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ILLATOKBAN VEZET 
a „HARDTMUTH" 

KÖLNI VÍZ

GLASERnál.
Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK-TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat, v issza  nem adunk.

FŐSZERKESZTŐ : 
M Á R K U S  L Á S Z L Ó

E L Ő FIZE TÉ SI DIJAK : Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladé 
hellyel 57,433— III—21. szám alatt engedélyezte.

Napi problémáink.
Tele vagyunk velük. Minden 

oldalról körülzsongnak, elénk tola
kodnak, ránk tapadnak. Megakad 
rajtuk a szemünk, belebotlik a lá
bunk.

Hiába hessegetjük, kerülgetjük, 
hiába akarjuk belefullasztani a hét
köznapok szürke egymásutánjába, 
hiába apró-cseprő gondjainkba, 
munkáinkba, mindig felzajlanak kö-i 
rülöttünk és felzugnak bennünk.

A nagy, kavargó bizonytalan
ságban, a ránk súlyosodé sötét- j 
ségben nem találunk se kiutat, sem ! 
megoldást.

Tapogatódzunk. Szeretnénk egy- 
egy világitó fénypontot találni, meg
pihenni, felüdülni, megtisztulni. Meg- 
fürdeni egy-egy lelkiélmény kris
tályforrásában.

Csak zaj, lárma, fegyvercsörgés, j 
gyilkosságok borzalmai, megbom
lott elemek mindent pusztító dü 
börgése zúg, harsog, sikolt min
denfelől s mindéhez a jazz-muzsika 
szolgáltatja a kisérő zenét, libegő, 
tarka, értéktelen papirrongyok a 
díszletet.

És a ma embere ott kering szé- 
szédülten, tépett idegekkel a meg
bomlott kavargásban. Táncol, resz
ket és kacag az ingatag földön, 
hogy ne hallja dobbanó lába alatt 
a vulkánikus mormogást. Csak nemj 
előre menni! Inkább állni vagy 
visszavonulni, vagy gondolat nélkül 
keringeni mámoros, idegbomlasztó 
forgással.

Így táncolt Trianonban a királyi 
udvar s egész Franciaország, a for
radalom előestéjén.

Régi igazság az, hogy: hangú-j 
latok irányítják az életet s apró; 
örömök szépítik ineg az életet.

Boldogok, akik könnyű, üres örö
mökben élik ki tartalmatlan lelkű
ket. Nincsenek problémáik, vagy 
ha vannak, nem terjednek túl a 
saját egyéni életükön. Nem néznek 
sem hátra, sem előre s az élet; 
igazi értékei mellett vakon és sü
keten rohannak el. Versenyt futnak 
az idővel s azt hiszik a verseny
ben ők vitték el az első dijat, mert 
mellettük és felettük megáll a nagy 
versenytárs: az idő. Nem rázza j 
meg lelkűket sok szenvedő ember
társuk nyomora, csak élik a maguk 
röpködő, hejehujás életét s kis iz
galmakban találják az élet igaz ér
telmét.

Nem ítélet ez, csak megállapí
tás. Mindenkinek joga van a saját 
életét úgy élni, ahogy akarja s ez 
nem is juthat el a megoldásra váró 
problémák sorába.

A probléma az, hogy mit csi

náljanak azok, akik nem állanak 
oda a vad sodródásba s szorongó 
lélekkel várnak, várnak más, tisz
tább megnyilatkozásra, hogy lelkűk 
szomjúságát enyhitsék vele. Hogy 
felszívják a kultúra bársonyos vi
rágának melengető illatát.

Nem is olyan nagyon régen va-' 
lóságos kis kulturközpont volt ez a 
kis város. Egymást követték kis
városi viszonylatban nivós előadá-i 
sok s bizony sohasem kellett szé
gyenkeznünk amiatt, hogy ne lett: 
volna megértő szép közönségük. 
Lelkes örömmel fogadtuk az ide
geneket, akik lelki táplálékkal jöt
tek hozzánk s boldog megnyug
vással, szépséggel, melegséggel telt 
meg a lelkünk. Sohasem voltunk 
hálátlanok.

És most? Most szorongó lélekkel 
várunk valami csodára? Miért? 
Hiszen van értékes fiatalságunk, 
vannak egyesületeink. Miért ez a 
mély álom ? Az álom a halál édes
testvére ! Vigyázat, nehogy halálba 
menjen át az álom !

Hol vannak a fiatalok ?
Hol a folytatás, hogy a múlt és 

jövő között meg ne szakadjon az 
ut ? Mert ha megszakad, ha ká
tyúba fut, nehéz munkával, súlyos 
kövekkel lehet csak megteremteni 
a folytonosságot. Hidakat építeni 
még nem tudunk, kipróbált, erős! 
pillérek kellenek ahoz, hogy uj, 
merész Ívelésük meg ne inogjon, j 
De közönnyel nézni régi utak meg
szakadását sem lehet. Bűn a te
hetséget veszni hagyni, önmagával 
és a közzel szemben kötelesség az 
értékeket felszínre hozni. Köteles
ség még bibliai alapon is. „A ta
lentumokat visszakérik !“ Ott visz- 
szakérik ! És itt számonkéri a jövő 
a múltat! Hol fog elindulni a jövő? 
hol fog megállani ? hol fog meg
pihenni a szeme, ha visszanéz? 
Vesztett lélekkel fog bolyongani 
uttalan utakon s nem fog otthonra 
lelni sehol. Hazátlan vándora lesz 
a földnek vagy uj honában rakja 
meg fészkét.

A régi útépítők s pallérozok ke
zéből lassan kihull a szerszám s 
ha nem lesz aki felvegye és foly
tassa vele a munkát, bizony-bizony 
belepi az idő pora, elmossa az eső 
s elsöprik a viharok.

Fiatal lélek, erős kar kell hozzá, 
tovább huzni a kultúra aranyszeke
rét a megépített utón. S ha újabb 
utakon könnyebben gördül, mind
egy, csak menni, menni és meg 
nem állni, mert az a halált jelen
tené.

De néha vissza is kell nézni. 
Hogy semmi el ne maradjon, sem
mi el ne vesszen, mert aki a régi

értékeket meg nem becsüli, az 
újakban nem sok az öröme.

Visszanézni. Mindenkinek vissza 
kell nézni. Ahová én most vissza
nézek, oda szeretném irányítani a 
közel múlt társadalmának a tekin
tetét. Nem azét a fiatal generációét, 
melynek kezében a jövő kultúrá
jának ígérete él, de azét amely 
még melegedett, lelkesedett és sírt 
ha szóra nyitotta száját s ha sze
gény, tapogatódzó kezeivel kereste 
az asztal széleit, hogy megfogód- 
zék bennük. Aki lelke, elindítója 
volt városunk minden kulturális 
megmozdulásának s akivel együtt 
halt meg minden, ami magasabb 
kulturigényeket itt kielégíthetne.

Dr. Veres Samura gondolok.
A sírja ma-holnap beszakad. Jel

telenül, árván, ismeretlenül feledés
be merül s mi, akik szépséget, 
bölcsességet, el nem múló értéket 
kaptunk tőle, nem lehetünk hálát
lanok.

Annak idején megindult egy moz
galom. A Kiss József édesanyjá
nak sirját akarják emléktáblával 
megjelölni. Semmiféle kegyeletes 
megnyilatkozásnak nem vagyok el
lensége. A Kiss József költészete 
örökértékű s annak a sírnak, amit 
ő olyan szomorú szépséggel meg
énekelt, csakugyan kár jeltelenül el
tűnnie.

Nem tudom, tudja-e valaki egé
szen biztosan, hol van a „valahol 
messze" — de mindegy, bárhol 
állítják fel az emléktáblát, az ő em
lékét szentelik meg vele. Nem tu
dom, Kiss József életében gondolt 
e erre valaha ? Mindenesetre volt 
olyan anyagi körülmények között, 
hogy megtehette volna. Hogy miért 
nem tette, azt ő már nem fogja 
megmondani s ha kegyeletes szi
vek most pótolják az ő mulasztá
sát, az csak dicséretet érdemel.

