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E kérdőjel elé többféle szót, sőt 
mondatot lehetett volna odairni, 
hangzatosabb címet is adhattunk 
volna ennek a vezetőhelyet foglaló 
cikknek, de mert főleg talányok, 
régebben fölvetett kérdések, fejtö- 
rős rejtvények, megoldást váró ré 
buszokról van szó, elégnek tartot
tuk ezt az egyszerű Írásjelet ciműl 
alkalmazni, gondolván, hogy igy 
talán nagyobb érdeklődést vált ki 
cikkünk, aziránt kellő kíváncsiságot 
ébresztünk olvasóközönségünkben, 
de főleg azoknál, akiktől a rejtvé
nyek megfejtését várjuk.

Akik városi ügyeinket nyitott 
szemmel nézik és figyelemmel ki
sérik a történések, (helyesebben 
talán éppen a nem történések) 
minden egyes mozzanatát, minden 
elfogultságtól menten meg kell ál
lapítanak azon sajnálatos tényt, 
hogy egyos, nagy kilobbanással 
szőnyegre került s nem is jelenték
telen ügy, kinél — minél, hol — 
hol nem, de tényleg úgy megfenek
lik, hogy hónapok, sőt évek telnek 
el s érdemlegesen még sem nyer
nek elintézést.

Aktákat nyelő íróasztalok titkos 
fiókjaiban porosodnak, molyosod- 
nak az ügyiratok s hiába tartja 
scontróba, hiába sürgeti elintézésü
ket a közélet pulzusán kezét tartó 
sajtó vagy olykor egy-egy szóki
mondásra merészkedő városatya, 
igaz maradisággal továbbra is ma
rad minden a régiben.

Ki, mi ennek az oka? Ez a rejt
vény, ez a nagy talány vár meg
oldásra !

Ki, mi az oka, hogy a hősök 
emlékművének felállítása minded
dig késik ?

Ki, mi az oka, hogy a tűzoltó
ság felállítására vonatkozó előké
születi munkálatok mindeddig nem 
fejeztettek be ?

Miért nem nyer elintézést a vá
ros autonómiájára s a tisztviselők 
anyagi helyzetére nézve is oly fon
tos városi szervezeti szabályrende
let ügye ?

Ki, mi az oka, hogy az annak 
idején a lakosság érdekében lévő
nek állított s fontosnak jelzett vá
rosi takarékpénztárról oly soká és 
nagyon is hallgattak ?

Ezekben a lényeges és egyéb 
apró-cseprő, de régebben szőnyegre 
került ügyekben miért nincs mind 
a mai napig döntés, az erre kitűzött 
terminusok lejártának ellenére meg
kívánt intézkedés s miért porosod
nak az erre vonatkozó akták, tudja 
a jó Ég, kinek az íróasztala fiók
jában ?

Jól tudjuk, hogy egészséges vá
rosi élet csak ott teremthető meg, 
ahol életképes ellenzék van.

Ez-e itt a baj, ennek, vagy más 
oknak tulajdonítható-e a városi Köz
ügyek elintézésében igaz sajnálattal 
tapasztalható patópáloskodás, kés
lekedés és nemtörődömség, a köz
érdekében ezt keressük, ezt sze
retnénk tudni ?!

Hogy a baj megvan, sőt már 
akuttá kezd lenni: tény.

Orvoslásra van hát szükség.
A nagy rejtvény előttünk áll, tes

sék megfejteni s akkor a bajra 
is megtaláljuk a radikális gyógy
szert.

T a  szerzői eslJttitikájához 
/  és egyébhez.

Jelen közleményemet azzal kezdem, 
hogy ösmeretlen eiőttem a „XX. század
beli gondolkodó" egyénisége; de elös- 
merem, hogy véle igen sokban egyezik

véleményem. Mindezek dacára óvakodom 
megtámadott kritikájának védelmére sik- 
raszállni, annál inkább, mert erre néki 
bizonyára szüksége sincsen.

Elösmerem, hogy a Győry Dezső és 
társai által rendezett „szerzői estélyien 
részt nem vettem; de a jelenvoltaktól 
érdeklődtem annak" lefolyásáról és ered
ményéről, — tehát ezekről tájékozott 
vagyok.

„Figyelő" jelzéssel korunk ifjú Író
gárdája működésére szerény nézetemet e 
lap hasábjain már hangoztatván, az esz
mecserék folytatásától eltekinteni szán
dékoztam ; ámde változtatni kellett el
határozásomon a dr. Mihalik Dezső bará
tom cikke erős tévedésének hatása alatt. 
Azt ajánlja ugyanis, hogy: „mi apróbb 
emberek véleményeinket tartsuk meg 
magunknak". Más szóval óvakodjunk 
bírálatot hangoztatni! Ezt az álláspontot 
sehogy sem helyeselhetem, mert minden 
gondolkodó embernek elvitathatatlan jo
gában áll a nyilvános szereplést vállalt 
funkcionáriusok, írók, művészek stb. té
nyei felett bírálatot mondani; hiszen csak 
eszmecsere utján forrhat ki az egészsé
ges közvélemény, — és dönthető meg a 
hírlapi tudósitó bármely irányú szélső
séges és éppen ezért helyt nem álló 
állásfoglalása. A „XX. századbeli gondol- 
•ro 'ő“ mk *ehát saját .személyében tár- 
-yi’ jg-.c K'Tá!?!rt mondani p’vitá- íratlan, 
jogában áli.

Nem lehet kételkedni a Simándy ur 
komoly és éppen ezért nagyon is mél
tánylandó cikke azon hangsúlyozott igaz
ságáról, hogy Ö tényleg szabadelőadást 
és nem tanulmányt akart elmondani Ady- 
ról; de ha észrevette a rendező tévedését, 
erről a közönséget tájékoztathatta volna. 
Mert bocsánat, — de tanulmányt nem
csak felolvasás, hanem szabad előadás 
utján is lehet bemutatni.

Más tenort tart a Győry Dezső közle
ménye! Ez a cikk élő példaképe annak, 
hogy miként nem szabad hírlapba Írni. 
Mentsége azonban van kettő; egyik a 
fiatalsága, a másik pedig, hogy felhevü- 
lésében oly módon érezte magát meg- 
bántottnak, a mivel — legjobb meggyő
ződésem szerint — a „XX. századbeli 
gondolkodó" sem őt, sem társait illetni 
nem kívánta. Hisz’ oly felfogás, hogy a 
szerzői esten szerepelt tiszteletreméltó 
egyének kávéházak fülledt levegőjében 
és aljas lebujok undok gőzében élő kétes

existenciák volnának, — tehát hogy e ki
fejezés őket érdekelné — annyira absurd 
lenne, amely ellen védekezniük igazán 
felesleges.

Ami most már a szerzői est eredmé
nyét illeti, erre nézve — reasummálva az 
általam az estélyen résztvevőktől hallott 
véleményeket — egész tisztelettel a követ
kezőket mondhatom:

1. Simándy Pál. volt a legkiforrottabb 
iróalakja ez estélynek; előadása, habár 
akadozó és igy döcögő volt, mégis az ő leg
sajátosabb véleményét ügyesen és tet
szetős formában nyújtotta hallgatósá
gának.

2. Egri Viktornak első felolvasása ked
ves és mulattató, a második már terjen
gős és fárasztónak találtatott.

3. Darkó Istvántól az előzetes beharan
gozás utján többet várt a közönség.

4. Szombathy Viktorról azt mondták 
az asszonyok, hogy már azt mind tudták, 
a mit felolvasott, — leányoknak pedig 
azokat tudni szükségtelen volt.

5. Győry Dezsőt érdeklőleg saját közölt 
elbírálásán felül, az általam hallottakról 
nem nyilatkozom, tartva attól, hogy azt 
is „elfogultságtól és gyűlölködéstől fű
töttének minősítené.

Ezekből az.tán következik, hogy a szer
zői estély tényleg nem fűlt sem bot
rányba, sem kudarcba, azoroan telje-cn 
sikerültnek sHr> mondható Remegj* 
jövőbeni szereplésük jobban nyerendi 
meg hallgatóságuk szivét és lelkületét.

Húsz és nehány év előtt én is voltam 
a „Gömör-Kishont" lapnak pár éven át 
szerkesztője. Jó Rábely bácsi állítása 
szerint soha nem volt a lap jobb, mint 
ez időben; bizonyára nem az én érde
memből, hanem mert munkatársaim való
nak igen erősek. Annyi érdemem azonban 
mégis volt, hogy csak nívós cikkeknek 
adtam helyet, a valótlanságokat pedig 
kiküszöböltem.

Gyakran olvassuk a lap hasábjain 
szinielőadások, műestélyek satöbbiről a 
referádákat következő ékitésekkei: „leg
jelesebb reprezentánsa", „a sikerek izzó 
jegyében zajlott le", „a szenzációszámba 
menő irói estély telt ház előtt nyittatott 
meg", „a szlovenszkói magyar próza ieg- 
hivatottabb tollú mestere", „utolérhetet
len meseszövő", „a mai magyarság lelké
nek viharzását visszhangzó súlyos veretű 
szavai siri csendben szálltak szét a te
remben", „az érthetetlenség vádjával vá-

Karavánnal a Saharában.*)
Karaván-szerály. A sivatag. Kaland a 

leopárddal.
Sahara, március hó.

Este értünk Ain-el- Ibelbe. Itt kellett 
csatlakoznunk a másnap reggel induló 
karavánhoz, mely a Sahara déli siva
tagja felé haladt. — Ne tessék azt gon
dolni, hogy Ain-el-Ibel valami város vagy 
talán falu, nem, ez egy karaván-szerály. 
Hogy mi a karaván-szerály ? — Tessék 
elképzelni egy nagy négyszögletes, ma
gas, erős fallal bekerített tágas udvart 
a Sahara kellős közepén, rajta nehány 
primitív épület, teve-istálló, pár árnyat- 
adó pálmafa s ami a legfontosabb itt, 
a legnagyobb kincs a Saharában, egy 
foirás, kis patak v iz  ontja hűs sugarait 
a karavánok eltikkadt szomjas utasainak. 
Röviden: a Sahara primitív hoteléi a 
karaván-szerályok.

Hosszú, száz kilométeres távolságok
ban, ahol egy kis viz, árnyas oázis van,

*) A városunkban is sikerrel kiállítást ren
dezett s ide családi kötelékekkel fűződő, je
lenleg  Algírban tartózkodó Dömény László 
festőm űvésztől, lapunk munkatársától vettük 
ezt a fölötte érdekes útirajzot. Szerk.

akadrak ezek a karaván-szerályok az 
utasok szolgálatára. A kultúrától távol, 
csak a benszülött arab, beduin, néger 
stb. utasokra számítva, bizony nagyon 
primitív berendezésű menedékek ezek, 
de az ember boldog, ha napokig tartó 
fáradságos ut után, kimerülve a konzer- 
vek és kétszersültek lakomái (?) után s 
napokig nem aludva máshol, mint a 
puszta homokján, a karaván-szerály leg
alább vályogból épült fala között hajt
hatja álomra szemeit, ha csak egy szal- 
ma-priccsen is, de mégis ágyban. A 
szállás hosszú ivójában, ahol a luxust 
nem képviseli más, mint egy megfakult 
tükör s egy megsárgult kőnyomat, a 
„Duc-d’Orleans" arcképével, ki az első 
francia hódító csapatok parancsnoka 
volt Algírjában, talán a fehér humuszos 
öreg arab gazda monarchista érzéseit 
dokumentálandó, az ivóban a gyalulat- 
lan X-lábu asztal körül, heten fogaltunk 
helyet, mint a másnap induló karaván 
fehér tagjai: Monsieur Montelergeon, a 
párisi egyetem antropológiai tanszéké
nek érdemes tanára asszisztensével, pá
ter Bartolomeo missionárius a bolognei 
sz. Ferencz-rendi szerzetes, egy amster- 
dami szőnyegkereskedö, egy amerikai 
cipőkrém- király, feleségem és én. A kara

ván még mintegy 80 színes (arab, né
ger stb.) tagja készülődött, az udvaron 
felállított hatalmas bográcsokban, est
ebédjét elkészíteni.

