák.

Az előjelek szerint tehát ezidén oly 
sporteseménynek lesz színhelye váro
sunk, amilyenre eddig még példa nem 
volt. Igazán dicséret illeti meg mindazon
tényezőket, akik ennek megvalósulását 
előmozdították.

A szerkesztésért és kiadásért fele lős: 
R ábely K ároly  laptulajdonos.

A gűZ' és kádfürdő
az ünnepeken nyitva lesz Nagypénteken 

és vasárnap, Husvét első napján.

VEND ÉG LŐ  É S  SZÁLLODA
Rimaszombat, Tompa Mihály-uíca 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

A legszebb, jó minőségű tavaszi és nyári

férfi és női ruhák
megrendelhetők CSIZY KÁLMÁNNAL 
Tatnásfála 1. sz. — Óriási választék 
_________ rendelkezésre áll.

3 esetleg  4 szoba és
fényképészeti műterem
bérbeadó, Vasuí-uíca 1. sz. házban az 

emeleten.

Jednace ííslo 347/1927.

^  E gy boglya 3*
körülbelül 55 mázsa

sz ő lő h e g y i sz én a
eladó. Bővebbet Yaíaszkay Rezső

Rimaszombat.

Ingyen
és teljes garancia mellett, mérték után 
készítem a harmadik pár cipőt, ha nálam

nyug. tisztviselő, vendéglő- és szállodatulajdonos.

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

Elvállal mindenféle férfi-, női-, gyer
mek- és egyenruhák, színházi öltözetek, 
egyházi ruhák, bútorszövetek, hímzések, 
csipkefüggönyök, nyakkendők, keztyűk, 
szőr- és szőrmegabíiok, továbbá ingek, 
inggallérok, kézelők, női fehérnemüek 
stb. tisztítását és festését a legszebb 
kivitelben. Gyászruhák 24 óra alatt 
festetnek feketére.

porcellán- és üvegáru 
bámulatos olcsó áron 
kapható Róth László

nál R im aszom bat, 
26. szám.

Alkalmi és nászajándékok. — Teljes konyhafelszerelések 
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig. Zsirbödönök, 

vizvedrek, ruhafőző fazekak nagy raktára.

2600 O ö l  szántóföld
Rimaszombat határában, a várostól nem 
messze, eladó. Cim a kiadóhivatalban.

Zománcedény
Masaryk-tér

Liciíacny óznám.
Podpisany verejní' notár vyhlasujem, 

ze na íiadosf dra Jakuba Sterna, pra- 
votára v Rimavskej Sobote, ako právneho 
zástupcu Arnosta Földesa, drevodorá- 
bateía z Tisovca, na ne bezpecie gkodu 
a trovy firmy Józef Reichmann a Syn 
v Tornali, na základe §§-och 351 a 347 
obchcdného zákona odpredané bude pri 
mojej intervencii na

verejnej drazbe
najviac slubujucému, na íeleznicnej sta- 
nici v Tisovci ie2iace 90,000 kilogramov 
bukového palivého dreva.

Draíbu túto zadr2ím v Tisovci na 
zeit-znicnej stanici o 2 hód. popoiudni 
dfia 12 apriia 1927.

Vykricná cena je 9600 korún ősi.
Toío drevo sa predá aj ni2ej v^kric- 

nej ceny najviac sfubujúcemu, ktoré dra- 
zobny kupiíef povinny je prevzaf ihned’ 
a kupny obnos je tie2 povinny vyplatif 
ihned’ spolu s poplatkom od kúpy a ob- 
ratnou danou k rukám rokujucáho verej- 
ného nótára.

Rimavská Sobota, dna 4 apriia 1927.
Dr. Vladimír Daxner v. r.

verejny notár.

Eladó gyümölcsös
a Nagyhegyen, 754 dj-öi, szabadkézből 
eladó. Értekezhetni Noga Sándor borbély- 

és fodrásznál, Gömöri-utca 18.

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

80—, 100'-, 120 — K5. 
Gémes Béla cégnél Rimaszombat

Eladó egy hálós, fiókos angol
gyermekágy.

Pokorágyi-uícza 31. sz. alatt.

alig használt, 
jutányosán eladó. 
Ferenczy-utca 16.

Eladd 3 darab tükör- 
üveges modern 
abiak (teljesen uj) 
tokkal.

Továbbá egy ajtó s egy vasajtö.
Ckn megtudható a kiadóhivatalban.

3 pár cipőt
rendel.

Szedlák György cipész
Rimaszombat, Tompa-tér 1.

Císlo jed. E. 360/27. 2.