S ha azt megteheti a város tár
sadalma, mennyivel inkább meg
becsülheti egy munkás polgárának 
emlékét. Nem hivalkodó márványt 
gondolok, csak egy egyszerű sima 
lapot amely mégis megóvna attól, 
hogy a földdel egyenlővé legyen 
annak a nyughelye, akinek annyit 
köszönhet városunk kulturközönsé- 
ge. Illetékes tényezők megtalálják 
a módját annak, hogy az ő leiké
hez méltó módon teremtsék elő a 
szükséges anyagiakat. Régi, hálás 
tanítványai mindenesetre szívesen 
támogatják majd kezdeményezé
süket.

Ez még a mi munkánk, a mi kö
telességünk, a mi problémánk s hi
vő lélekkel várjuk a fiatalok uj, 
friss munkáját, uj problémáit.

Ha.

Rimaszombat községi képviselőtestü
lete folyó hó 23-án délután fél 5 órai 
kezdettel közgyűlést tartott, amelyen 112 
ügy került tárgyalás alá.

Dr. Eszenyi Gyula városbiró a köz
gyűlést megnyitva, napirend előtt Berger 
Oszkárnak adja meg a szót, aki a Ri
maszabályozás ügyével foglalkozott. Ki
jelentette, hogy senki sem tudja, milyen 
stádiumban van a szabályozás ügye, 
csak annyit tud, hogy a munkanélküliek 
százai várják a szabályozási munka 
megkezdését. Szükségesnek tartja, hogy 
a Besztercebányára kiküldendő deputá- 
ció a uccai árvízről fényképfelvételeket 
vigyen magával. — Kéri a képviselőtes
tületet, hogy ezzel a fontos kérdéssel 
emberi módon foglalkozzék.

Valaszkay Rezső szintén napirend 
előtt szólal fel.

Naponta ostromolják őt — úgymond 
— mint ipartársulati elnököt munkanél
küli iparosok kérdésekkel a Rimasza
bályozási munkálatokat illetőleg. — Az 
ipartársulat ebben az ügyben átirattal 
fordult a városhoz és a város vezető
sége — elismeri — részletes választ 
adott, csak egy kérdésre nem válaszolt, 
hogy mikor kezdődik meg a munka? 
Erre kér most választ. — Szerinte a ki
küldendő deputáció, mely elsősorban 
Besztercebányára megy, ne álljon meg 
ott, de menjen el Pozsonyba is az Or
szágos Hivatalhoz s ott is sürgesse meg 
a munka megkezdését. — Bartos Gyula 
dr. csatlakozik Valaszkay indítványához, 
szerinte is mindent el kell követni, hogy 
a mérnöki munka azonnal megkezdődjön. 
Sajban Pál kéri, hogy a kommunista 
pártnak ebben az ügyben benyújtott be
adványát most tárgyalják le.

Harsányi Aurél jegyzői főtitkár ezután 
a felszólalásokra részletes választ ad. 
Megemlíti, hogy a Rima szabályozását 
úgy Rimaszombat, mint Rimatamásfala 
községek képviselőtestületei még a múlt 
év októberében megtartott közgyűlései
ken egyhangúlag elhatározták. Áz erről 
szóló jegyzőkönyveket jóváhagyás végett 
felköldték a járáshoz, de miután az uj 
járási választmány még nem alakult 
meg, a jóváhagyás emiatt késedelmet 
szenved. Remélhető, hogy a jóváhagyás 
még ebben a hónapban megtörténik. 
Bejelenti, hogy a besztercebányai víz
rendészeti osztálynál telefon és Írásban 
többször sürgette, hogy a vízrendészeti 
bejárást tűzzék ki, de ez — sajnos — 
mind a mai napig nem történt meg. — 
A városi tanács legutóbbi üléséből ki
folyólag azt javasolja a közgyűlésnek, 
hogy küldje ki Besztercebányára, az 
ottani vízrendészeti osztályhoz Dr. Ga
bonás János városi titkárt, Berger Osz
kár és Réti István képviselőtestületi, 
illetőleg tanácstagokkal együttesen, hogy 
személyes intervencióikkal sürgessék ki 
a vízrendészeti bejárás azonnali meg
kezdését. — A tanács javaslatát a köz
gyűlés egyhangúlag magáévá tette azon 
módosítással, hogy felhatalmazta a ki
küldötteket arra, hogy ha Besztercebá
nyán célt és eredményt nem érnének 
el, ugyanonnan azonnal Pozsonyba utaz
zanak és az Országos Hivatalnál sür
gessék ki a szabályozási munkálatok
nak tavasszal való okvetlen megkezdését.

Napirend előtt ezután Bartos Gyula 
dr. első városbiróhelyettes szólalt fel 
és terjesztett elő három javaslatot a 
következőkben :
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1. Dr. Benes Eduárd reprodukciós ké
pe beszerzendő, keretezendő és a tanács
terembe kifüggesztendő.

2. Üdvözlő távirat küldendő Dr. Be
nes elnök urnák a megválasztása óta 
első közgyűlésből. — Távirat tartalmát 
illetőleg az elöljáróság bizatik meg.

3. Elvben mondja ki a közgyűlés Dr. 
Benes elnök urnák díszpolgárrá való 
megválasztását, illetőleg a díszközgyűlés 
előkészítésével elöljáróság bizatik meg. 
Díszközgyűlés lehető legrövidebb időn 
belül tartandó.

A közgyűlés spontán felkiáltással egy
hangúlag fogadta el az összes fenti ja
vaslatokat.

Ezután a közgyűlés áttért a 112 pont
ból álló tárgysorozat letárgyaiására.

Dr. Eszenyi Gyula városbiró elsőnek 
olvasta fel és terjesztette elő mindenre! 
kiterjedő évi jelentését a város 1935 évi 
közigazgatási tevékenységéről. Majd a 
járási magyar közművelődési Testületbe 
tagokul beválasztották Varga Etelka és 
Ferenczy Eszter tanárnőket és Havas 
Vilmos reálgimn. tanárt, inig a szlovák j 
közművelődési bizottságba Duda Eugént, I 
Csillag Jánost és Morava Antonint vá
lasztották be. — A képviselőtestület jó- j 
váhagyólag tudomásul vette a helybeli! 
sportpálya tribünjének építésére rendkí
vüli segélyként kiutalt 1500 Kó-t, név
szerinti szavazással egyhangúlag elfo
gadta a közgyűlés a községi építési il
letékek szedéséről, — valamint a köz
ségi temetői dijak szedéséről szóló sza
bályrendeleteket.

Jóváhagyták a szlovák általános iparos í 
tanonciskola 1934—35, tanévi zárszám- | 
adásait. A város: helypénz szedésével j 
megbízott városi alkalmazottakkal kö-1 
tötí szolgálati szerződést folyó év vé- j 
géig meghosszabbította a képviselőíes- 1 
tület. Nagy érdeklődéssel fogadták Ma
ros Miklós városi tisztviselőnek a vá
rosi emiékköny megírása körüli kiváió 1 
tevékenységét, akinek pontos, szakszerű 
és Ízlésesen kiáiiitott munkájáért a köz
gyűlés a foiyó évre havi 100 korona! 
tiszteletdijat szavazott meg.

Végűi számos kisebb ügy elintézései 
után tudomásul vették a helybeli ma
gyar községi könyvtártanács jelentését 
a könyvtár 1934. évi működéséről.

A városi képviselőtestület este 8 óra
kor ért véget.

Ahol a m űvészet születik.
Beszélgetés Oravecz Imrével, a 
szlovenszkói magyar őstehetsé

gek vezető egyéniségével.
Nagy-ida. — Itt vagyok az igazi tiszta 

magyar falu kellős közepén. — Vasár
nap van. — Az utca tisztára söpört. — 
Egy suhogó szoknyás, templomba igyek
vő paraszt menyecskétől érdeklődöm, 
hogy hol lakik Oravecz Imre festőmű
vész.— Kis, kedves, tiszta külsejű, sár
gára meszelt, alacsony, paraszt házikóra 
mutat. Bekopogtatok, kedves, idősebb, 
fekete ruhás asszonyka nyit ajtót, — a 
művész édesanyja. — Mikor fia után 
érdeklődöm, egy fehérre meszelt paraszt
szobába vezet, a falakon, állványokon, 
mindenütt magyar őstehetségek primi
tívségükben megkapó képei, szobrai.