Bent az ivóban már nekünk is tálal
ták az egy egész fogásból álló menüt, 
az arab nemzeti ételt a kuszkuszt, ami 
körülbelül olyan mint a mi gulyásunk, 
de burgonya helyett kásával főzik s 
mindenféle, nálunk ismeretlen afrikai 
zöldséggel fűszerezik. — Nehéz és édes 
algéri vörös borokkal leöblítve az erős, 
fűszeres kuszkuszt, korán tértünk nyu
govóra, mert másnap kora reggel indul
nunk kellett tovább.

Hajnalhasadtával kelünk, kint az ud
varon a tevék fekve, nyugodtan kérőd- 
zenek. Hátukra kötöznek nehány tele- 
zsákot, rá egy keleti szőnyeget s kész 
a teve-nyereg. Az ember itt szépen he
lyet foglal s csak akkor emelkedik az 
állat fel. Itt nem lehet hát csak úgy a 
nyeregbe pattanni. — Mindnyájan elhe
lyezkedünk kijelölt tevéink hátán, csak 
a feleségem nem tudja, hogy férfimód, 
vagy női módra üljön-e a nyeregbe s 
hogy jobbról vagy balról szálljon-e fel? 
Végre az öreg arab karavánvezető fel
segíti őt nevetve s magyarázza buzgón 
arabul, miből ő egy szót nem ért meg,

hogyan kell a teve hátára szállni. — 
„Nem szoktam minden reggel séta teve
lovaglást tenni", mentegeti magát Ilonka.

— Indulhatunk. — Hosszú liba-, aka
rom mondani tevesorban halad a kara
ván. Elől nehány fegyveres előőrs, aztán 
az öreg karaván-vezető, majd a párisi 
antropológus az asszisztensével, aki egy 
a messze Saharában lakó ismeretlen 
kongó-néger fajt megy tanulmányozni, 
követi őket a sorban páter Bartolomeo, 
mellette az amsterdami szőnyegkeres
kedő, ki keleti szőnyegeket megy bevá
sárolni Ghardaija oázisba, azután követ
kezünk feleségem és én s végül a chi- 
cágói cipőkrém-király, aki csak úgy saját 
passziójából utazik, hacsak nincs titkos 
célja cipőkrémjének uj piacot szerezni, 
a négereket akarja talán vevőinek meg
nyerni, hogy ezek magukat még feke
tébbre kisuvikszolják ? Kis távolságban 
követ minket a tulajdonképeni karaván, 
60 jól megterhelt tevével s kísérőivel, 
a csapat végén, mint utóvéd, ismét né
hány izmos, harcedzett, fegyveres arab 
zárja be a menetet. Szükséges az ilyen 
óvintézkedés a Saharában, hol éhes sa
kál és hiéna-falkák kóborolnak, hol a 
vad és félvad néger s arab rablótörzsek 
is veszélyeztetik az utazást s hol gyakran
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dóit X. Y. az általános elösmerés felzugó 
tapsai között verte vissza a vádakat" stb., 
stb. Én is azt tartom, hogy kinek-kinek 
meg kell adni, ami őt megilleti, de azt 
is, hogy a mi sok, az egészségtelen és 
megárt a gyomornak. A most idézett 
hangzatos és nagy szavak igenis hasz
nálhatók és használandók is megfelelő 
alkalmakkor: tehát rendkívüli sikerek, 
eredmények fennforgásával, de vissza
tetszők ezen jelzők, amidőn nem fedik 
a hozzá értő résztvevő közönség több
ségének elfogulatlan bírálatát, tehát az 
igazságot.

Tudom én, hogy az ifjúságot úgyneve
zett ledorongolással elkedvetleníteni nem 
szabad; de a riporternek is szem előtt 
kell tartania azt, hogy az érdemen túl 
dicsőítés felett a jelenvoltak megbotrán- 
koznak, a szereplők azon részét, mely 
szereti a hízelgést, elkapatja, azon részét 
pedig, mely komolyan vet számot telje
sítményével, szégyenpirral borítja el. És 
ezen nem segít a felvonultatott s intésre 
hivatalosan tapsolók bármily nagy serege 
sem.

Őszintén szólva, én azt hiszem, hogy 
e szerzői est komoly és igazságos kriti
kai méltatása mellett ezen mostani hír
lapi csatározás is elmaradt volna.

Kissé feltűnő és különösen is hangzik 
Qyőry Dezsőnek a „XX. századbeli gon
dolkodódhoz intézett felhívása, hogy ne 
mondjam követelése inkognitójának le- 
vetése tárgyában akkor, amidőn most is 
közöttük — tudomásom szerint — Szom- 
bathy, Simándy, Egri, sőt Qyőry ur is 
álnevek alatt szerepelnek. Ezen követelés 
nem jogosult ugyan, mert nem az a fő, 
hogy ki irt, hanem hogy mi Íratott. Mégis 
hogy reám panasza ne legyen, fejemről 
„levetem'1 e lap olvasóközönsége előtt 
a kalapot (no nem kell félni, tovább már 
nem vetkőzöm le) és — nem szégyeneivé 
tényeimért magamat, maradok nemzetem
nek és vallásomnak továbbra is hűséges
napszámosa. . , , ,K Lukács Géza.

„Risum teneatis amici.“
(Válasz : az Ady-vitához szólóknak.)

Horatius fenti szavai jutottak eszembe, 
mikor a „Gömör" mu't heti számában 
olvastam a jegyzeteimhez hozzászóló 
urak feleleteit. É szavak fordításban kö
rülbelül igy hangzanak : „Tartsátok visz- 
sza nevetésteket, barátaim." Vagy, egé
szen szabadon, kérdő alakban: „Meg- 
állnátok-e nevetés nélkül, barátaim ?“ — 
Mert: én nem tudtam megállani.

Gondolom, hogy ezekre a sorsdöntő 
feleletekre várják a válaszomat. Nem is 
maradok vele adós. De, ha a m. t. ol
vasók közül egyesek talán csalódnának, 
azaz: ha jelen soraim nem azon a han
gon beszélnek, amit a fenti feleletek 
után jogosan el is várhattak volna, — 
nézzék el azt egy hivatása magaslatán 
álló egyénnek. S ne rójják fel csekélysé
gemnek, ha nem nyúlok olyan kifejezé
sek után, amikkel magamat is könnyen 
besározhatnám és nem engedem magam 
elragadtatni hozzám méltatlan alantas 
indulatokkal.

Ha megengedik, abban a sorrendben 
válaszolok, ahogyan nb. cikkeik a „Gö- 
mör“-ben helyet foglaltak.

I. GyŐry D. urnák.
Igazán meglepett: nemes lélekre és 

fenkölt gondolkozásra valló válasza. 
Csak akkor értettem meg tulajdonképen, 
mikor olvastam, hogy „teljes tisztelettel, 
lehajtott fővel" hallgatja meg a más vé
leményen lévők kritikáját is.

ügy látszik, nagyon az elevenén érint
hették jegyzeteim. Pedig fölösleges volt, 
éppen Gy. D. urnák annyira a lelkére 
venni azokat és olyan öndvületi álla
potba, szinte ütésre-kész extázisba ra
gadtatni magát, — mert nem reá akart 
vonatkozni az egész. De, ha magára 
vette, — arról igazán nem tehetek. Mond
hatom, nagy kár volt annyira heveskedni 
és olyan — disz kötésbe illő — kirohaná
sokat tenni, amiket, engedjen meg, jel
lemezni sem tudok. Mit is mond egy 
régi igazság? „Aki haragszik az igaz
ságért ..." (Tehát nem egészen úgy, 
ahogy dr. Mihalik D. ur állítja.) Látszik, 
hogy nem tudott miről Írni Gy. D. ur, 
mégis művészit alkotott. Szinte a lehe
tetlent lehetővé tette. Erre valóban csak 
egy művész képes. Méltán büszke lehet 
rá ! — Ezeket egy „hivő költő" irta. Most 
már legalább helyes fogalmam van a 
hivő prófétáról és a hivő költőről. Mondja 
csak, nem fáradt bele ebbe a remekelés
be? Vagy, talán még különbül is tud? 
Akkor már tényleg kénytelen leszek 
meghajolni zsenialitása előtt, — jóllehet 
eddig is nem egy költeményét többre 
becsültem és értékeltem : Adynak akár
hány versénél.

De, nézzük csak azokat az állítólag : 
„durva" és „nyers" ... kifejezéseket, 
amelyek Gy. D. urnák az önérzetét, vagy 
talán hiúságát, annyira sértették, hogy 
— hivő költő létére — szinte kivetkőzött 
emberi mivoltából is. Az inkriminált rész 
bizonyára: a kávéházak... és lebujok... 
része. — Hát, tisztelt Gy. D. ur, mikor 
azokat a szavakat írtam : nagy prófétá
jukra és királyukra: Ady E.-re („Akik
nek dajkája vagyok".) gondoltam és az 
olyanokra, akik életüknek javarészét 
kávéházakban és korcsmákban töltik el, 
mint ő. — Igen, mert nekünk egyáltalán 
semmi szükségünk nincs kávéházi és korcs
mái prófétákra s mégke ’ésbbé: kávéházi 
és korcsmái erkölcsökre ! — Tessék csak 

j értelmesebben elolvasni azt a mondatot! 
De hadd beszéljen maga Ady :

. . .  Füstös kávéház asztalánál ültem, 
Valami fojtó mámor szállt ag y a m ra ...

(Rád emlékeztem.)
. . .  Robogva jár, kel, fut az Élet 
Énekes, véres és boros 
Szent korcsma-ablakunk alatt.

(Az ős Kaján.)
. . .  Én nem leszek a szürkék hegedőse, 
Hajtson szentlélek, vagy a korcsma gőze.. .

(Uj vizeken járok.)
. . .  Budapest éji nagy álmát hozom . . .  
Cigánnyal, borral, növel érkezem.
Itt mintha a vig halál lengene,
Színház, kávéház, cigány, bor, zene,
Csók, ájulás, láz és mai siker,
Mit bánjuk ma, a holnap mit m ivel. . .

(Budapest éjszakája szól.)
Nos, az Ady szájából ezek a szavak : 

isteni próféciák s ha valaki utána ugyan
azokat mondja, már: „durva" és „nyers" 
kifejezések ? ! Vagy pi. mikor igy énekel:

. . .  Eddig a vágy hevéért vágytam,
Most már a hitben sincs hitem, 
Ártatlanság, szűzi fehérség 
Bolond meséjét nem hiszem.

(Finita.)
Én beszennyezlek. Én beszennyezlek. . .

(Hiába kisértsz hófehéren.) 
Mit bánom én, ha utcasarkok rongya . . .

(Az én menyasszonyom.)
. . .  A Bűn szebb az Erénynél 
S legszebb Erény a Vétek. . .
Nincsen semmi, ami van,
Egy való van: a Nincsen,
Az ördög a mi rokonunk 
S ellenségünk az Isten.

(A Nincsen himnusza.)
* Nekem, pajtás úgyis mindegy,

Farkas esz meg, ördög esz m eg. . .
(Kurucok igy énekelnek.)

Stb., stb. (A többieket nem is merem 
közölni.)

Ki meri azt állítani, hogy akinek ez 
a világa, az nem kétes existencia?! Hogy 
az nem romboló, mételyező, sőt egyene
sen: gyilkos?! Igen! Mindenki, aki az 
erkölcsöket lazítani igyekszik és aki min 
denben csak a lazaságot hirdeti: az lel
kileg kétes existencia!! Akinek szűre: 
vegye magára, — nem bánom. De csakis 
az vegye magára, akire ráillik. AzJVdy- 
követők tehát sohse érzékenykedjenek, 
még TTá talán valaki, rajuk vonatkoztatná 
is e szavakat Aki ez ellen tiltakozik, az 
nem_9ZQ&a&itja-m.agát_Adyval és az már 
nem hive^ AdyjQak̂ . (Ez dr. Mihalik D. 
urnalT is.)T’

Mi az oka, ill. magyarázata a sok el
térő kritikának ? Először is az, hogy nem 
egészen őszinte valamennyi. Ha azok 
volnának, garantálom, hogy jobban egyez
nének. Másodszor: Jegyzeteimben citál
tam Alexander B. szavait, a művészre 
vonatkozólag. Aki értelmesen elolvasta, 
az meg is értette. A gyengébbek ked
véért, mégegyszer idézem : „A művész
nek: nemzete finom kivonatának kell len
nie." Aki még ezek után sem érti meg, 
azt őszintén sajnálom és annak azt ajánl
hatom, hogy ne erőltesse magát, hanem 
tegye le a könyvet és a tollat.