Licitaőny óznám.
Podpísan^ vyslan^ súdny exekúíor 

tímto na známosf dáva, 2e následkom 
v^roku feledského okr. súdu 5. E. 223/26. 
k dobru exekventa Fa Kárpáti a Spol. za- 
stupovaného skrze pravoíára dr. A.Veresa 
oproti exekvovanému následkom uhrad- 
zovacej exekúcie, nariadenej do vy§ky 
2059 Ke 80 hal. po2iadavky na kapitáie 
a prísl., na movitosti obíalovanému zha- 
bané a na 3000 Ke odhadauté vyrokom 
feledského okresného súdu c. E. 360/27. 
licitácia sa nariadila. Táto aj do v^iky 
pohfadávky predoSlych, aiebo supersek- 
vestrujúcich — nakofko by tieto zákon- 
ného zá!o2ného práva boli obsiahli — na 
byte obiEalovaného v Sídu s khotou 3 h. 
odpol. dna 22. apriia 1927. sa bude od- 
bavovaf, ked’Ze súdobne zhabané 1 po- 
hovka, 1 síroj na sitié, 1 skryna, 1 komor, 
1 kredenc jedalní a iné movitosti najviac 
sfubujúcemu pri platení hotov^mi, v pádé 
potreby aj pod odhadnou cenou budu 
vypredané.

Vyz^vajú sa vsetci, ktorí z kúpnej ceny 
draíobn]/ch movitosti nároky májú ná za- 
spokojenie pred pohíadávkou exekventa, 
2e — nakofko by sa pre nieh exekvo- 
vanie prv bolo stalo a to z exekúénej 
zápisnice nevysvitá, — aby zahlásenie 
svojej prednosti do zaéiatku draíby u 
podpísaného exekútora vybavif nezame- 
gkali.

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

Vo Felede, dna 19. marca 1926.
Barta, súdny exekútor.

RÁBELY KÁROLY
könyvnyomdája és könyvkötészete, 

a „Gömör" kiadóhivatala 
Rimaszombat, Masaryk-tér 9. szám

M i
Alapittatott
1872-ben

Ízléses kivitelben és jutányos áron készít 
mindenféle nyomdai és könyvkötészeti 

l, munkát. Műveket, táblázatokat, keresk. 
|  és ügyvédi nyomtatványokat, esküvői 

és mulatság! meghívókat, gyászjelenté
seket, koszoruszalagok nyomását stb.f



6 G öxutfr 1927 április hó 10

Meghívó A RIMASZOMBATI BANK
(azelőtt Rimaszombati Takarékpénztár)
1927. április hó 21-én délelőtt 10 órakor 
az intézet saját helyiségében tartandó

LXV. évi rendes közgyűlésére.
Tárgysorozat:

1. Az igazgatóság évi jelentése és az 1926. évi mérlegelőterjesztése.
2. A felügyelő bizottság jelentése és a felülvizsgált mérleg jóváhagyása.
3. Az igazgatóságnak és a felügyelő bizottságnak megadandó fel

mentvény.
4. Az alapszabályok 4. §-ának módosítása.
5. Hat igazgatósági tagnak megválasztása.
6. Harminc napibiztos megválasztása.
7. Netán egyes részvényesek indítványai.

Alapszabályaink szerint szavazati jogát csak azon részvényes 
gyakorolhatja, aki a nevére irt részvényt legkésőbb 3 nappal a köz
gyűlés megtartása előtt az intézet pénztáránál, vagy a Pozsonyi I. 
Takarékbanknál, Pozsony, vagy a Tornaijai Hitelintézetnél, Tornaija, 
letétbe helyezi.

A kereskedelmi törvény 198. §-a értelmében a felügyelő bizottság 
által átvizsgált mérleg-, veszteség- és nyereségszámla és az igazgató- 
sági jelentés az intézet helyiségében megtekinthető.

Rimaszombat, 1927. április hó 6-án.
Az igazgatóság.

v a g y o n  Mérlegszámla 1926. december hó 31-én. t e h e r

1 Készpénz .................................. 205299 52 1 Befizetett részvénytőke.......... 1200000
2 Azonnal esedékes követelések 6000 db egyenként 200 K5 n. é.