Oravecz egyszerű paraszt ruhába, 
csizmába öltözve, magyarosan faragott 
asztal fölé hajolva olvas. Vájjon mit? 
— Minden másra gondoltam, csak arra 
nem, miről meggyőződtem. Nitsche mű
vét olvasta. Bemutatkozom, a fogadta
tás rendkiviil kedves.

Oravecz a kérdések garmadával hal
moz el, előbb ő interjúvol meg en
gem. Azután magyarázni kezdi a szobá
ban lévő művészi alkotásokat.

— Ezek mind egyszerű, képzőművé
szeteket sohasem tanult emberek mun
kái. Kifejezésmódjuk nem az iskolában j 
tanult konvencionális kifejezésmód, ha
nem az egyszerű érző szivü magyar pa
raszt ember kifejezésmódja, tiszta és 
primitív, mégis megtaláljuk benne azt 
az elemet, amely Leonardo da Vinci, 
Velezquez, Michel Angelo, V van Gogh, 
bármely modern, vagy éppen kőkorszak- 
beli művész alkotását művészivé teszi, 
ami a művészi festményt megkülönböz
teti a fényképtől, tartalmazza azt az 
elemet, amit a fentemlitetí művészek 
műveiben nem tudunk megmagyarázni, 
röviden: tartalmazza a lepárolt tiszta 
művészetet.

Most egy női portréhoz vezet.
— íme egy újonnan felfedezett mű

vésznő munkája. Még fejletlenek az 
alakjai, de már is kifejezésre jut benne 
a színek harmóniáját érző művész. — 
Hevesi Marika munkái, még csak az 
idén kerültek fel Pestre, máris elismerte 
őket a közönség és úgy a bei- mint a 
küiföidi kritikusok. — Marika intelli
gens leány. Édesapja uradalmi főintéző, 
családja tagjai között nem egynél talál

juk meg a művészi hajlamot, amely 
Marikában kristályosodott ki.

Később bemutatja nekem a művész 
uj koliegináját, valóban meglepő, hogy 
egy ilyen csinos, intelligens, még szinte 
kislányban mennyi a művészi hajlam. 
Szorgalmas munkával még igen magas 
tökéletességig fokozhatja művészetét.

Megkérdezem Oraveczet, hogy miiyen 
eszme vezérli művészetében. — A vá- 
válasz bár lakonikus rövidségü, mégis 
kifejezésteljes:

— Művészetemmel az intelligens kul- 
íurembernek akarom tolmácsolni, — a 
színek és vonalak harmóniájának segít
ségével — az egyszerű falusi paraszt i 
művészetét, szivét és érzelmeit. A jelen 
kor úgynevezett entellektüeljei nem is
merik, vagy tán nem akarják elismerni, 
hogy a primitiv életet élő magyar pa
raszt is él lelki életet és hajlamos a 
művészi alkotásra, pedig ha végig né
zünk a falvakon és tanyákon, tapasz
taljuk, hogy a magyar paraszt minden 
munkájába igyekszik a művészetet be
vinni. Hiszen nem is kell beszélnünk,
— mert minden magát intelligensnek 
nevező egyén előtt ismertnek keli lenni 
a magyar tulipános ládának és a matyók 
gyönyörű népviseletének, de nézzük 
meg a juhász fokosát, a jármot, amibe 
az ökröt befogja, a tányért, amiből esz
nek, vagy akár a kanász pattogó osto
rának nyelét, mennyi művészi faragást 
és színezést találunk rajtuk. — Tagad
hatja ezeket a tényeket bárki is, bármi 
kultúrára is hivatkozva? ! — Én állí
tom, hogy Rembrandt sem jutott tovább, 
mint hogy az érző keblű embert csodá
latra késztesse és nemde ugyanezt éri 
el a magyar paraszt is, művészi alkotá
saival ? !

— Kell, hogy mindenki igazat adjon 
nekem, és ezzel Győry Elek, egy volt ko
vács legény fesményéhez vezet,— keli, 
hegy mindenki igazat adjon nekem, aki 
ezt a képet látja. — És valóban, ez a 
kép már nem is festmény, de valóság, 
maga a testet öltött természetesség. Az 
alakjai meg akarnak mozdulni, szinte 
látjuk őket dalolni, nevetni, kurjongatni,
— ezek az aiakok cselekesznek, bele 
ordítják a kozmosba, hogy az egyszerű 
magyar lélek alkotása méltó vetélytársa 
a világ bármely nagy művészének.

Kérem, beszéljen valamit önmagáról. 
Lassan kezd a beszédbe, nem szívesen 
beszél és csak unszolásomra mondja el 
a következőket:

— Már kiskoromban rajongója voltam 
a rajznak és a festészetnek. Odahaza az

istálló és a csűr falai tele voltak „raj
zaimmal" és „festményeimmel", szüleim 
nem kis bosszúságára. — Édesapám 
jómódú gazdaember voit s engem is az 
ősi páiyára igyekezett volna nevelni. A 
paraszt mesterséget meg is tanultam és 
máig is folytatom. — Mindjárt be is 
bizonyítja s végig vezet kis gazdaságán.

— A festészettel komolyan csak a 
háború után kezdtem foglalkozni. Igen 
sokat dolgoztam és küzködtem, amig 
sikerült „befutni." — Nem bántam meg, 
hogy dolgoztam, mert szeretem a mun
kát és csak úgy, az éjjelt nappallá téve 
érhettem el, hogy ma képeimet elisme
rik és szeretik.

— Milyen tervei vannak a jövőre ? — 
kérdem Oravecz Imrét. Nem szívesen be
szél. Látszik rajta, hogy nem szeret ön
magáról beszélni.

— Jelenleg még dolgozom, kis gazda
ságom akarom annyira kibővíteni, hogy 
belőle nyugodtan megélhessek. Azután 
már csak magamnak és a kiállítások 
számára fogok alkotni. — Beszél alko
tandó képeiről, még hallgatni is gyö
nyörűség, — milyen élvezet lesz őket

' majd látni is.
Ismét egy kérdés : Hogy állunk a ké

pek eladása terén?
— Mi, szlovenszkói magyar őstehetsé- 

! gek, képeink nagy részét — sajnos —
idegenbe vagyunk kénytelenek értéke- 

- siteni. Sajnálattal kell megállapítanom, 
hogy Franciaországban, Angliában, Hol
landiában s a világ csaknem minden 
más országában inkább érdeklődnek 
munkáink iránt, mint éppen hazánkban, 
Szlovenszkón. — Mégis megelégedéssel 
állapíthatom meg, hogy az utóbbi na
pokban Szlovenszkón is kezdenek ér
deklődni műveink iránt. Kezdeményező 
lépést kivan tenni a katolikus egyház 
egyik-másik hitközsége, ahol felismerték 
azt az elvitathatatlan tényt, hogy az oltár
képeket, a templomi falfestményeket 
nem a minden művészi készséget nél
külöző szobafestőnek, mázolónak és kő
faragónak, hanem az arra hivatott mű
vésznek kell megalkotni. — Ha ezt az 
elvet a gyakorlatban is alkalmazni fog
ják, úgy talán jobb jövő virrad a szlo
venszkói szobrász és festő őstehetsé
gekre is. -- Itt volna már a legfőbb 
ideje, hogy legalább az intelligens em
berek könyörtelenül kilakoltassák laká
saikból a giccseket és helyet adjanak 
az igazi művészi alkotásoknak.

Nem áll helyt a gazdasági krízissel 
való védekezés sem, mert ha giccsekért 
1000 koronákat és a minden művészi

H aragosok.
I r ta : Sásdi Sándor.