Ki ez a „gondolkozó?" Benne van a 
felelet a kérdésében. Egy XX. század
beli, józan gondolkozásu, modern fiatal
ember, aki igenis gondolkozik mindenen 
és nem rohan vakon senki és semmi 
után és akit nem lehet egykönnyen meg
téveszteni. 5 aki előtt nem egészen „terra 
incognita" a művészetek világa.

Kik a társaim? Szintén józan gondol
kozásu, modern emberek.

Mi közöm a kritikához? Azt hiszem, 
van annyi közöm, amennyi Gy. D. urnák 
és társainak a költészethez. Aki lelki 
problémákkal, a lelki élet vezetésével 
és nevelésével foglalkozik, aki erkölcsi 
szempontból felelősségterhes állásban 
van s aki érzi is a felelősséget, annak 
— ha megengedi — van talán egy kis 
köze és joga a művészetek kritikájához. 
S aki szivén viseli a jelen és jövő nem
zedék ifjúságának erkölcsi sorsát, azt 
hiszem, nemcsak joga, hanem egyenesen 
kötelessége bírálat tárgyává tenni azt a 
művészetet, amelyik romboiólag, méte- 
lyezőleg hat az ifjúságra ! (Ezt talán még

a gyengébbek is megértik.) És még két 
ségbe merik vonni egyesek, hogy „jog
címem" lett volna a bírálathoz, — holott 
ahhoz mindenkinek joga van. (Ez szin
tén dr. Mihalik D. urnák is.)

Az igaz, hogy a „szlovenszkói magyar 
irodalmi fórumon" még nem szereztem 
babérokat. És nem is óhajtok szerezni,
— ne tessék annyira megijedni és fél- 
tékenykedni ! És éppen azért, egy kéré
sének, — pardon, udvariasabban : „fel
szólításának", amihez, hogy honnan ve
szi a jogot (?): szeretném tudni, — se- 
hogysem tehetek eleget. És itten éppen 
Gy. D. ur vágta el előttem az utat. Ugya
nis, mivel annyira meggyanúsított, hogy 
„érdemszerzés céljából" Írtam jegyze
teimet és azt „érdemszerzési honorálta- 
tandó dolgozatnak" minősiti és bizo
nyos irónikus szeretettel kívánja, hogy 
„szerző szándékaim honoráltassanak", 
holott én ezekre egyáltalán nem is gon
doltam, sőt teljesen ismeretlenül óhaj
tottam szerepelni, — hogy megmutas
sam, mennyire nem vágyom érdemszer
zésre emberek részéről: nem nevezhetem 
meg magam. Ezt a szerénységem nem 
engedi. Ne tessék azt gondolni, hogy min
denkit a hiúság és a dicsőség utáni vágy 
éltet és hogy talán mindenki olyan nagyon 
vágyik érdemekre: emberek előtt! Azon
ban, amit Írtam, azt az utolsó betűig 
tartom és pedig: a magaménak tartom, 
még ha százszor úgy érzékenykednek is 
és még ha százszor művésziesebb kife
jezéseket használnak i s ! Azzal úgyis 
csak magukat árulják el, — szintén ál
arcos barátaim ! Először Önök vessék le 
álarcukat, kérem és nézzék meg masukat 
a közvélemény tükörében s csak azután 
„szólítsanak fel" másokat.

Szégyelni pedig egyedül azok szé- 
gyelhetik magukat, akik ilyen erősza
koskodással, hogy ne mondjam: nyitott 
bicskával akarják elismertetni és ráerő
szakolni művészetüket a közönségre! 
Vagy, talán ez a modern művészet? 
Az igazi művészet nem szorul ajánlásra 
sem s erőszakra még — kevésbbé!

II. Simándy Pál urnák.
Jegyzeteim főcélja távolról sem az 

volt, hogy én beszéljek, hanem az, hogy 
Dr. Ravasz Lászlót szólaltassam meg. 
Igen ! Mert egy roppant nagy igazság
talanság történt, ill. történt volna, ha az 
ő kritikáját nem ismeri meg a publikum.

Egyenesen különös a S. P. ur véde
kezése és beáilitása. Hát, miről beszélt 
amúgy is rövid előadásában, s mi lett 
volna annak a lényege, ha nem a R. L. 
kritikájának a kikezdése? Igen, egy mon
datot ragadott ki, de elfelejti, hogy ab
ban az egy mondatban benne van min
den. Semmiképen sem „jelentéktelen 
mozzanata", hanem igenis: lényege volt 
az előadásának. Vagy talán nem is érin
tette a R. L. bírálatát, hanem például az 
angol-kínai háborúval kapcsolatban fog
lalkozott Adyval? (Miért nem ezt feleli?)
— És ha szabad kérdeznem, kinek szólt 
az a heves kirohanás, szinte extátikus 
hangsúlyozás, mikor ezeket mondta : 
„Nem gondolja meg az a püspök ur, aki 
igy beszél, hogy...\\“ A nevét nem em
lítette meg, pedig ilyen esetekben azt is 
meg szoktuk jegyezni. Már csak azért 
is, hogy tájékoztassuk a hallgatókat, és

találkozik az ember vérengző leopár
dokkal s párducokkal is, nem is szólva 
a saharai kígyókról, skorpiókról és fia
krokodilnak is beillő mérges harapásu 
gyikról. A Sahara rettegett s fenséges 
urával, a saharai oroszlánnal szerencsére 
már ritkább a megtisztelő, de nem igen 
óhajtott találkozás, mert kiveszőben van 
az állatok e hatalmas királya, el is űzi 
lassan a kultúra a még délibb területekre 
s főkép az afrikai őserdők rengetegei 
közé.

Eltekintve az égetően perzselő naptól 
és a teve különös járásától (a teve el
térően a többi állattól, egyszerre lép 
mindkét, egyoldalán levő lábával), kö
vetkező rázástól, elég kellemesen telik 
az utazás. Utóvégre azért érdemes egy 
kicsit megszenvedni, hogy az ember 
megismerje a Saharát.

Arabjaink hétszer napjában megállít
ják az egész karavánt, leszállanák te
véikről és végzik előirt vallásos ajtatos- 
kodásaikat. Kelet felé fordulva, külön
böző helyzeteket felvéve, állva, térdelve, 
földre borulva, homlokukkal a földet 
érintve imádkoznak, minden egyes alka
lommal 11—15 percig, ami bizony na
gyon meghosszabbítja az utazást. A ka

raván legnagyobb kincsét, az ivóvizet 
nagy vászontömlőkben külön hat, erre a 
célra szolgáló tevére kötözve hozzák 
fegyveres őrök kíséretében.— Néha na
pokig is eltart, mig az égető hőségben 
egy csöpp ivóvizet találni.

Lassan halad a karaván, a tevék lom
hán, flegmatikusán lépkednek, a trópusi 
nap égetően süt ránk majdnem merő
legesen, a verejték patakokban ömlik 
rólunk. Előttünk s körülöttünk, merre a 
szem csak ellát, a sík homoksivatag, 
mint egy homoktenger, a finom, liszt- 
szerű homok. A szél játékos kedve mű
vészileg kicsipkézi apró homokfodrocs- 
kákkal, hullámocskákkal. Aztán semmi, 
de semmi, csak a mély sötétkék ég, 
rajta a nap 60 fok meleget lövelő tűz
golyója s a végeláthatatlan homoksiva
tag, sem egy fűszál, egy bokor zöldje, 
hol a szem kissé megpihenhetne, sem 
egy forrás, egy távoli falu tornya egy 
röppenő madár vagy pillangó, semmi, 
csak a végtelen hallgatag forró puszta
ság. Nagy ritkán a Fata-Morgana vará
zsol elénk tündéri, csodaszép képeket, 
mik azonnal tovatűnnek, ahogy közele
dünk feléjük....

... Az utóvédek felől egy rettenetes,

idegrázó bődülés és nyomban utána egy 
vérfagyasztó kiáltás hasítja keresztül a 
levegőt. Megrettenve állítjuk meg mind
annyian tevéinket. Az utóvédek soraiban 
ijedt lárma, kiáltozás és sürü puska
ropogás közül irtóztató állati bőgés és 
hörgés hangjait s mindinkább elhaló fáj
dalmas emberi jajveszékelést s nyögést 
hallunk. A karaván egy kissé elmaradt 
emberét hirtelen, mint a villám, mintha a 
föld alól termett volna elő, egy vakmerő 
leopárd támadta meg. Rettenetes ugrással 
repült a teve hátán ügető arabra, kinek 
egy jókora sebet ejtett a vállán. Sze
rencsére társai, a hangokra azonnal fi
gyelmesek lettek s nehány jól irányzott 
lövéssel leteritették a fenevadat. — Az 
arabnak a sebesülésen s a nagy ijedt
ségen kivül egyéb komolyabb baja nem 
történt. Sebét kimosták s egy teve há
tán folytathatta még az utat is. A leo
párdot egy erős, hosszú gerelyre lábai
nál felkötve, büszkén, mintegy győzelmi 
trófeumot vittük magunkkal a kara
vánnal.

Estére fordulva egy kis oázis mellé 
értünk s ott vertük fel éjszakai nyugo
vóra sátrainkat. Tüzet rakunk és már 
érezni is a készülő vacsora Ínycsiklan
dozó illatát. A fáradtságtól s a kiállott

izgalmaktól jó étvágygyal bekanalazott 
estebéd után kényelmesen elhelyezkedve 
a tűz körül, rágyújtunk pipáinkra és 
cigarettáinkra, mindenki saját Ízlése sze
rint, félálomban hallom a francia tanár 
hangját, amint ép a senegáli és kongo- 
négerek kcponyaalkati eltérését és az 
intellektualitásukra ebből következő kü
lönbségeket magyarázza...

Az arabok sátrai felől monoton, egy
szerű, primitív, de mégis vonzó, bájos 
orientális melódiákat hoz az enyhe 
szellő felénk ... s messzünnen mint fé
lelmes echo, az oroszlán elnyújtott bő- 
gése felel. — Felettünk a különös, mély
fekete trópusi égen a csillagok milliárd- 
jai fénylenek tiszta erős, nálunk soha 
nem látott ragyogásban. — A telehold 
furcsa groteszk, misztikus árnyékokat 
rajzol a gyémántfényben villogó homok
szemekre.... Az arabok s a tevék már 
szundítanak, csak a kiállított őrök halk 
lépéseit hallani még... s mint egy ha
talmas, ismeretlen, gyönyörű, misztikus, 
félelmetes, végtelen, hallgató óceán al
szik csendesen a Sahara....

Dömény László.
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hegy a személyeket illetőleg tévedés ne
fordulhasson elő.

Nagy merészség kell ahhoz, hogy va
laki a R. L. Ady-kritikáját: „elfogultnak, 
igaztalannak s egyoldalúnak" nyilvánítsa. 
De azért S. P. ur sem említette meg és 
nem jellemzi a próféta-Adyt, és nem 
tette azt előadásában sem, — jóllehet, 
fennen hangoztatja, hogy „emelkedett és 
hivő óráiban pozitívumokat, programmot 
s az európai horizontot is meghaladó 
ethikai világnézetet is hirdetett."

Mi az a pozitívum? Melyik az a 
programm ? S mi az az ethikai világ
nézet? Igazán kiváncsi vagyok rá magam 
is, mert noha áttanulmányoztam az Ady 
költeményeit, de ezekre nem akadtam 
rá. És nem akadt sok más sem.