ősi. pénzintézeteknél: 2 Alapok:
a) a Csl. Nemzeti Banknál Nyugdíjalap .......................... 248846 67

a esi. postacsekkhivatalnál 10509 11 3 Betétek:
b) takarékbetéti könyvecskék a) betétkönyvecskékre.......... 3130247 81

kiadására jogosított pénz- b) folyószámlákra.................. 292253 01 3422500 82
intézeteknél......................... 269 01 10778 12 4 Hitelezők:

3 V áltók ......................................... 4658654 27 a) pénzintézetek .................. 1255322 38
4 Értékpapírok: b) egyebek .......................... 2262393 08 3517715 46

a) csehszlovák: 5 Kifizetetlen szelvények:
1. a Csl. Nemzeti Banknál el- saját részvényeké .................. 30472 —

zálogosithatók .................. 1502270 — 6 Átmeneti tehertételek:
2. egyebek .......................... 8804 — 1511074 — átmeneti tartozási számla-
b) külföldiek .......................... 407537 62 kamatok .......................... 69893 02
c) esedékes szelvények.......... 190122 39 2108734 01 egyebek .................................. 7906 41 77799 43

5 Részesedés.................................. 700000 — 7 Visszleszámltolt v á l tó k .......... 3784418 -

6 Adósok: 8 Egyéb tehertételek .................. 152465 —

a) elsősorban értékpapírral 9 Átfutó tételek
fedezett követelések........... 190282 53 (fedezeti ellenszámlák).......... 213733 50

b) egyéb adósok .................. 3604503 87 10 Tiszta nyereség:
leírás 370000 — 3234503 87 3424786 40 a) 1925. évi nyereségáthozat... 9005 58

7 Ingatlanok és leltár: ___ b) a folyó 1926. év nyeresége... 10371 72 19377 30
a) ingatlanok saját célokra ... 3000000 —
b) egyéb ingatlanok ........... 5000000 — 800000 —

c) leltár .................................. 40000 — 840000 —

8 Jelzálogkölcsönök .................. 422039 20
9 Átmeneti aktívák .................. 60122 16

10 Egyéb a k t iv á k .......................... 23181 —

1> Átfutó tételek (kezességi számi.) 213733 50

12667328 18 12667328 18

v e s z t e s é g e k  Nyereség- és veszteségszámla 1926. december 31-én. n y e r e s é g e k

1 Kamatok:
a) betétkamat.......................................... 139839 62
b) folyószámlabetétkamat .................. 21886 18
c) pénzintézeti hitelkamat .................. 88515 24
d) vissziesz. váltókamat.......................... 181338 89 431579 93

2 üzleti költségek:
a) dologi kiadások.................................. 100721 27
b) személyi kiadások .......................... 187120 — 287841 27

3 Adók és illetékek .................................. 14261 09
4 Betétkamatadó......................................... 16172 58
5 Különféle veszteségek .......................... 533 —
6 Leirások: folyószámlákból .................. 370000 —

Tiszta nyereség:
7 a) áthozat a múlt 1925. évről ..........

b) a folyó 1926. év nyeresége ........... 9005 58
10371 72 19377 30

1139765 17

1 Nyereségáthozat az 1925. évről .......... 9005 58
2 Kamatok:

a) váltókamat......................................... 261889 —

b) jelzálogkamat .................................. 37589 08
c) folyószámlakamat .......................... 109195 93
d) értékpapirkamat .......................... 85203 82
e) előlegkamat......................................... 3644 51 497522 34

3 Jutalékok ................................................. 227368

4 Különféle nyereségek:
a) értékpapírokon.................................. 358836 95
b) valutákon..........................................
c) egyéb nyereségek (haszonbérek) ...

7340 90

39691 40 405869 25

1139765 17

Rimaszombat, 1926. december hó 31-én.
Antonin Morava s. k.

kormánybiztos.

Dr. Heuffel Róbert s. k. Balázs Andor s. k.
ig. elnök. ig. tag.

Dr. Samarjay Gyula s. k. Setina János s. k.
ig. tag. ig. tag.

Fényes Sándor s. k.
vezérigazgató.

A Z  I G A Z G A T Ó S Á G :
Daxner István s. k.

ig. tag.

Szabó Elemér s. k.
ig. tag.

Forray Ernő s. k.
ig. tag.

Tóth Béla s. k.
ig- tag.

Káposztás László s. k.
főkönyvelő.

Dr. Haeberle Károly Lajos s. k. Kemény Gyula s. k. 
ig. tag. ig. tag.

Dr. Törköly József s. k. Weinstabl Móricz s. k.
ig. tag. ig. tag

Jelen mérlegszámlát és nyereség- és veszteségszámlát megvizsgáltuk és az intézet fő- és kezelési könyveivel összeegyeztettük, mindenben megegyezőnek taiáituk.

A F E L Ü G Y E L Ő  B I Z O T T S Á G :
Bacsók Gyula s. k. Lengyel Ivón s. k. Perecz Samu s. k. Id. Rábefy Miklós s. k. Slchert Károly s. k.

f. biz. elnök. f. biz. tag. f. biz. tag. f. biz. tag. f. biz. tag.

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