Fekete, sűrű íeihők úsztak észak fe
lől, meszirői dörgés is hallatszott már, 
de az öreg Vaki Gáspár kezében nem! 
állt meg a fa-velia. Az utolsó boglya 
szénát akarta még összerakni. Az utón j 
a Csorbáék gyereke trappolt el a két! 
szürkével s odakiáiíott neki :

— Gáspár bátyám, gyün az eső.
— Hadd gyüjjön ! Köll a kukoricának.!
Szó se érte, áhítozta a kukorica, meg!

a répa is az esőt, de fertályóráig még I 
várhatott voina. Csakhogy nem emberi j 
szándék igazítja a felhők járását. Nagy, 
ritka cseppek kezdtek hullani az égből! 
s bizony az utolsó rend felszedetlen j 
maradt, nem került boglyába. Amikor- 
közelebb jött az égzengés és az első 
száz-görbéjü villám belehasitott a feke
teségbe, Vaki Gáspár vállára vette a 
favellát és futni kezdett a réti utón, 
ahogy öreg lábai bírták. A Lőcsi-partig 
akart csak eljutni, ott a rengeteg nagy! 
tölgyfa alatt száraz bőrrel úszhatja meg 
a vihart, Bocskoros talpa csattogott, 
zsíros kalapja peremén hangosan kep- 
pant az eső, de idejében elért még a 
tölgyfáig. Csahogy...

Csakhogy valaki megbújt már a nagy 
fa sürü sátora alatt. Meg ped g a Gyo- | 
pár Pongrác, a haragosa. Harminc esz
tendeje elkerülték egymást, kocsmában, 
templomban. Lakodalmas házhoz ugy hív
ták egyiket, hogy a másik kimaradjon a 
sorból, mert tudva tudta mindenki, hogy 
a két haragos nem fér meg egy tető 
alatt.

Igaz, olyan vastag a dereka ennek a 
fának, hogy Iáíniok se kell egymást, de 
mikor megfordul a szél iránya és dél
ről ver az eső, olyan zuhatagban ver, 
mintha kannából öntenék, kéretlen-kel
letlen átkerül az öreg Gáspár a másik 
oldalra.

Egyik dörgés tulharsogja a másikat,) 
a villámlás egyre hosszabban kígyózik,! 
ember-ái!at megretten ilyenkor és aki
nek szája nem igen jár rá az imádkozó) 
szóra, az is kimondja ilyenkor:

— Segíts meg...
Ennyit mond Gyopár Pongrác. Vaki 

Gáspár hallgat, de mikor jég koppan a 
tölgyfa fénylő levelén, fönnszóval só
hajtja :

— Hej Mennybéli, kíméld meg a ku
koricát...

— Ne féltsd, eső között esik, nem 
tösz kárt.

Harmincöt esztendeje, most szólt az 
öreg Gyopár először régi haragosához. 
Vaki Gáspár ntkltámaszkodoft a fa-vella 
nyelének és most emelte csak rá sze
mét a másikra. Nézte, aztán az eső
verte földre irányozta tekintetét, ugy 
mondta:

— Ünnepiő dolmány van rajtad, Pon 
grác.

— A herédi vásárba vótam. Elvezet
tem a tinót...

Beszélni akart tovább, hogy mennyi
ért adta el, de csak nem jött szó a 
szájára. Lóbáita kezében az eladott tinó 
kötöfékjét és hirtelen más szóra igazo
dott a szája

— Megöregedtél Gáspár...
— Te sem vagy már olyan fiatal, 

mint mikor a májusfa tetejére fölmász
tál a literes üvegért.

Ott álltak egymás mellett, elmúlt be
lőlük minden harag. Gyopár Pongrác 
az ünneplő reklije ujjával végigtörülte 
arcát, a jó Mária tudja, mit törült a 
borostás képéről, mert szent igaz, hogy 
nem ver be az eső. Vaki Gáspár kö
szörülte a torkát, nagyokat nyelt, aztán 
megfakadt száján a nevetés.

— Vélekszöl-e Pongrác, amikor a 
zsidó káplárnak paprikát kevertél a 
cigarettadohánya közé?

— Hát amikor gyüttünk a vonatba,

aztán kieresztetted a planétás-asszony j 
kalitkájábú a fehér egeret?

Emlékeztek mindenre, hogyne emlé-1 
keztek volna. Együtt katonáskodtak 3 
évig Csernovitzban, de együtt is nőttek 
fel. Szent János napján komafát cserél
tek a Busa-hegyen, elválaszthatatlan 
pajtások voltak, együtt szenvedték a 
komisz-életet, együtt sóhajtoztak a hazai 
fehér torony felé.

Csakhát a Juli, a pirosszáju, nagy- 
kontyú Farkas Juli eltérítette őket egy
mástói. Most már tudja Vaki Gáspár, 
hogy nem hibáztathatja a iányt. Szebb 
legény volt a Pongrác, tudott harmo- 
níkázni, a beszéde is könnyebben iga
zodott a tréfázásra, de akkor, 35 évvel 
ezelőtt gyilkolni akart bánatában, kese
rűségében, amint hogy egyszer ki is 
nyílott kezében a bicska, de szerencsé
re félreugrott a Pongrác. Akkor álltak 
szemben utoljára.

— Harmincöt esztendeje... — bukik 
ki a sóhajtás Vaki Gáspár száján.

— Annyi... Annak meg tizenkettő, 
hogy szegény Julit eltemettük.

— Ott álltam az Isták Vendelék ud
varában. Odalapultam a keritéshöz. 
Hallgattam a mester ur búcsúztatóját, a 
koporsóját is láttam. Isten nyugosztalja.

— Nyugosztalja...
Széles áradatban hömpölyög le a 

parton a viz, de a fekete felhők sűrű 
fátyola szakadozik már. Gyopár az eget 
nézi, mintha a szálló felhőknek beszélne :

— Három fiadat megházasitottad.
— Te meg férjhöz adtad a lányodat.
— Legény már az onokám is. Hej, 

Gáspár, de elmúltak az évek.
— El ám. Osztán sok minden más

kép lőhetett vóna. Teszem azt, a kö
zépső fiam, a Gyuri...

— Tudtam, hajlamos volt az én Ka
ticámhoz. Azt is tudom, hogy baltával 
fenyögetted meg.

Vaki Gáspár restelkedve fordította el 
a fejét.

— A virtus, hogy az Isten tönne cso
dát vele, az ágaskodott bennem mindég. 
Akkor is, amikor...

Nem mondja tovább, úgyis tudják 
mindketten, hogy arra az estére gondol, 
ott a Hűsi-közben, amikor előkapta a 
vasnyelü bicskát.

Megint csak Vaki Gáspár tátja szóra 
a száját:

— Legény az unokád. Láttam, hogy 
cigarettázik má. Maga hajtja a lovakat. 
... Igaz, az én unokám...

— Nagylány az Irénke is. Uras neve 
van. Télen hosszú kabátot hordoz, va
sárnap meg, láttam misére mönni, kez- 
tyű vót a kezin... Hej, más világ ez, 
Gáspár...

Az Érci erdő felelt kivilágosodolt a 
kék ég. A májusvégi napfény aranya 
szikrázva aranylott a tisztuló tócsákban. 
Finom szálakkal szemezett már csak 
az eső.

— Möhetünk Pongrác...
— Kisütött a nap is.
Bakkancsos lábuk bele-beleragadt a

sárba, hatvan esztendő nyomja vállukat, 
de nem érezték most tehernek, mene
teltek egymás mellett, az öreg Gyopár 
lóbáita kezében az eladott tinó kötő
fékjét és régi bakanótát fütyörészeft, 
csernovitzi nótát...

Az uj ház pirosra festett vaskapujá
nál megszólalt Vaki Gáspár:

— Mondd meg az onokádnak ; ha uras 
neve is van Irénkének, azér nem rös- 
íelü megfogni a kapa fáját, azt is meg
mondhatod nekije, hogy nem epés, nem 
olyan hirtelenharagu, mint az öregapja...

— Megmondom, ne fédd, többet is 
mondok.