ügy tudom, hogy nekünk „predesz- 
tinációs hitű kálvinistáknak," csak egy 
ethikai alapunk, egy programmmik s 
világnézetünk van, és e z : a krisztusi 
ethika, maga: Krisztus! És éppen ezt 
nem találtam Adynál. És éppen ezért 
majdnem az istenkáromlással határos őt 
Vhivő prófétának“ nevezni.

Igen, „predesztinációs hitü ember" 
beszélhet úgy, ahogy R. L. beszél. Mert 
éppen a predesztináció elvéből követ
kezik, hogy nem utólag dől el az ember 
üdvösségének a sorsa, hanem előzőleg. 
Még itt e földön, sőt még előbb, — de 
itt minden bizonnyal. — És Isten titkaiba 
is beletekinthet az ember, de csakis a 
hivő ember. Hát, vájjon a Szentirás nem 
Isten kijelentése-é, és abban nem az Ö 
titkai vannak-é?!? És vájjon mit mond 
az 1. Koriníhusi levél II. r. 10. verse?

A Jézussal megfeszített gonosztevő 
példáját talán csak nem arra akarja 
felhozni S. P. ur, hogy most már csak 
az olyan gonosztevőké az Istenországa, 
és az Ady Endréké az isteni profécia!?! 
Akkor teljesen fölösleges a keresztyén- 
ség s annak minden tanítása, prédiká- 
lása ! Akkor csak minél gonoszabbak, 
romlottabbak és erkölcstelenebbek le
gyenek az emberek, ugyebár!?

Hogy Ady olyan volt, amilyen: abban 
igenis, ő a főbünös ! Ezt ő maga is érzi 
és beismeri, de nincsen ereje a szakí
tásra.

Rósz útra tévedtem, világ csúfja lettem ... 
Bolond célok után rohanok zihálva. . .

(Sirasson meg.)
. . .  Mámoros, lázas éjszakákon 
Megöltem lelkem, testemet. . .

(A műhelyben.)
. . .  De néha lázas éjszakákon . . .
Reám szakad lelket zaklatva 
Egy eltévesztett élet vádja . . .

(Jobb nem vagyok.)
Ahogy nőnek az árnyak,
Ahogy fogynak az esték, 
ügy fá j jobban és jobban 
Az eljátszott öregség.

(Az eljátszott öregség.)
S P. ur talán nem akarja elismerni, 

vagy nincs tisztában a szabad akarat 
tanával sem ?

Egyébiránt köszönöm szives ajánlását. 
Nemcsak a „Halottak élén" c. verskö
tetet, hanem az összes többit is mind 
ismerem. És egyáltalán nem érzem szük
ségét a tanulmányozásuknak.

Hanem ezek után nekem is volna egy 
szerény ajánlásom S. P. urnák. Még pe
dig a saját tollából eredt kis füzete : 
„Mens sana in corpore sanou, melyet a 
háború alatt adott ki, komoly szó gya
nánt az ifjúsághoz. (Különösen : a 8—14. 
oldal.) Ebben ugyanis nagyon bölcsen 
figyelmezteti, óvja, neveli az ifjakat a 
testi, erkölcsi és lelki tisztaságra. Isten 
előtt felelőssé teszi őket, — egészen he
lyesen. És most egy olyan testileg, er
kölcsileg, lelki'eg egyaránt roncs-embert 
állit elébük — próféta gyanánt — mint 
Ady Endre. — Hol van itt a követke
zetesség ? !

III, Dr. Mihalik Dezső urnák.
Először is azt kérdezem M. D. úrtól: 

gondolkozzék csak azon és feleljen ön
magában arra, hogy melyik inkább sze
rénytelenség : egy nemzet prófétájává és 
legnagyobb költőjévé kiáltani valakit? 
vagy: tiltakozni ellene? Melyikhez kell 
nagyobb merészség? — Másodszor: 
méltóztassék csak rám bízni azt, hogy 
mi méltó egy „müveltu emberhez és mi 
nem. E téren talán még nem szorulok a M. 
D. ur tanácsára. Csak nem méltóztatik az 
Ady Endre és Gy. D. ur műveltségét is 
kétségbe vonni ? ! (Lásd : kifejezéseiket!)

Nagyon lekötelező szívességét, legyen 
szabad szerényen azzal viszonoznom, 
hogy felhívjam nb. figyelmét egy másik,

szintén sokat kifejező közmondásra, ame
lyik így kezdődik : „Nesutor..." — Egyéb
ként a Gy. D. urnák adott feleletből is 
tessék olvasgatni.

*
Mind ezek után, nagyon köszönöm az 

Olymposon uralkodóknak, hogy szíve
sek voltak velem — egy halandóval — 
szóba állani. Csupán az ifjúság erkölcsi 
sorsa feletti aggódás vezetett akkor, 
mikor szót mertem emelni a modern mű
vészetek káros túlzásai ellen. — És azt 
hiszem e tekintetben: korunk józan gon
dolkozást! emberei mellettem vannak.

Különben, levontam a konzekvenciá
kat és több szót nem akarok veszte
getni e tárggyal kapcsolatban. Maradok 
továbbra is szerény, ismeretlen, sem 
feltűnésre, sem „érdemre“ és „honordlás- 
rau nem vágyó:

XX. századbeli gondolkozó.

Széljegyzet.
— Az irodalmi vitához. —

A kritika joga elvitázhatatlan. Az a 
hang azonban, ami a Gömör legutóbbi 
számában felcsattant, amelyik a düh és 
személyeskedés fegyverével harcol, meg
félemlíti a kritikát. így magam is meg
gondolva megyek a nyilvánosság elé a 
magam véleményével, jó lehet erre több 
oldalról is kaptam biztatást.

Itt a sorok elején leszögezem azt, 
hogy csak általában és csak az irány 
ellen vagy mellett tartom helyesnek a 
vitát, mert ma már nem egyének vagy 
csak egyén áll a másikkal szemben, 
hanem két véglet: a klasszikus és az 
úgynevezett modern, vagy ha úgy akar
juk a régi és uj irány. Az nem változ
tat a két felfogás közötti helyzeten, ha 
az uj irányt az összefoglaló „modern" 
névvel jelöljük, vagy alfajokra osztjuk 
és elnevezzük futurizmus, impresszio- 
nismus, dadaizmus vagy inás izmusokra. 
Ezeket az alfajokat mind a túltengett 
modernizmus termelte ki.— Kérdezzük: 
mi is hát a modernizmus?

A modernizmus szorosan körülhatá-; 
rolva azt jelenti, hogy: uj szépségek 
keresése, uj irány. Ez az uj szépségek 
keresése, a művészet forradalma a mű
vészetnek minden ágára rásütörte a 
maga bélyegét már a régi Magyarorszá
gon is. A festészet, a szobrászat, a tánc, 
a zene, az irodalom, mind belesodródott 
az újítani akarók forradalmába, az uj 
szépségek keresésébe, azonban az uj 
irány egyik művészetben sem váltott ki 
olyan forradalmat, mint az irodalomban 
s itt is főleg a költészetben. Ez termé
szetes is. A művészet más ágai mind lehet
nek internacionálisak, az irodalom azon
ban csak nemzeti lehet, vagy nemzet- 
ellenes. Azért az uj szépségek heresése 
még sem jelenti azt, hogy nemzetietlen
nek kell lennie.

Ezt a nemzetietlen szót pedig itt nem 
csupán úgy értem, hogy a versben a 
nemzetet ócsároljuk vagy szidjuk. Nem
zetietlen az a vers is, amelyik a nemzet 
legféltettebb kincsét: a nyelvét meg
nyomorítja.

Amelyik a nemzet erkölcseivel ellen
tétes világfelfogást hirdet; amelyik a 
nemzet létének, a nemzet jövőjének alap
ját ássa meg a polgári, a társadalmi 

I vagy nemzeti erkölcs mérgezésével, 
amelyik nem fejleszti a nyelvet, kanem 
rohasztja; amelyik a nyelv kijegecese- 
dett gramatikáját gázolja stb. Térjünk 
azonban egy kicsit vissza a moderniz
mus elejére. A modern költészet a maga 
egészében az Ady Endre nevéhez fűző
dik. Adyról már annyit összeírtak pro 
és kontra, hogy ilyen kis vidéki lapnak, 
mint a „Gömör", alig lehet feladata az 
Ady költészetének bírálata. Ady szédü
letes verselő tehetségét és teljes újsze
rűségét már nem lehet vitatni; egyet azon
ban nem lehet érdeméül felírni a legva
dabb akarattal sem és ez pedig az : hogy 
Ady nem vétett a nemzet ellen. Éppen azért, 
mert nagy volt, nagyot is vétett. Nagyot 
vétett az ő eltévedt nyugat-imádásával, 
ameiy betegesen vonzotta Páris felé és 
amely miatt Páris levegőjét leheli szerte 
költészetének minden sora. Francia er
kölcs, ami a mi népünkre csak káros 
lehetett és lett alapja az Ady költésze
tének. Igaz, hogy amikor elveszett a 
nemzeti ügy, végre Ady is fájdalmasan 
felkiáltott, hogy: „... jaj, ne tapossatok 
nagyon a mellére ... !“ Éz azonban már 
nem hozta vissza a visszahozhatatlant. 
Az idegenség, a szabadkőműves gon
dolat-világ benne maradt örök időkre)

az ő különben rendkívüli költészetében. 
Jaj, hiszen ha csak benne maradt volna. 
De az Ady-iskolán felnőtt újabb költő- 
nemzedék még mesterén is túl akar 
tenni. Azt a kifejező erőt, azt a muzsi
káló szépséget, amit Ady verseiben fel
találunk, az utánzóknál nem igen lehet 
felfedezni, de átvették minden hibáját 
az uj iránynak: az értelmetlenséget, a 
sokszor fölösleges dagályosságot és a 
dekadenciát.

Itt kezdődik a modern költészet nem
zet-romboló hatása. A nyelvzavar, az 
idegen erkölcs azok a sarkalatos hibák, 
amik egyénre és fajra káros hatással 
vannak. A vér és a test kultusza, ami 
az elvont szépségek megölője, a verset 
nem engedi felemelkedni a költészetnek 
nevezett magasba. De őrült tobzódás 
van a forma körül is. Huszonöt, harminc 
szavas versek, minden láb nélkül; a 
sorok elején kis betűkkel, a sorok kö
zött befejezetlen mondat után nagy be
tűkkel, minden fogalom megszemélye
sítve és minden jelző előléptetve elvont 
fogalommá, ez a modernizmus uj alapja. 
Ezt Ady se csinálta ilyen pazarul. Ami 
az egyes kifogásokat illeti, arra kész 
példaként hozható fel Petőfi Sándor ak
kori harca a megmerevedett Gyulai Pái- 
féle kritikával szemben. Igaz, hogy Pe
tőfit is állandóan támadták zabolátlan 
nyelvezetéért. De más zabolátlanság volt 
a Petőfié és más a modernizmusé. Pe 
tőfi a szalóniasság ellen vétett csak, 
amikor az élő nyelv szépségeit bevitte 
az irodalomba; a modernizmus pedig 
az élő nyelv ellen vét, amikor a maga 
nyelvezetét beviszi a szalonokba, mert 
a nép közé nem viszi be egyik modern 
iró sem a maga lelki világát — hacsak 
a dekadenciáját fel nem kapják vala
mely beteges emberek.

Sokan azt állítják, hogy a modern 
költészetet a háború borzalmai, a forra
dalom váltották ki. Nem hiszem. Gyóni 
Géza se a paradicsomi nyugalom köze
peit irta verseit, és még se lett deka
dens, de nemzetietlen se, de még csak 
nem is modern. Pedig gyönyörűen tudott 
írni. Azonban ez az egy bizonyos, hogy 
a beteges lelkű háború utáni ifjúság 
nagy része nem tudna élvezni egy csen
des kis szonettet, egy harmonikus ro
máncot. Ezeknek „ver kell e. arany." 
Ellenben ezzel nincs megindokoiva a 
modern irodalom szertelensége és nin
csen bizonyítva a szükségessége. Ebben 
a formában, amilyen formában ma tet
szeleg magának, semmiesetre sem.