Lenyomta az uj kapu vaskilincsét, 
Vaki Gáspár meg lépegetett odébb a 
sáros utcán.

Az akácfák virágba borultan bólogat
lak feléje.
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vonást nélkülöző gobelinekért 5000-eket 
tudnak fizetni, akkor kell, hogy jusson 
az igazi tehetség támogatására is.

Beszélgetésünknek a dé’i harangszó! 
vet véget. — Azt hiszem, Oravecz sza
vaihoz nem kell kommentárt fűznöm. 
Eieget beszélnek az ő szívből jövő és 
szívhez szóló szavai. — Még egy titkot 
árulok el, megkértem a művészt, 
hogy tartson városunkban, Kimászom- ■ 
hatban egy kiállítást, megígérte nekem, 
ha csak egy mód lesz rá, elhozza hoz-1 
zánk műveit.

Képei majd többet és szebben be
szélnek. Adler Zoltán.

Kis irka-firka.
Toívajlás a mozi előtt.

A mozi körül csak a film maga regé
nyes. A vetitőszallag s a cselekmény a 
vásznon. Maga az épület, a jegyváltás j 
aktusa, az előadásra várakozók beszéde: 1 
prózai. Szinte csodálatos, ha valami ! 
r e n d k ív ü l i  történik itten, valami olyan,; 
amely maga is felkivánkozna ötperces j 
jelenet erejéig a filmre.

Egy jelenetre emlékezem: tolvajra aj 
mozi előcsarnokában. A íolvajt a pilla
nat. s az alkalom szülte, előzőleg nem j 
s  volt szándékában pénzt elemelni. Úgy j 
történt a dolog, hogy egy közkatona állt | 
a zsúfolt mozi-pénztár elé s jegyet! 
akart váltani. Kis pénztárcájából kiej- j 
tett egy tizkoronást. Papírpénz volt, halk j 
lebegéssel s nesztelenül száiit a földre.! 
A katona nem vette észre. De szom- \ 
szédja, egy barnakabátos legény meglát- ! 
ta. Óvatosan lehajolt, ujjai közé vette a j 
pénzt s nagy leleménnyel rögtön bedug
ta a cipője szárába. Úgy emelkedett fel 
aztán, mint aki csak a cipőzsinórját iga
zította meg: közönyösen, magyarul j
mondjuk meg: pléh pofával.

A katona nyugodtan továbbment s 
pénzét kezdte számolgatni. A pénz nem 
egyezett. Újra számolta s újra nem egye
zett. Megrázta a fejét, izzadni kezdett s 
keresgélte a pénzt lázasan, minden zse
bében. Nagy pénz tíz korona !

Ebben a pillanatban egy éles női 
hang csattant bele a csendes zajgásba :

— Tolvaj ! Ez a legény ellopta a ka
tona pénzét!

A zaj elnémult, mindenki riadtan fi
gyelt a nőre, aki nekilendülve mutoga
tott a legény s a katona felé. A legény 
elárulta magát : megugrott s futni kéz- ! 
dett az oldalkijárat felé. A rendőr uiána. 
Mielőtt a legény kijuthatott volna aj 
parkba, a rendőr már fogta is a frakkját.; 
Nagy kavarodás lett. Az éles női hang 
továbbmagyarázott, most már bőségesen, 
széles mederben ömlöttek szavai, kö
zéppont volt a történelemben, neveze
tesség s még jobban kivánta fokozni 
szerepének jelentőségét. Újra s újra el
mondta, hogy ő látta a legény gyanús 
hajiadozásait s a tiz koronás eltűnését 
egyedül. Még sokáig pergett, mint az 
óra, ha felhúzzák s nem akar elállni.

A katona zavartan állt a figyelem kö
zéppontjában. A legény arca sápadt volt.

S tulajdonképen most következett a 
jelenet, amiért érdemes az ilyen filmeket 
újraforgatni. A tolvaj odalépett a káro
sulthoz s megindultan simogatta a kato
na karját. Közelment hozzá, mint anya 
gyermekéhez, gügyögött neki. Mindezt 
langíalanui, szó nélkül, kézmozdulatai
nak erejével, szemének játékával, sokáig. 
Kár is lett volna tagadni: a pénzt a ci
pőjében megtalálták, bevallotta a lopást 
s most csupán enyhíteni kívánt balsze
rencséjén. Mi körülálituk s néztük ezt a 
íimogatást. Percekig simogatta a zub
bonyt, a katona vállat vont zavartan, 
nem tudta mitévő legyen, nem haragu
dott s a maga részéről szerette volna 
elbocsátani a megtévedt legényt. Már 
megkezdték az előadást s a legény még 
mindig simogatta a katonát. Mellette a 
rend őre állt, készen arra, hogy a simo- 
gatási aktus befejezése után pecsétet te
gyen az ügyre. Notesze kezében, ceru
zája készen, még néhány simítás, a ka
tona bocsánatkérően, kissé félszegen 
hagyta ott a társaságot s ment nézni a 
hímet. — Nem is tudta, hogy most ő 
volt az igazi filmjelenet.

Must és ing.
Ne csodálkozz, olvasó, hogy ez a két 

szó egymás mellé került, ne vonj ebből 
p káns következtetést időnek előtte. Nem 
mustról és nem ingről van szó, hanem 
jogászról és mérnökről. Ha teljessé akar
nék tenni a fenti szavakat, még hozzá
tehetnénk, hogy Muc és Juc : de ekkor

azt hinnéd, hogy becézőnevek rövidíté
séről beszélünk.

Must, ing, muc, juc : németes és sem
miképen sem magyaros divata az egye
temi polgárok szakmabeli megjelölésé
nek. Az utolsó tiz évben terjedt ei mi
felénk is a szokás, hogy egyetemi fiaink 
revük elé a sokat jelentő must, ing, 
muc, juc, phil. szókat helyezik, akkor, 
mikor joghallgatóról, orvostanhallgatóról, 
mérnökről, tanárjelöltről akarnak beszél
ni. A magyar nyelvhasználat már régeb
ben elvetette a nevek elé helyezett szak
mamegjelöléseket, kivéve a régen bevett 
doktor szócskát s igy valóban fejtörést 
okozó kis szavacskáink a nevek előtt 
sokszor nevetségesnek tűnnek. Must. 
Nagy Péter és Ing. Kis Károly helyett 
bátran kitehetjük a magyar elnevezést, 
még ha azok hosszabbak is, nem szé
gyen ez, ha valaki nem ing. hanem 
mérnök, s valaki nem must, hanem or
vosnövendék. Ezek az elnevezések a 
végzettek között is diadalt arattak s né
metes módon az Ing., MUDR., JUDR. 
egyre inkább elterjedtek nálunk, hála 
annak a közönynek, amellyel sokan 
magyar nyelvünk megrontását tűrik. Mi 
restellnivaló abban s mivel előkelőbb, 
ha igy mondjuk : Ing, mintha magyarul 
jegyeznénk hozzá : mérnök ? A MUDR. 
s a JUDR. még megbocsáihatóbb né
melykor: tudom, hogy milyen fajta dok
torátusa van az illetőnek, — de ehelyett ■ 
is tudnánk megfelelőbb és magyarosabb 
kifejezést használni. Vagy igy „euró
paibb?" (—thyvi—)

Műsoros teaestély.
A rimaszombati Református Egyház 
Asszonyköre 1936. évi január hó 26-án 
( v a s á r n a p )  délután 5 órai kezdettel 

a Polgárikörben j
m ű soros te a e s té t

rendez, a következő műsorral:
1 Gyülekezeti ének, 88. dicséret 1. ver

se : Mennyben lakó én Istenem !“
2 Imádság és megnyitó.
3 „Az asszonykörök munkájának jelen

tősége az egyházi életben" címen elő
adást tart Dr. Zehery István, a gö- 
möri ref. egyházmegye gondnoka.

4 Accolay: Concertino. Hegedűn előadja1 
Jávorszky Jenő, zongorán kiséri Bá- \ 
íhory Lilly.

5 „Bethlen Gábor erdélyi fejedelemről" 
előadást tart Fábián Vilmos reálgimn. 
tanár.