Telek A. Sándor.

A kisiparosság részeltetése az 
állami szállításoknál.

A napokban olvastam valamelyik na
gyobb napilapban, hogy a hadsereg ré
szére történő beszerzések, közszállitások 
terén megállapodás létesittetett a had
ügyi és kereskedelem, iparügyi kormány
zat között, hogy a közszállitásoknál mily 
részesedést kapjon a gyáripar és milyent 
a kézműves kisebb ipar.

Papiroson látva az ipar és kereske
delemügyi minisztériumnak a kőműves 
kisipar támogatását célzó törekvését a 
hatalmas összegekre rugó közszállitások 
által a kisiparosság munka és kereseti 
alkalmainak biztosítására, könnyen vető
dik fel a kérdés, hogy ugyan hol, mikor, 
kik is kapnak ezekből a munka és ke
reseti alkalmakból. Feltehető, hogy van
nak vidékek, ahol a közszállitások egy 
kis része eljut a kisiparoshoz is, mi
felénk azonban az ipartámogatásnak e 
legalkalmasabb módjáról és alkalmazá
s á r ó l  nem sokat hallottunk. Pedig 
vannak iparágak, melyek megmentése 
amennyire mai termelési berendezkedé
sükből és üzleti forgalmukból következ
tethető, csakis a nagyobb arányú köz
szállitások nyújtotta munkaalkalom és 
keresetlehetöség révén remélhető.

Szabó, csizmadia, cipész, asztalos ipari 
munkára állandóan szüksége van mond
juk csak a hadseregnek, amely a maga 
nagy létszámával és rengeteg szükség
letével a munkaalkalmak egész tömegét 
biztosíthatja. De nemcsak a hadsereg, 
hanem az állami monopolüzemek, vasút, 
posta, dohánygyári üzemek önthetnék a 
kisiparos számára szükségleteik meg
rendeléseit.

Elégé ismervén a mi kézműves kis
iparosaink üzemi berendezésének szinte 
még céhidőkbeli primitivságát és közel
ről tapasztalva azt a heroikus küzdelmet 
ma különösen a mindennapi falat kenyér
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megszerzéséért, mely megbénítja őket 
nagyon sok hiányban szenvedő beren
dezkedések kibővítésében és termelésük 
okszerűbbé tételében, nem állítom, hogy 
kisiparosaink közül akármelyik is, még 
a nagyobbak közül való is, képes lenne 
azokat a sok százezer koronás megren
deléseket maga teljesíteni. De nem is 
kíván a mi kisiparosunk akkora felelős
séget magára venni, hogy abban a kis 
keretekhez szokott termelő ereje meg
roppanjon, viszont azonban képeseknek 
tarthatjuk kisiparosainkat arra, hogy a 
hatalmas közszállitások valamily kisebb 
részét abszolút megelégedésre perfek
tuálni tudnák. Éppen mert kisiparossá
gunk azelőtt sem vett részt az állami 
szállításokban oly mértékben, mint gaz
dasági és társadalmi értéke révén hiva
tott és maga iránt köteles is lett volna, 
a közszállitásokban való részeltetést fo
kozatosan kellene számára biztosítani. 
Mikor péld. 100000 pár bakancs, vagy 
ugyanily nagyszámú katonanadrág, pos
tás, pénzügyőr, vasutas öltözet elkészí
téséről ad hirt az egyes minisztériumok 
pályázati felhívása, ezekből a nagy tö
megű megrendelésekből egy bizonyos 
részt már eleve a kisiparosság számára 
kellene fenntartani. Ha péld. a gömör- 
vármegyei összes szabó és bőriparosai 
remélhetnék, hogy pár ezer öltönydarab 
és bakancs elkészítésével őket is meg
bízzák, elég nagy számukból bizonyosan 
akadnának kisebb csoportok, amelyek a 
megrendelést elvállalni mernék s kivi
telét is biztosítani tudnák.

Nem gondolok szövetkezeti egyesület
re, mert nálunk a szövetkezeti eszme 
— mert lényegét nem ismeiik — igen 
rosszul fogadott volt s fogadott ma is. 
Viszont azonban nem látok semmiféle 
akadályt arra, hogy vállalkozóbb iparo
saink össze ne álljanak az állami köz
szállitások kisebb arányú vállalására. 
Mert maga a panaszkodás még nem 
segít a kisiparosságon, hanem a vállal
kozóbb irányú eltökélés, egy kissé moz
gékonyabb szellem, amely mindig több 
eredmény kilátásával indulhat neki a 
munkaalkalmak megszerzésének. A kor
mányzat kezéből is ki lehet csikarni az 
iparvédelern és iparostársadalom men
tésének azt a kézen fekvő eszközét, csak 
komoly elhatározás kell hozzá, nem 
afajta, amely a felvetett tetszetős gon
dolatot rögtön szalmalángos lelkesedés
sel fogadja s a kivitel esetén maga 
erejében nem bízva, meghátrál.

Élég sajnos, hogy ezt a kérdést soha
sem halljuk komolyan és reális adott
ságokkal számolóan tárgyalni, s bár a 
kisipari munkavédelemnek és foglalkoz
tatásnak fent vázolt formában való ki
vitelére nem egyszer történt javaslat- 
tétel és érdembeli tárgyalás az illetékes 
helyeken és faktorokkal, a sok üres 
frázis és apró hiuságkérdések megaka
dályozták a várható eredményt.

Igen jó lenne, ha kisiparosságunk ez
zel a kérdéssel komolyan foglalkozna, 
szervezetei utján erre a kérdésre több 
időt szentelne, mert csak az ily szer
vező munkának van haszna és tényleges 
értéke. —/ —g.

Szüksége van-e az önállú keresettel 
bíróknak betegsegélyezö egyesülésre!?

A mai állami és társadalmi élet szinte 
parancsolóan Írja elő s várja el, hogy 
az egyes, egymással akár gazdaságilag, 
akár mi más alapon egy-egy kategóriát 
alkotó egyedek lehetőleg nagy egysé
gekbe tömörüljenek. Kritikus szemmel 
nézve ez az elkülönülés talán igen is 
osztályos jellegű, mégis, ha jobban értel
mezzük az osztálypolitikát, mint ahogyan 
azt elgondolni és tanítani divatos lett, 
rájövünk arra, hogy a nagy társadalmi 
egységek, akár kulturális, akár gazda
sági a célkitűzésűk, több eredmény re 
ményével indulhatnak neki terveik ki
vitelének.

A nagy egységek princípiuma formálta 
ki a szociális gondoskodás terén a köz
ismert munkás jóléti intézményeket, je
lesül a munkások betegség, rokkantsági 
és aggkori biztosítását vállaló intézményt 
is. Nemrég a szociális gondoskodás egy 
lépéssel tovább ment, úgy, hogy ma már 
a lateiner pályákon működőkről van 
gondoskodás betegségük és aggkoruk 
eseteire is.

Az egyetlen gazdaság-társadalmi or
szág: a szabad pályán élő iparosok és 
kereskedők, gazdák s néhány egyébként
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tisztán szellemi munkából kereső foglal 
kozáságbeliekről nem történt eddig ez- 
irányban semmiféle gondoskodás. Fek
szik ugyan törvény a hatalmas törvény
gyűjteményben ezekről is, de egyelőre 
nincs életbe léptetve, mert valami nem 
sikerült a kérdés megoldásánál. S hogy 
mennyire szükség lenne különösen a 
kisipar köréhez tartozók betegség ese
tére való biztosításra, azt elvitatni nem 
lehet. Igen, lehet azzal az igen könnyű 
szódobálással, hogy „minek az“, „meg
voltunk eddig is nélküle" meg „nincs 
pénz rá". De ez is csak nálunk lehet, 
ahol minden komoly haladástól, amely 
éppen saját magunk javára szolgálna, 
az érdekeiteknek szinte csodálatos csö
könyösséggel irtóznak és irtóztatnak el 
más, könnyen hívőket is.

Igen érdekes pl. hogy a „nincs erre 
pénz" jelszavával ellenkezők nem veszik 
észre, hogy a kisebb polgárságnak ép
pen azért van szüksége a társas egye
sülésre a betegség esetére való bizto
sítás terén is, mert az egyénnek, az egyes
nek nincsen annyi pénze, vagyona, hogy 
komoly betegség esetén megfelelő orvos
lásra szükségesek költségét fedezni tud
ná egyedül. Az ellenzéki érvelés tulajdon
képpen visszájára sül el, de ezt nem igen 
veszi észre az, aki csak egy hangos ki 
szólás tenorjából keres logikát és argu
mentumot.

Rimaszombatban van három temetkező 
egyesület is, amelyek segélyt adnak tag
jaiknak. Nem nagy az az összeg, amelyet 
így kap egy-egy tag, mégis segítség ak
kor, amikor a családfő eltávozása az 
életből, az egész család egzisztenciáját 
Toppantja meg. — Ezekből a sok apró 
egyesületecskékből kellene egyet, egy 
nagyobbat konstituálni, mert ezer ember 
könnyebben tart fenn egy intézményt 
mint száz. Igaz, hogy fájó dolog régi 
intézményeket megszüntetni, de itt nem 
is lenne szó megszűnésről, hanem egye
sülésről és egy kis, nagyon is szükséges 
haladásról. Az elnöki gomblyuk fájdal
mak nem fájnak az összességnek, nekik 
fáj a szervezetük valamelyik része, amely 
orvost és gyógyszert kíván, nekik fáj az 
a tudat, hogy ha meghalnak, egy krajcár 
nélkül hagyják a családjukat.

igen szépen oldotta meg ezt a kérdést,; 
legalább a temetkezési segély szempont- j 
jából Komáromban a Kereskedők Tes-; 
tületének egy százas tagcsoportja. Ér-i 
demes lenne ezt a bevált szisztémát! 
kibőviteni és megalapozni az iparosok 
betegsegélyző pénztárát is. Úgy tudjuk, j 
az iparosok körében lenne az eszmének 
talaja, ha csak azt már virágjában nem 
ütik le kezek, amelyek a szociális egy- 
mássegitéshez kissé durvák maradtak.

Április.
A mámor koccintva csengő kristálypo 

hara kiürült, szánkról a farsangi csókok 
mézét lemosogatta a böjt.

Krisztus öt sebe feketéink a lilába öl
tözött templomok gyertya - kolosszusán, 
bűnbánóira gerjeát lelkünk szava suttog 
a gyóntatószékek rácsos ablakában.

Husvétot váró szivünkben a feltámadás 
szent csodájának hite újra éled, bánatok 
kertjében örömök gyenge virágszálát 
élesztgeti csókjával a tavaszi szellő.

Párás lehelet melege füstöl az életerőre 
lélekzett humusz kebeléből, a sápadt csira- 
feleket zöldre festi a végtelenség felhő- 
hegyére kúszott nap tüze.

Rögöt túró bogárhad sütkérezik a fény 
aranyának langyos sugárkévéjében, a fák  
feslö rügyeinek sátorában szerelemszom
jas madarak csicsergik csókra párjukat.

Tavaszi reményvetések dűlőjében dús 
aratással biztató szárba hajt minden apró 
mag s uj napra ébresztő hajnali harang- \ 
szóra áhitatos imára kulcsoljuk várako- ! 
zások lázától elerőtlenedett kezünket.

------  Árgus.
Negyvenéves orvosi jubileum. Gold- 

blatt Géza tornaijai járási körorvos most 
töltötte be áldásos orvosi működésének 
negyvenedik esztendejét. A jubileum al
kalomból a tisztviselők és jóbarátok 
egész serege kereste fel a közszeretet
ben álló körorvost szerencsekivánataival. 
Dr. Goldblatt Géza negyven éves szol
gálatára való tekintettel, most nyug
díjaztatását kérte és csupán a betegse- 
géiyző pénztári orvosi állását tartja meg.

Halálozás. Almásy Zoltán, itteni asz
talos mester, életének 26-ik évében már
cius 29-én rövid betegeskedés után vá
ratlanul meghalt. Holttestét márc. 31-én 
helyezték nagy részvét mellett örök nyu
galomra. — Özvegye és kicsi gyermeke 
fenntartójukat vesztették el a korán sírba 
szállt szerettükben.

Özv. Szentmiklósy Sándorné sz. Vályi 
Ida 82 éves korában a borsodmegyei 
Felsőkelecsényben meghalt. A köztiszte
letben álló matrónát márc. 21-én nagy 
részvét mellett temették. A Vályi, Szent- 
miklóssy, Török és Ragályi-családok 
gyászolják.

Mátrai-Makovits Jenő tornaijai ki
állítása. Mátrai-Makovits Jenő, a Szlo- 
venszkószerte ismert rimaszombati festő
művész legfrissebb képeiből kiállítást 
rendez Tornaiján a húsvéti ünnepek 
alatt. A kiállítás április 17-én nyílik meg 
a volt urikaszinó helyiségében és 4—5 
napon át marad nyitva. A tárlaton Mát
rai-Makovits Jenő portrékat, figurális és 
tájképeket, csendéleteket s kompozícióit 
mutatja be.

Dömény László festőművész külföldi 
sikerei. Az algíri 1’ Echo d’ Alger jelen
tése szerint a Raquette Club- helyiségei
ben most nagysikerű képkiállitást ren
dezett Dömény László, akinek képeiben 
tavaly a Kereskedelmi Testületben ren
dezett kiállítás alkalmával gyönyörködött 
a rimaszombati közönség. Dömény László, 
franciaországi és olaszországi utazása 
után most Algirben nyitott műtermet és 
algíri, laghoutai és dijelfai tájképeinek 
és sánerképeinek legjavával állt az algiri 
közönség elé. A Raquette Club-ban ren
dezett kiállításáról a francia sajtó a leg
nagyobb elismerés hangján nyilatkozik 
meg és az értékes sajtósiker mellett egy
úttal nagy közönségsikert is ért el Dö 
mény László. — Különösen olajképeit 
dicsérik a kritikusok, de aquerelijeinek 
és ceruzarajzainak kiválóságát is külön 
kiemelik. Dömény László a legszorgal
masabb magyar festők közé tartozik és 
külföldjárását újságírói munkával is 
egybeköti. A legnagyobb francia, német 
és magyar lapoknak rendes munkatársa 
ő és pompás megfigyelésü ceruzaraj
zokkal tűzdelt riportjait a párisi, berlini 
és budapesti lapok szenzációként közük. 
A rokoni szálak Rimaszombathoz kap
csolják a kiváló piktort és husvétkor 
haza is tér Dömény, hogy kollekcióját 
a pozsonyi és esetleg a rimaszombati 
közönség előtt bemutassa.

Husvétitojás-vásárt rendez az evang. 
Leánykör virágvasárnapján, április hó 
10-én d. e. 10 órakor az evang. leány
otthonban.

A Kath. Leány-Kongregáció mese- 
délutánja. F. hó 26-án a legnagyobb 
siker jegyében folyt le a Kath. Leány- 
Kongregáció által rendezett mesedélután. 
A Kath. Leány-Kongregáció mesedélu
tánjaival a gyerekek gyöngéd lelkét vá
lasztotta működése teréül. Munkásságá
nak még csak a kezdetén van, de az 
elért eredmény : a jókedvű, ujjongó, han
gos kacagásban kitörő gyermek arcok, 
a viharos taps, a zsúfolásig megtelt te
rem igazolják vállalkozásának helyes
ségét s egyszersmind kell, hogy buzdí
tásul szolgáljon a további mesedéiutá- 
nokra. A rendezés nehéz és fáradtságos 
munkáját Rábely Etta szakavatott ügyes
seggel végzi, aki legjobb tehetsége sze
rint azon van, hogy az előadások úgy 
tartalmilag, mint alakilag teljesen meg
felelőit legyenek. A műsor a követke
zőkben volt összeállítva : 1. Bányász tör
ténet. A prológot hozzá Katona Ágnes 
mondotta bájos kedvességgel. A szereplő 
személyek Sövényházi Margit mint bá
nyász, Lovniczky Lenke és Hizsnyan Géza 
mint a bányász gyermekei, kedvesen ját
szottak. Frenyó Zsófika a kis angyal 
szerepében nagyon bájos volt. 2. Volt 
egyszer... bevezető verset szavalta Ka
tona Ágnes. 3. Az égig érő fa  ... mesélte 
Rábely Etta. Ügyes, rátermett mesélő. 
4. Kis gazdasszony: Elmondta és éne
kelte Urbányi Violka. Előadásából az 
ártatlan gyermeki jósággal párosult üde- 
ség, elevenség sugárzott ki. Szereplő 
társa Hizsnyan Géza bátran, merészen 
játszott. 5. Piroska és a farkas. Elme
sélte Smál Aranka. Előadását határozott
ság és báj jellemezte. A képekben Dá
niel Bözsi mint nagymama és Frenyó 
Zsófika mint Piroska, ügyesen szere
peltek. 6. Falusi kisleány Pesten. Művészi 
tehetséget sejtető s a gyermeksereget 
magával ragadó elevenséggel szavalta a 
kis Gross Babsi. 7. Csipkerózsika. Bájos

melegséggel mesélte el Okolicsányi 
Edith. A képekben Rimeg Edith mint 
királyné, Smál Aranka mint Csipkerózsa, 
Sövényházy Margit mint királyfi és Dá
niel Bözsi mint boszorkány szerepeltek.

Rákóczi-ünnepély. A helybeli evang. 
Leánykor egyesülten a Luther-körrel, 
múlt vasárnap délutánján saját helyisé
gükben Rákóczi-emlékünnepélyt tartot
tak. Ez alkalommal a szép számmal 
megjelent érdeklődő közönség a reme
kül megszerkesztett emlékbeszédben, a 
mély hatást keltett szavalatban s a szi
vek mélyét érintő szóló- és karénekben 
igazán ünnepi áhítattal gyönyörködött.

KOMLÓSY ISTVÁN vendéglőjében
m indennap friss,

elsőrendű csapolt SÖR kapható.
Zongoravizsga. Pásztory Gyuláné 

alsóbb osztályú növendékeinek zongora
vizsgája f. hó 3 án este 8 órai kezdettel 
a Polgári Olvasókör dísztermében a kö
vetkező műsorral tartatik meg: 1. Flotow: 
„Mártha" négykézre előadják : Sichert 
Ilmi és Fábián Melinda. 2. Burgmüller: 
„Pásztordal" Miskolczy Mártha. 3. Risz- 
ner: „Népdalok" Urbányi Tibor és Szo- 
kolay Dóra. 4. Clementi: „Rondo-Vals" 
Máté Piroska. 5. Chopin: „Nocturnó" 
Kathona Margit és Smál Jolán. 6. Spind- 
ler: „Keringő" Sichert Ilmi. 7. Verdi: 
„La Traviata" Braun Tibor és Gaál Sán
dor. 8 Tschaikovsky: „Olasz dal" Fábián 
Melinda.9. Schumann : „Tráumerei" Hok- 
ky László és Heinczelmann Imre. 10. 
Burgmüller: „Styrienne" Csapó Mártha. 
11. Weber: „Aufforderung zum Tanz" 
4 kézre előadják : Szokolay Dóra és Smál 
Jolán. — Szünet. — 1. Behr: „Népdalok" 
4 kézre Fóris Ica és Kubinyi Viola. 2. 
Wenzel: „Dér Sennerin Heimkehr" Rein- 
precht Kató. 3. Schumann: „Hazatérő 
vidám földműves" Fóris Ica. 4. Burgmül
ler: „Les Perlés" Gaál Sándor. 5. Schu
bert: „Ave Maria" Lehoczky Ica és Bát
hory Lili. 6. Tschajkowsky: „Neapolita- 
nisches Tanzlied" Kubinyi Viola. 7. Ogin- 
sky: „Polonaise" Báthory Lili. 8. Hünten: 
„Rondo" Wessely Klári. 9. Mozart-Bar- 
tók: „Sonáta. Téma con Variazioni — 
Adagio — Allegro — Menuettó — Álla 
Turca" Szokolay Dóra. 10. Ravina: „Pe
tit Boleró" Smál Jolán. 11. Herold: „Zam- 
pa“ Szokolay Dóra — Smál Jolán.

IV* Minden jó háziasszony
a fehérneműjét otthon varija s hozzá a híres
Schroll-/<?7e siffon, vászon, batiszt, damaszt,
paplanlepedő- és ágylepedővásznát

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

A Sakk-Kör tisztújító közgyűlése.
F. hó 28-án tartotta meg a rimaszom
bati Sakk-Kör első tisztújító közgyűlését 
a tagok élénk részvétele mellett. Elnök 
lett Rosenthal tanár, a választmányba 
dr. Hudiczius, Plott főhadnagy, Boriczky, 
Janda, Weisz, dr. Bálint és Halász ta
gokat választották be. — A választmány 
alakuló gyűlése április 1-én lesz, ami
kor a többi tisztség keiül eldöntésre. 
A tavaszi csoportversenyre a nevezések 
április 4 én zárulnak.

A Roykó-féle világhírű
Tiszaujlaki bajuszpedrő

m indenütt k a p h a tó !

Az országos testnevelő szövetségbe
egyik alelnökké Sichert Károly helybeli 
konzervgyári igazgatót, a választmányba 
pedig Jetiinek Ernőt, a Rpos tenniszosz- 
tályának intézőjét választották be.

Varrótanfolyom, mesedélutánók Aj- 
nácskőn. A „Magyar nők Munkaegye
sülete" áital Rappon rendezett varró
tanfolyam sikere az akció továbbfolyta
tására buzdította az egyesület vezető
ségét. Megindult a tanfolyam tizenkét 
növendékkel Ajnácskőn is Szakait Haj
nalka vezetésével, ki szakavatottságához 
egész meleg, finom lelkét hozzáadja, 
hogy tanítványait nemcsak a szabás, 
varrás tudományára tanítsa, hanem lelki 
fejlődésükre nemes hatást gyakoroljon. 
A tanfolyam április végén zárul. Remél
jük, Rapp és Ajnácskő példáját a többi 
magyar falu is követni fogja. — Az első 
mesedéiutánt március 27-én kiváló si
kerrel rendezte az Olvasókör páratlanul 
buzgó vezetője: Hennyey Katalin. Előbb 
Darabi Miklós szólott a mesedélutánok 
jelentőségéről, bejelentve, hogy azokat 
rendszeresíteni akarják, s legközelebb 
már vetített képek is lesznek a müso-

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, április 2-án és 3-án nagy

szabású szenzációs vasúti melodráma

A zúgó vágány
Főszereplő Harry Carey, a legügyesebb cowboy.
Szerdán, április hó 6-án, nagy burleszk show! 

Nevetés, kacagás!

A csavargó
Főszerepben Charlie Chaplin és Sidney Chaplin. 

„Charley nénje* főszereplője.
Csütörtökön, április 7-én gyönyörű társadalmi és 

szerelmi dráma a Szahara sivatagból

Kahír kávéház
Főszereplő Priscilla Dean, ismert „Az idegen 

légiók c. filmből.

J e g y e k  e l ő v é t e l b e n !

ron. Majd kilenc kis leány, névszerint : 
Vas Ilonka, Juhász Mariska, Pócsai Ilon
ka, Tóth Évike, Berki Irén, Nagy Erzsé
bet^ Szepesi Mariska, Matala Juliska, 
Herényi Giza és egy kis fiú : Kömár 
Jenő adták elő a „Tavasz ébredését" 
igen kedvesen és hangulatosan. Fischer 
Etelka és Darabi Szerénke szép, értel
mes szavalatokkal szerepeltek. Végűi 
Hennyey Katalin olvasta fel „az ajnács- 
köi vár legendáját", melynek előszavá
ban a hallgatóság figyelmét igyekezvén 
lekötni, ezeket mondotta : „mint minden 
kis háznak, nagy háznak megvan a ma
ga története, úgy minden várromhoz 
fűződik egy-egy mese vagy legenda, 
amely hiven adja, festi azt a kort, mi
dőn a romok között élet volt, szép, di
csőséges magyar élet." — A szép sikerű 
előadást nagy közönség nézte végig.