6 Reményik Sándor verseiből szaval i 
Szabó Sári.

7 Kovács Gyula: „Ádám hol vagy?"1 
Ady Endre verse. Énekli Kovács Mar
gitka, cimbalmon kiséri Kovács Gyula. 
Kovács Gyula : „Ne szóljatok kincs-1 
röl, aranyról!" Énekli Kovács Mar
gitka, cimbalmon kiséri Kovács Gyula.

8 Berekesztő imádság.
9 Gyülekezeti ének. 100 dicséret 1. verse. 

„Hű öledbe nyugtatom fejem."
Másor után teát szolgálnak fel s teái
közben sor kerül néhány kézimunka, 

kisorsolására is.
JSH T1 Beléptidij nincs!

Kész kiadások megtérítésére, valamint
a felépítendő „Ref. Szeretet-Otthon"
alapja javára önkéntes adományokat 

hálás köszönettel fogadnak.

H Í R E K
A bál.

Muzsikaszóra 
táncra öleiö, 
estélyi ruhás 
vigadó s e r e g ; 
tipegő lábak, 
keringő derék, 
m osolygó arcok, 
csillogó szemek.

Pihegő keblek, 
bók s vallomásra 
rózsássá vérlett 
alabástrom váll; 
mámor bölcsője, 
gond temetője, 
ahol nevetve 
trónol Karnevál. . .

Kézimunkák,
kötőfonalak

nagy választékban

KERCSIK-nél

(

Lelkészbeiktatás. A néhai Csabay 
Pál balogi lelkész örökébe megválasztott 
Samu István volt rimaszombati slelkészt 
folyó hó 19-én fényes ünnepség kere
tében iktatták be hivatalába. A lelkészi 
beiktatás funkcióját Ablonczy Pál espe
res és Dr. Zehery István egyházmegyei 
főgondnok végezték. A beiktatás után 
Samu István tartotta meg nagyhatású 
ünnepi predikáciáját, ami után az egy
házi énekkar összhangzatos éneke és 
Farkas Mártonná gyönyörű magán ének
száma emelte és szinesitette az ünnep
ségre összegyülekezett hivők ájtatos 
hangulatát. A rimaszombati egyház kül
döttsége élén Varga Imre lelkész kö
szöntötte a balogi egyház nagy és szép 
feladatok teljesítésére hivatott uj lelké
szét, majd Konkoly-Thege István jánosi 
lelkész a szülőfalu üdvözletét tolmá
csolta. Az üdvözletekre meghatottan vá
laszolt Samu István. Az énekkar és gyü
lekezet énekével végződött a beiktató 
ünnepség. — Este az uj lelkész tiszte
letére az alsó- és felsőbalogi ifjúság 
szinielőadást, majd táncmulatságot ren
dezett.

Vallásos estély Runyán. A runyai 
ref. gyülekezet nagysikerű vallásos es
télyt rendezett, amelyen a hitközség tag
jai, élükön Sóldos Árpád földbirtokos fő
gondnokkal, csaknem teljes számban 
részt vettek. — A vallásos estélyen Kö- 
vy Árpád losonci ref. lelkész tartott 
nagy figyelemmel hallgatott előadást, 
ezen a címen : „A kálvinista ember hit
valló élete.1' Az estély zsúfolt programm- 
ján szavalatok, szóló és karénekszámok 
szerepeltek. Különösen nagy hatást kel
tett Héderváry Dezső III. éves theológus 
szavalata. — Este az énekkar szerená
dot adott Kövy Árpád tiszteletére.

Luther-köri közgyűlés. A Rimaszom- 
bat-tamásfali evang. egyház Luther-köre 
a napokban tartotta meg évzáró rendes 
közgyűlését saját helyiségében. — A 
közgyűlést egyházi ének vezette be, majd 
Baráth Károly helyi lelkész imádkozott 
és bibliamagyarázatot tartott. — Dr. 
Andrik László köri elnök elnöki jelen
tése után, egymásután terjesztették elő 
jelentéseiket: Rőczey Jenő a titkári- és 
Bálint Pál a pénztárosi jelentéseiket az 
elmúlt évről, melyeket a közgyűlés egy
hangúlag tudomásul vett. — Á tnásfoku 
elfoglaltsága miatt lemondott Rőczey 
Jenő titkár távozását őszite sajnálattal 
vette tudomásul a közgyűlés, helyét 
egyelőre nem töltik be, hanem a tit
kári teendő ideiglenes végzésével Hay- 
nik Géza Luther-köri tagot bízta meg a 
közgyűlés. — Több kisebb ügy elinté-1 
zése után imával és egyházi ének el-1 
éneklésével végétért a közgyűlés.

Eszterliázy pártelnök Rimaszom
batban. A két magyarpárl közötti egy
ség megteremtése ügyében körúton le
vő Eszterházy jános, az országos ke
resztényszocialista párt elnöke e héten 
Rimaszombatba érkezett s itt a rima- 
szombati pártkörzet vezetőségi ülésén 
részt vett. Az ülést dr. Löcherer Géza 
körzeti elnök vezette és Szopkó Imre 
körzeti titkár jelentésének meghallgatá
sa után a rimaszombati pártkörzet Eszter
házy János pártelnöknek az egység meg
teremtésére vonatkozó nyilatkozatát tu
domásul véve, annak értelmében hozta 
meg határozatát.

Megalakult a SzMKE rimaszom
bati szervezete. A Szlovenszkói Ma
gyar Kuliur Egylet rimaszombati fiókja 
folyó hó 19-én, múlt vasárnap délelőtt 
tartotta alakuló közgyűlését a városháza 
tanácstermében. Az alakuló közgyűlés 
az előkészítő bizottság által erre felkért 
Márkus László, lapunk főszerkesztője, a 
SzMKE országos tiszteleti tagja elnök
lete alatt folyt le s az egyelőre 39 tag
gal megalakult fiók elnökévé: Báthory 
Andor nyug. gimn. tanár, alelnökévé : 
Havas Vilmos gimn. tanár, pénztárossá : 
Jetiinek László fakereskedő, ellenőrökké: 
Ferenczy Eszter gimn. tanárnő és Nagy 
Miklós iparos választattak meg. — Az 
ideiglenes vezetőség a közgyűlés után 
a további teendőket beszélte meg.

A zeneiskola hangversenyt ad a 
népkonyha javára. A helybeli zeneis
kola növendékeinek közreműködésével 
január 30-án csütörtökön este 8 órai 
kezdettel élvezetesnek Ígérkező hang
verseny lesz a járási székház nagyter
mében a rimaszombati népkonyha pénz
tára javára. A jótékonycélu hangverseny
re ezúton hívjuk fel az érdeklődő kö
zönség figyelmét. Beléptidij tetszés sze
rint.
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Kinő APOLLO m ozgó
Szombaton és vasárnap, esetleg hétfőn jan.
25, 26 és 27-én elsőrendű magyarul be

szélő és éneklő nagyfilm :

Köszönöm, hogy elgázolt.
Szerdán, január 29-én a mai élet megrá
zó drámája, melynek minden oldala sír, 

zokog és kiabál :
A nagy város gyerm ekei.
Csütörtökön, január 30-án kettős műsor!!
Erdekfeszitő bűnügyi történet: — Egy ti
tokzatos rejtelmes film, mely mindenkit 

lebilincsel :
i Árnyék az ajtón.

Nem szívesen látott vendég.

A járási magyar közművelődési tes
tület Báthory Andor nyug. gimn. tanár 
elnöklésével folyó hó 22-én ülést tartott, 
amelyen a szervezéssel kapcsolatos te
endőket beszélték meg.

Halálozás. Benyó Géza, a Rimamu- 
rány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytár
saság nyug. főtisztviselője, a budapesti 
Belső Lipőt-Terézvárosi és a Fasori Re
formátus Egyház buzgó presbitere mun
kás életének 67-ik évében f. hó 21-én 
Budapesten elhalálozott. — Az elhunyt 
holttestét a család szülővárosába, Ri
maszombatba szállíttatta s itt folyó hó 
24-én délután nagy részvét mellett he
lyezték örök pihenőre. Halálát özvegye 
szül. Benyó Anna. valamint a Benyó, 
Rakottyay, Buday, Csontos és Soós-csa- 
iádok gyászolják.