A jótékonycélu irodalmi est, mely
nek nívós műsorát már múlt számunkban 
közöltük, április 2-án (szombaton) este 
tartatik meg a helybeli Polg. Olvasókör 
dísztermében s arra városunk intelligens 
közönségét lapunk utján hivja meg az 
estet rendező Irodalmi Társaság. Hisz- 
szük, hogy a hivószó megértésre talál 
s a sorstól sújtott szüksége, nélkülözése 
enyhítve lesz. Az est kezdete fél 9 óra
kor. Belépő dij nincs, a jótékonycélra 
önkéntes adományok köszönettel fogad 
tatnak.

A Kárpátegyesület előadása. Mint 
már közöltük, kedden április 5-én d. u. 
5 órakor lesz a moziban a Kárpátegye
sület vetitettképes előadása. Az előadást 
Hefiy Gy. Andor központi főtitkár tartja 
két tátrai filmmel, amelyek a Tátra éle
tét és sportját mutatják be. Közönsé
günk ismeri a múlt évről Hefty főtitkárt, 
aki teljes otthonossággal forog a magas 
Tátra és a hegyvidékek sportjaiban, tú
ráiban, tőle a legkiválóbbat várhatjuk. 
A belépődíj 5 korona lesz. Jegyek előre 
kaphatók: ifj. Rábely Miklós, Szoyka 
Pál, Miskolczy Lajos és Stefanits Aladár 
üzleteiben.

DIANA-sósborszesz,
DIANA'krém,

DIANi'Puder,
DIANA-szappaa

Szent Rókus iábsó
uj lábat csinál. Használ: 

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

daganatok ellen.
Kapható minden gyógyszertárban. 

Ára 12 korona 75 fillér.

Az argentiniai kivándorlók figyel
mébe, A helybeli rendőrbiztosság a kö
vetkező hir közlését kéri: Argentínában 
a kivándorlók helyzete a kedvezőtlen 
gazdasági viszonyok miatt az utóbbi 
időben nagyon megrosszabbodott. — A 
napibérek napról-napra csökkennek. — 
Előre látható, hogy a jövő argentiniai 
tél (t. i. 1927. május—okt.) nem lesz a 
kivándotlókra nagyon kedvező. A ke- 
vésbbá edzett és kitartó munkások Ar
gentínában elégedetlenek, megbánták 
kivándorlásukat és szeretnének hazá
jukba visszatérni. Ezért ajánlatos, hogy 
a kiköltözködők először érdeklődjenek 
az ottani gazdasági viszonyokról és 
csak azután határozzák el magukat a 
kivándorlásra.
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A rimaszombati házépítő-szövetke
zet alakuló közgyűlése. Az építési tör
vény kedvezményeinek kihasználására 
létesített rimaszombati ház- és lakás
építő szövetkezet április hó 9-én d. u. 
4 órára tűzte ki alakuló közgyűlésének 
terminusát. — Az alakuló közgyűlésen, 
amely a városháza tanácstermében lesz 
megtartva a jelzett időben, az alapítók 
számolnak be elsőnek a megalakulás 
körüli tevékenységükről, azután az alap
szabályok megalkotására és az igazga
tóság kinevezésére kerül sor. Az első 
igazgatóságot a kereskedelmi törvény 
183. § a alapján az alapítók nevezik ki. 
A közgyűlésen csak részjegytulajdono
sok birnak szavazati joggal és pedig 
minden üzletrész után egy szavazattal. 
A részjegytőke jegyzésére kitűzött határ
idő március hó 31-én járt le.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik forrón szeretett édes jó  

anyánk elhalálozása alkalmával mély fájdal
munkat őszinte, igaz részvétükkel igyekeztek 
enyhíteni és azoknak, kik a végtisztességén 
megjelentek, ezúton mondunk hálás köszö
netét.

Rimaszombat, 1927 március 30.
A gyászoló család nevében

Paál Lajos és László.

A tornaijai nőegylet húsvéti mulat
sága. Husvét hétfőn rendezi meg nagy
szabású mulatságát a tornaijai nőegylet 
az intelligencia legintenzivebb támoga
tásával. Az estélyt, amelynek rendezése 
Brozmann Lajos tanár kezében öszpon- 
tosul, egy kacagtatóan lokális érdekű 
revü vezeti be „Halló Tornaija!" cimen. 
Három egyfelvonásos, több szóló és 
duett énekszám, apacstánc, paiketttánc, 
menuette és még egy ballet is szerepel 
az egyáltalán rövidnek nem mondható 
műsoron, csupa olyan attrakció, amik
ben a legszebb tornaijai lányok és a 
legügyesebb gavallérok vesznek részt. 
A mulatság este 8 órakor kezdődik a 
„Fehérió" emeleti nagytermében.

A sajóvölgyi társaskör félszázados 
jubileuma. Hevessy László sajószárnyai 
földbirtokos vezetése alatt Tornaiján 
működő Sajóvölgyi Társaskör ez évben 
érkezett el pályafutásának félszázados 
évfordulójához. Úgy értesülünk, hogy a 
kaszinó ez évben semmiféle jubiláris 
ünnepséget nem rendez, hanem 1928- 
ban fogja az ötvenéves jubileum jelen
tőségének megfelelő keretek között meg
ünnepelni fennállásának félszázados év
fordulóját.

Mennyit ér az uj magyar pénz? A
magyar pengő értéke igy viszonylik más 
államok pénzegységeinek értékéhez: 1 
pengő =  1.13 spanyol peseta, 1 pengő =  
1.24 osztrák schilling, 1 pengő =1.25  
belga frank, 1 pengő =  1.58 lengyel zloty, 
1 pengő =  3 93 líra, 1 pengő =  4.44 fran
cia frank, 1 pengő =  5.91 csehszlovák 
korona, 1 pengő =  24.30 bolgár leva, 
1 pengő =  33.33 leu, 1 pengő =  12500 
régi magyar korona, továbbá 1 svájci 
frank =  1 10 pengő, 1 német márka =  
1 35 pengő, 1 norvég korona =  1.46 pengő, 
1 dán korona =  1.52 pengő, 1 svéd ko
rona =  1.53 pengő, 1 holl. forint =  2 20 
pengő, 1 argentinjai poses =  2.34 pengő, 
1 dollár =  5.70 pengő, 1 font sterling =  
27.70 pengő.

Pünkösdi kirándulás a Magas Tát
rába. A Karpathenverein által minden 
évben megismételt társas kirándulások 
hamar közkedveltté váltak, úgy hogy ez 
idei kirándulása a társas kirándulások 
sorában immár a tizenhatodik. Pünkösd 
ez idén különösen későre esik, a kirán

dulás jun. 4—8-ig lesz és ezáltal mentes 
lesz a téli ut minden kellemetlenségétől. 
A jelentkezők tetszés szerint 2 és fél, 
3 és fél vagy 5 és fél napig vehetnek 
részt és képesség szerint a völgyvándor
lók, hegymászók vagy keletitátrajárók 
csoportjához csatlakoznak. Minden cso
portban szép és érdekes kirándulások 
vannak; a részvételi dijak igazán alacso
nyak, úgy hogy kevésbé tehetősek is 
megengedhetik maguknak ezt a kirán
dulást. Részletes programmot válaszportó 
ellenében készségesen küld a Karpathen
verein elnöksége, Keímarok, 28. postafiók.

Tenyészállatkiállitás Tornaiján. Az
orsz. állattenyésztési felügyelőség égisze 
alatt rendezett tornaijai tenyászállatkiál- 
litás a gazdatársadalom nagy érdeklő
dése mellett vasárnap zajlott le. A fel
hajtott 82 bika közül 34 tenyészigazol- 
vánnyal lett ellátva a jury részéről. El
ismerő oklevelet kaptak a következő 
tenyészállattulajdonosok : I. Heinzelman 
Béla, II. Hámos László, III. Szentiványi 
József, Pósa Dezső, Parlag János, Bettes 
Dénes és Kovács Pál. A tenyésztehe- 
nekéri a következő gazdák kaptak dija
kat : Kovács Pál I., Szabó András és 
Zsigmond József II., Tuba András és J. 
Füijes János pedig III. dijat. Az 1—2 
éves üszőknél Demeter István, Ádám 
János, Szászi Mihály, Márton György és 
Krokovai Béla gazdákat tüntette ki a 
bizottság.

Betörtek a csizi bíróhoz. Tóth Ru
dolf csizi gazdálkodóhoz, aki egyben a 
község bírája is, a múlt napokban éjjel 
betörők törtek be és minden elemelhe- 
tőt magukkal vittek. A betörés körül
ményei nagyon hasonlítottak a két nap
pal megelőzőleg Nemesmartonfalán le
zajlott betöréséhez, ugyanis az egyik 
szalmakazalba dugva egy kézibatyut ta
láltak Csízben is, Nemesmartonfalán is, 
a betörés reggelén estére azonban a 
batyu titokzatos módon eltűnt a kirabolt 
martonfalai gazda szérüskertjéből. Csíz
ben a csendőrség már óvatosabb volt 
és lesbe állt. A betörés színhelyén bi
zonyára feledékenységbői ott hagyott 
kézicsomagért tényleg esteié a kazalhoz 
sompolygott egy alak, akit a csendőrök 
nyomban lefogtak. így sikerült az egész 
társaságot sajóvárkonyi cigányok sze
mélyében ártalmatlanná tenni. A betörők 
személyazonosságának megállapítására 
a csendőrség a bánrévei határrendőr
ségtől kért felvilágosításokat.

Hatósági közlemények. Értesittetnek 
a lakosok, hogy az ezidei apaállatszemle 
városunkban f. évi április 4-én reggel 
9 órakor fog megtartani. — A szemlére 
elővezetendők siementhali és bonyhádi- 
siementhali fajtájú bikák és fehér man
galica fajtájú kanok, amelyek már 12 
hónapnál idősebbek.

A vadászati törvény megengedi a kár
tékony vad irtását. Mivel azonban né
mely helyen kártékony állatnak minő
sitik a sündisznót és a baglyot is, figyel
meztetnek a lakosok, hogy ezen állat
fajták nem számíthatók a kártékony 
állatok sorába, hanem ellenkezőleg a 
mezőgazdaság szempontjából hasznosak.

Figyelmeztetnek a lakosok, hogy házi- 
állatök kínzásától, szigorúan tartózkod
janak. — Áll ez különösen szekereknek 
túlságosan való megterhelésére, lovak 
verésére, stb., mint amely cselekmények 
megbotránkoztatják a jóizlésü embereket. 
A rendőrhatóság ezen tilalom áthágói 
a legszigorúbban fogja büntetni.

A szerkesztésért és kiadásért fele lős:
Rábely Károly laptulajdonos.

VENDÉGLŐ^ÉS SZÁLLODA
Rimaszombat, Tompa Mihály-utca 18. szám.

Teljesen megújított vendéglőmben olcsó é s : 
ízletes magyaros ételek, jó valódi magyar 
borok, elsőrangú sör, tiszta, féregm entes 
hálószobák minden időben kaphatók.

Társasebédek és vacsorák készítését lehető . 
jutányos árakon vállalom.

KOMLÓSY ISTVÁN
nyug. tisztviselő, vendéglő-és szállodatulajdonos.

A legszebb, jó minőségű tavaszi és nyári;

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

rendelkezésre áll.

Pályázat.
A hodejkai (Kerekgede) róm. kath. 

hitközség toronyépitésí illetőleg temp
lom -bővitési munkálataira pályázatot 
hirdet. A tervrajzok a hodejovoi (vár- 
gedei) r. k. plébániai hivatalnál meg
tekinthetők s ugyanide kel! a költség- 
vetéseket is benyújtani.

Határidő: 1927. április 20.
A hitközség feníartja magának a jogot, j 

hogy a beérkezett pályázatok közül, te
kintet nélkül az árakra, szabadon vá- ' 
laszthasson.

A benyújtott költségvetések nem di- 
jaztatnak.

Hodejka-Kerekgede, 1927. március 30.
Római kath. hitközség.

3 esetleg  4 szoba és
fényképészeti műterem
bérbeadó, Vasut-utca 1. sz. házban az 

emeleten.

porcellán- és üvegáru 
bámulatos olcsó áron 
kapható Róth László
nál Rimaszombat, 

Masaryk-tér 26. szám.
Alkalmi és nászajándékok. — Teljes konyhafelszerelések 
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig. Zsirbödönök, 

vizvedrek, ruhafőző fazekak nagy raktára.

még rövid itt tartózko
dásom alatt bármely 

recept elsajátítható 
egyenként 5 koronáért. 

Sonka pácolása prágai és debreczeni mód szerint. 
Sonka kezelése és ízléses főzése. Befőttek gyors 
és biztos eltevése. Savanyított dolgokból bármily 
fajta egyszerű elrakása.

Tisztelettel Imreh Sándor.

A legújabb a n g o l divat
gyariuszövetek férfiruhákra
nagy választékban kaphatók méterenkint 

80—, 100' , 120’— Ké.
Gemes Béla cégnéi Rimaszombat.

alig használt, 
jutányosán eladó. 
Ferenczy-utca 16.

Sf E gy boglya  35
körülbelül 55 mázsa

szőlőhegyi széna
eladó. Bővebbet Valaszkay Rezső 

Rimaszombat.

Színpadi felszerelések, kuliszék
eladók. Cim : a kiadóban.

V O ZÁ R Y  S Á M U E L
első gömörmegyei gőzerőre berendezett 
kelmefestő- és vegytisztító intézete 
Rimaszombat, Tompa Mihály-utca 28.

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

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

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

Értekezhetni lehet ugyanott

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

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

Eladó gyümölcsös
a Nagyhegyen, 754 D-öl, szabadkézből 
eladó. Értekezhetni Noga Sándor borbéiy- 

és fodrásznál, Gömöri-utca 18.

Önkéntes árverés.
A volt egy. prot. gimnázium tulajdonát 

képező

rétek
folyó évi haszonbérlete 1927. április hó 
6-án délután 3 órakor irodámban nyil
vános árverésen ki fognak adatni, mely 
alkalomra a szives érdeklődőket meg
hívom.

Rimaszombat, 1927. április 1.
Dr. Baksay Dezső ügyvéd.

Eladó egy hálós, fiókos angol
gyerm ekágyi

Pokorágyi-utcza 31. sz. alatt.

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

Az Igazgatóság.
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Meghívó.
A Rím. Sobotai Ház- és Lakásépítő

korlátolt felelősségű Szövetkezet alapitói 
f. évi április hó 9-én délután 4 órakor
a városház tanácstermében

tartják meg, melyre a tagok tisztelettel 
meghivatnak.

Tárgysorozat:
1. Az alapitó bizottság jelentése.
2. A közgyűlés elnökének megválasz

tása.
3. A beiratkozott és a jelenlevő tagok 

számának megáiiapitása.
4. A szövetkezet megalapításának ki

mondása.
5. Az alapszabálytervezet tárgyalása 

és az alapszabály megállapítása.
6. Az alapítók javaslata az elöljáróság 

kinevezésére a keresk. törvény 183. §-a 
értelmében.

7. Felügyelő bizottság választása.
8. Határozat a felmentvény megadása 

tárgyában az alapitó bizottság részére.
Megjegyzés: Szavazati joga csak be

iratkozott tagnak van, aki legalább egy 
részjegyet jegyzett és a jegyzési feltéte
leknek eleget tett.

Rimavská Sobota, 1927. március 30.
Corbai Endre s. k.
Hreblay János s. k.
Kopecky Antal s. k.
Dr. Törköly József s. k.
Vladár József s. k.
Nagy Sándor s. k.

Pályázati hirdetmény.
A Rimaszombati Járási Általános Ipar- 

társulat Elnöksége pályázatot hirdet

irodaszolgai állásra.
írásbeli ajánlatok az eddigi foglalko

zás feltüntetésével az Ipartársulat Elnö
kéhez nyújtandók be, ahol bővebb fel
világosítást nyernek.
Rimaszombati Járási Ált. Ipartársulat 

Elnöksége.

Csizfürdő legforgalmasabb helyén, az 
igazgatósági épülettel szemben

két üzlethelyiség
azonnal kiadó. — Bővebbet Szoyka Pál 
tulajdonosnál Rimaszombat.

U] sirköraktár! Értesítem a nagyérd. közönséget, hogy Rima 
szombatban, Jánosi-utca 38. sz. alatt

sirköraktárt
nyitottam. Raktáron tartok bel- és külföldi gránit-, syenit- és márványárút.
Továbbá vállalok szakmámba vágó építkezési és temetői munkákat. A nagyérd. 
közönség szives pártfogását kérem teljes tisztelettel Mozer János kőfaragómester.

Pályázati hirdetmény.
A Rimaszombati Járási Ipartársulat el

nöksége pályázatot hirdet

ügyvezető titkári állásra.
A szlovák és magyar nyelv teljes bírása 

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

Pályázati határidő 1927 április 15. 
Rimaszombati Járási Ipartársulat 

elnöksége.

Císlo jed. E. 94/27. 5.
Licitaőny óznám.

Podpísan? vyslaní' súdny exekútor 
tymto na známosf dáva, íe následkom 
v^roku feledského okr. súdu c. E. 1036/26. 
k dobru exekventa Vojtecha Totha zastu- 
povaného skrze pravotára Júliusa Smala 
oproti exekvovanému následkom uhrad- 
zovacej exekúcie, nariadenej do vyáky 
1296 Ké poíiadavky na kapitále a prísl., 
na movitosti obíalovanému zhabané a na 
3600 Ké odhadnuté vyrokom feledského 
okresného súdu c. E. 94/927. licitácia sa 
nariadila. Táto aj do vyáky pohfadávky 
predoStych, alebo supersekvestrujúcich 
— nakofko by tieto zákonného záloíného 
práva boli obsiahli — na byte obíalova- 
ného v Detiaru s lehotouo 3 hód. odpol. 
dna 4. aprila 1927. sa bude odbavovaf, 
kecfíe súdobne zhabané 3 kravy, 1 tela 
a iné movitosti najviac sfubujúcemu pri 
platení hotov^mi, v pádé potreby aj pod 
odhadnou cenou budú vypredané.

Vyzyvajú sa vSetci, ktorí z kúpnej ceny 
draíobn^ch movitosti nároky májú ná za- 
spokojenie pred pohfadávkou exekventa, 
íe — nakofko by sa pre nich exekvo- 
vanie prv bolo stalo a to z exekúénej 
zápisnice nevysvitá, — aby zahlásenie 
svojej prednosti do zaéiatku draíby u 
podpísaného exekútora vybavif nezame- 
Skali.

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

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

Eladó3 darab tükör
üveges modern 
ablak (teljesen uj) 
tokkal.

Továbbá egy ajtó s egy vasajtó.

Císlo jed. E. 201—27. 4.
Licitaőny óznám.

Podpísany vyslan^ súdny exekútor 
tymto na známosf dáva, íe následkom 
v^roku feledského okr. súdu c. E. 201/27. 
k dobru exekventa Ignaca Tiefenbrunnera 
zastupovaného skrze pravotára Dr. M. 
Czinera oproti exekvovanému následkom 
uhradzovacej exekúcie, nariadenej do v#- 
§ky 2000'— Ké poíiadavky na kapitále 
a prísl., na movitosti obíalovanému zha
bané a na 2640'— Ké odhadnuté vyrokom 
feledského okresného súdu é. E. 201/27. 
licitácia sa nariadila. Táto aj do vyáky 
pohfadávky predoálích, alebo supersek
vestrujúcich — nakofko by tieto zákon
ného záloíného práva boli obsiahli — na 
byte obíalovaného v JanoSovciach s le- 
hotou o V*2 hód. odpol. dna 9. aprila 
1927. sa bude odbavovaf, kecfíe súdobne 
zhabané 1 puSka, izebné souéastky a iné 
movitosti najviac slubujúcemu pri platení 
hotovj/mi, v pádé potreby aj pod odhad
nou cenou budú vypredané.

Vyzyvajú sa vSetci, ktorí z kúpnej ceny 
draíobnych movitosti nároky májú na 
zaspokojenie pred pohfadávkou exek
venta, íe — nakofko by sa pre nich exek- 
vovanie 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 tabule súdu pocíta.

Vo Felede, dna 24. marca 1927.
Barta, súdny exekútor.

Megnyílt április 1-én

„S L Á V IA “
kávéház és étterem újonnan átalakítva 
és fényesen berendezve. — Elsőrendű 
fajborok. — Előzékeny kiszolgálás.

C. 1004/26. 17.
Vffah licitáőného oznamu.
V exekúénej záleíitosti exekventky 

Gemerskej úvernej banky fii. v Pohorelej 
MaSy proti exekvovanym Pavlovi Petrá- 
§ovi Baláíovi a jeho íene okresny súd 
nariadi exekuénú licitáciu cielom vymo- 
íenia 2359 Ké poíiadavky na kapitále 
a jej prísluSnosti na úéasti nemovitosti 
na üzemi rim. sobotského okr. súdú sa 
nachodiacé v obci Pólóm leíiacé a v póz. 
kn. zápisnice c. 6 tejíe obce pod rád. 
é. A 1—57, pod parc. c. 20. 69/b, 173/g 
179/b, 186/b, 238/b, 308/b, 310/b, 335/b. 
337/b, 345/c, 359/b, 375/b, 377/b, 383/d, 
411/c, 451/b, 454/b, 463/b, 509/b, 512/b 
535/b, 541/b, 546/b, 552/c, 574/d, 577/c, 
583/c, 585/c, 587/b, 588/d, 592/b, 603/c, 
621/b, 624/b, 636/c, 639/g, 640 g, 646/c, 
658/c, 660/c, 695/b, 713/c, 727/c, 730. c, 
801/b, 814/f, 817/c, 820/b, 830/c, 832/b, 
833/c, 835/b, 881/c, 895/b, 970/b a 972/c 
obsaíeny vnutorn^ pozemok, oraéinv. 
luky, a patriénosf z urbáriálnej hory 
a pastvy prédám exekvovanému Pavlovi 
PetráSovi Baláíovi v éiastke Via-ny pat- 
rivSé;— medzicasom na menő Zuzanny 
Lázárovej r. Palic Baláíovej pod B :4 8  
prepisané pri vykriénej cene 400 Ke. — 
Tieto úéasti nemovitosti obfaíujucé a us- 
nesením c. 823/1919 v prospech vd. Zu
zanny Vafovej rod. Kiselovej pod C :1 9  
vtelené právo doíivotného poíivania ne- 
dotknuto zostáva.

Licitácia sa prevedenie o 10 hód. pred 
poludn. dna 4-ho júna 1927. v obecnorn 
dome v Pólóm.

Pod licitáciu spadajúcé úéasti nemo
vitosti nemöíu sa lacnejSie cdpredaf ako 
za dve tretiny vykriénej ceny.

Ti ktorí chcú licitovaf povinní sú slo- 
íit ako odstupné 10% vykriénej ceny 
v hotovosti alebo v cennych papieroch 
ku kaucii usposobilych, poéitaních dfa 
kursu urceného v 42. § zák. é. LX. 1881. 
osobe okr. súdom vyslanej, alebo tejíe 
odovzdaf stvrdzenku o predbeínom ulo- 
iení odstupného do súdného depozitu 
a licitacionálné podmienky podpísaf. §§ 
147, 150, 170. zák. c. LX. 1881. a § 21. 
XI. z r. 1908.

Ten, kto za nemovitosf viacej siúbil 
neí vykricná cena éiní, jestii nik viacej 
neslubuje, povinny je dfa percenta vy
kriénej ceny urcené odstupné po v^éku 
práve takého percenta nim slubenej ceny 
hnecf doplnif.

Okr. súd v Rim. Sobote, oddel. 11. 
dna 14. marca 1927.

Karéi Rypáéek.
Za správnost’ vyhotovenia vedúci kanceláríe: 

Neéit. podpis.

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