Kulíurestély. A RIMAVAN egyesület, 
a helybeli csehszlovák és magyar kul
turális egyesületek közreműködésével, 
a járási közművelődési testület védnök
sége alatt február havában a most 
megválasztott uj köztársasági elnök, Dr. 
Benes Ede tiszteletére kultur-estélyt 
rendez.

A muzeumegyesület választmánya
folyó hő 23-án ülést tartott, melyen a 
postakincstárral kötendő ujabbi bérleti 
szerződés s illetve a postahivatal helyi
ségeinek átalakítása ügyében határozott 
a választmány, majd adminisztrációs 
ügyeket intézett ei.

Félévi szünet az iskolákban. Az 
elemi, polgári és középiskolákban a 
félévi szünet február 1-én, szombaton 
kezdődik és bezárólag február 3-ig tart.

A „ 1 2 0 -a s  te m p ó "  február 1-én kerül 
bem utatásra a h e lyb eli P o lgárik or uj 
erőkkel gyarap od ott k ivá ló  m ű k ed velő  
gárdája által. A n agysik erű  darab az 
ujabbi szin m ű ircd a lom  p om p ás a lk otá 
sa, am it a P olgárikor sz ín m ű v észe i n agy 
szerűen  játszanak  m eg. Az e lőad ás s az 
azt k övető  tán cm u latság  páratlanul k e l
lem es szórak ozást Ígérnek. A jegyek  
szép en  fogynak s az e lőad ást v a lő s i i-  
n üleg  m eg fogják ism éte ln i. A darab  
szerep o sztá sa  a k övetk ező  :
E ln ö k ................................... Remenyik Dezső
Marianne.............................. Szabó Nyunci
L e v ic k y .............................. Urbányi Tibor
Dr. Horning......................... Makovits Jenő
Vilma n é n i ......................... Vladár Böske
Richter bácsi......................... Szabó István
Richterné.............................. Remenyik Dezsőné
T itk ár....................................Tóth Vilmos
M üller....................................Rábely József
M üllerné.............................. Korányi Zoltánné
L á n y i ................................... Remenyik Kálmán
L á n y in é ...................................Sövényházy Margit
Kövess................................... Szabó Károly
K övessné.............................. Urbányi Edit
Dr. Perlaky......................... Koszka Lajos
P e r la k y n é ......................... Holkó Eta
Walter igazgató . . . .  Korányi Zoltán
Blanka....................................Kovács Ica
S z é k e l y .............................. Klein Miklós
Feleky (szab ó).................... Hizsnyan Géza
Mihály................................... Vámossy Géza
K u c s e r a ...................................... * * *
J á n o s ........................................... * * *

Tea-estéiyt rendez a rimaszombati 
sakkor 1936. január hó 28-án este 8 
órakor a Tátra szálloda nagytermében, 
melyre ezennel meghívja tagjait és a 
kör pártfogóit az Elnökség.

Nagysikerű MiRJAM- teaest. Folyó 
hó 18-án tartotta a Mirjam izr. leány
egylet a Tátra szálló nagytermében 
szokásos tea-estjét, melyet ez idén ere
deti műsorral kötött egybe. A tea-est 
az utóbbi idők egyik legsikerültebb 
mulatsága volt. Ugyanezt mondhatjuk a 
műsorról is, melyet a rendezőség sem 
költséget, sem fáradtságot nem kímélve, 
csak régen tapasztalt elmésséggel állí
tott össze. A termet zsúfolásig megtöltő 
közönség maradék nélkül élvezte a 
pompás előadást, melynek fénypontja,



4 G ö m ö r 1936. január hó 26.

a színpadon először szereplő Székely 
Zsuzsa táncszáma volt. A jótékonyságá
ról híres leányegyleí mulatsága, mint a 
fentiekből is kitűnik, úgy erkölcsileg, 
mint anyagilag nagyon jól sikerült, és 
ezt a Dr. Ganczfried Ernőné elnöknő és 
Dr. Haás István titkár vezetése alatt | 
álló rendezőség érdeméül tudjuk be.

Ötszáz menyasszony, |
pont ennyi, pardon, ez nem légbőlka- 
pott mese, valaki nehogy azt higyje, 
mert az „Fvening Standardu londoni 
lap szenzációs riportban irta a mi- j 
nap, hogy valami Oscar Leslie nevű j 
ur, aki nem is angol, hanem éppen | 
búr, szerelmesszivü volt szegény na- j 
gyón, aminek ötszáz otthagyott j 
menyasszony adta meg az árát, vall- 
ja busán kárát. így a, kérem, de úgy 
vélem, hogy a hűséges olvasók, öre
gek, komolyak, ifjak és bohók na
gyol néznek, ha megsúgom, hogy ez 
az én huncut búrom nem valami ifjú 
legény: hatvannégy éves elmúlt már 
szegény! És mivel Angliában, nem 
agy mint nálunk, ahol völegényesdit 
pólyára játszunk, ezért büntetés jár, 
Leslie, a jómadár hűvösre kerüli, 
fogházba csücsült és szegényke most 
e nótát fújja s tengerré nő szörnyű
séges búja: „Én is addig játszadoz
tam a babámmal, cicáztam, miglen 
rabja lettem...“ (m)

LEVÉLPAPÍROK, töltőtollak, szépirodalmi 
könyvek, irodai cikkek nagy választékban 
a L1TERATURA könyvkereskedésbe kaphatók

Világhírű telepatikus távolbalátó 
fenomén városunkban. Madame Ká
roly, a világhírű távolbalátó fenomén, 
férjével Camillossal, aki egyúttal hipno
tizőrje is, Rimaszombatba érkezett s itt 
szombaton, január 25 én, este fél 9 óra
kor a Tátra szálló nagytermében elő
adást tart, amely előadás Camillosnak, 
a csodálatos grafológus, hipnotizőr és 
tel patának bámulatba ejtő mutatványai
val kezdődik. Ritka szenzáció erejével 
hat Madame Károlyék ide érkezése és 
kiváltságos eseményszámba megy itteni 
előadásuk, hiszen szinte megérthetetlen 
az a természetfeletti titokzatos erő, amivel 
ez a csodálatos asszony megajándékoz- 
taíotl a nagy Titokzatosság által s ami
nek láttára a tudományos világ embe
rei is bámulatba ejtődtek. A ritkaság- 
számba menő előadást a legmelegebben 
ajánljuk a közönség figyelmébe.

A magyar diákok esíélye. A rima- 
szombati csehszlovák állami magyar 
reálgimnázium magyar növendékeinek 
ezévi estélyét a Tátra szálló nagytermé
ben február 20 án tartják meg, mikor 
is az ügyes diákműkedvelők a „Charlé 
nénje“ cimü, fölötte kacagtató, ismere- j 
tes angol bohózatot mutatják be. — Aj 
magyar diákság estélye iránt máris nagyj 
az érdeklődés.

Halálozás. Farkas Vilmos, vendéglős,! 
a „Gondüző“ régi bérlője, munkás éle
tének 66 ik évében f. hó 23-án váró-j 
sunkban elhalt. Temetése nagy részvét 
mellett f. hó 24 én ment végbe. Halálát 
özvegye szül. Blumenthal Karolina és 
gyermekei gyászolják.

Készül az egységárúházak korláto- j 
zásáról szóló uj törvény. Ismeretes,; 
az egységáruházaktói szóló törvény ér- ' 
vényességének meghosszabbítása azt a 
célt szolgálta, hogy a régi és az uj tör
vény érvénye közötti hézagot kitöltse. 
Az uj törvény nem készült el idejeko
rán és igy valamilyen módon gondos
kodni kellett legalább a jelenlegi hely
zet fentartásáról. Még karácsony előtt 
indultak meg a tárgyalások az egység
áruházak képviselőinek bevonásával. Az 
egységáruházak képviselői azzal a fel
tétellel egyeztek bele az árucikkek el
adásának korlátozásába, hogyha a ké
szülő uj törvény határozottan felsorolja, 
hogy az egységáruházakban milyen áru
cikkeket nem szabad tartani. Ezenkívül 
az aranyművesek, ékszerészek, divatáru- 
sok és sport:műkereskedők képviselői
vel mindenben azonos álláspontot fog 
laltak el a tárgyalások során.

A Rimaszombati Bank, előbb Pimaszom- ] 
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb  
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato- I 
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

Minden jó, ha a vége jó. A múlt év 
augusztusában feltűnt Csiz-fürdő csen
dőrségének, hogy Bráz József feledi te

metkezési vállalkozónak különváltan élő 
felesége gyakran ellátogat a községbe 
és jó pénzért „orvosi" tanácsokkal és 
gyógyszerekkel látja el a hiszékeny asz- 
szonyokat. — Azt is megállapította a 
csendőrség, hogy Bráz Józsefné gyógy
szerei lisztből és cukorból készültek és 
nem ártanak ugyan, de nem is hasz
nálnak senkinek. A csendőrség feljelen
tést tett az asszony ellen, sőt a külön
váltan élő férjét is kuruzslással vádolta.

Folyó hó 17-én tartották meg Fele
den ebben az ügyben a tárgyalást. A 
tárgyalásra mintegy harminc tanú vo
nult fel, túlnyomórészt asszonyok, akik 
nem győzték dicsérni Bráz Józsefné 
gyógymódját és gyógyszereit. — Gaál 
Imre dr. járásbiró a bizonyítási eljárás 
lefolytatása után kihirdette ítéletét, mely 
szerint az asszonyt 400 korona pénz- 
büntetésre ítélte, mig férjét, aki ellen 
nem volt bizonyíték, felmentette. — Az 
ítélet kihirdetése után érdekes fordulat 
történt. A férj a bíróság elé lépett és 
felajánlotta, hogy kifizeti felesége he
lyett a büntetést, csak térjen hozzá visz- 
sza az asszony. — Felesége örömmel 
elfogadta az ajánlatot és az addig kii- 
lönválían élő házaspár az izgalmas tár 
gyalás után kart karba öltve hagyta el 
a feledi járásbíróságot.

Gyermekszerencsétlenség. Folyó hó 
13-án Szilicze községben Berko Dániel 
3 éves kisfiú egy óvatlan pillanatban 
magára rántott a tűzhelyről egy forróviz- 
zel telt fazekat. A szerencsétlen gyer
mek súlyos égési sebeket szenvedett, 
amelynek következtében másnap a rozs- 
nyói kórházban meg is halt. A vizsgálat 
megindult.

Filmszínház- F. hó 25., 26. és 27-én 
magyarul beszélő filmvigjáték kerül be
mutatásra : „Köszönöm, hogy elgázolt" 
elmen, mely mindenütt maradéknélküli 
tetszésben részesült s egyike a legjob
ban sikerült magyar filmeknek. Fősze
replői : Kabos Gyula, Turay Ida, Páger 
Antal, Erdélyi Mtci, Salamon Bála, Já
vor Pál, Gózcn Gyula és Peíhes Sán
dor, csupa oly művésznevek, melyek 
eleget mondanak. A film tárgya a fővá
rosi életből merített epezódokbó! verő
dött össze, melyek frappánsu! adják 
vissza a bennük rejlő eseményeket,

Folyó hó 29. és 30 án kettős műsor 
kerül lepergésre I. „Árnyék az ajtón" 
cimü detektivdrámát látjuk, melyben 
Braumüller rendörbiztos munkáját fi
gyeljük nagy izgalommal, amint egy 
bankrablásból kifolyó bűnügyet a leg
apróbb részleteiben felderít.

II. „Nem szívesen látott vendég" cimü 
film szerelmi idyliel párhuzamosan járó 
vadorzó dráma, meiy bővelkedik izgal
mas jelenetekben. A szép kivitelű ké
pek : mint Karlsbad és környéke, vaia- 
miní Briinn kazamatái szintén emelik a 
film hatását.

Folyó hó 31-én „A nagyváros gyer
mekei cimü film kerül sorra, mely Leori 
Frané által ezelőtt 30 évvel Írott mű 
nyomán készült. E mű szerzőjének 
neje a Paris elővárosi „Anyaiskola" ta
nítónője volt s annak útmutatásai alap
ján alakultak ki a később megjelent 
színmű alapvonalai, melynek megfilme
sítése révén pompás bepillantást nye
rünk a külvárosi gyermekélet titkaiba.

Mit szól hozzá!?
— Tejrazzia volt városunkban Több 

kanna tej a kerítések mögé került a 
razzia hírére s csak a vizsgálat után 
vették onnan elő gazdáik. Bizonyára jó 
tej volt ! — Ezeket a hatósági tej- és 
egyéb élelmiszervizsgáiatokat sűrűbben 
kell foganatosítani, nem pedig ilyen 
ritkaságszámban.

— Legújabban hosszabb íúra-ut előtt 
az utazni kívánó közönség a taxikat a 
piactérről a helybeli vasúti állomásig 
és vissza fogja kipróbálni.

után ismerjük meg csak igazában 
azt a rombolást, amit egy háborús 
katasztrófa a magán és közerköl
csökben véghezvihet.

Úgy látszik, hogy a XX. szá
zad u. n. felvilágosodott, a tech
nikai feljődés minden áldását élve
ző embere, a megélhetés nehézsé
gei között kezdi mindinkább levet
ni magáról a lelki nemesség, az 
összetartozás, az emberszeretet be- 
lénevelt szent érzéseit és cseleke
deteiben kezd visszatérni az ősem
ber vad és önző állapotába. Ez a 
megállapítás nem látszólagos. A 
kulturember máza alatt ott lappang 
a romlás, a rothadás, az erkölcsi 
Iezüllöttség minden ismertető jele 
és gyakran látunk a XX. század 
emberénél olyan tetteket, amelyek
ért az ősember is pirulna.

Ez az erkölcsi romlás azonban 
ma már nemcsak a városok, de a 
falvak lakói között is terjed s aki 
nyitott szemmel nézi és vizsgálja a 
dolgokat, annak a figyelmét nem 
kerülhetik el ezek a szomorú je
lenségek.

A dolgoknak ilyen fejleménye al
kalmas arra, hogy az emberi tár
sadalom nagynehezen megépített 
és nemes tartalommal felszerelt 
épületét rombadöntse. Mert ha az 
intelligens emberek között önző ér
dekeik miatt dúló harc olyanná fa
julhat, melyben kulturális értékek, 
morális javak eshetnek prédául, 
mit várhatunk akkor a társadalom 
nyomorgó millióitól, akiknek nem 
volt és nincs alkalmuk arra, hogy 
lelkűket művelve, tudásukat gyara
pítva — ellenállóbbá tegyék magu
kat az Élet kegyetlen megpróbál
tatásaival szemben.

A művelt társadalom nagyot vét
kezik önmaga ellen, ha t lmerül a 
vak önzésbe és nem törődik azzal,] 
ami körülötte történik. Ha csak aj 
pénz, a nyerészkedés után loholva 
— megfeledkezik társadalmi, kul
turális és szociális kötelezettségei
ről és elzárkózik minden nemes 
emberi megnyilatkozás elől.

Az önzés által diktált ember
ember elleni harc ideig óráig sike
reket hozhat, de később megbo- 
szulja magát az egész emberi tár
sadalmon, az erkölcsi törvények 
felrúgása pedig visszahatást szül 
és fájó sebeket okoz ott is, ahol 
nem várják.

Ha azt akarjuk, hogy a sötét fel
hőkbe burkolt horizont biztatóbb 
legyen s világszemléletünk kisza
baduljon a pesszimizmus nyomása 
alól — mindazok, akik a társadal
mi élet terén vezető szerepet visz
nek, akiket a Sors az élre állított, 
közös erővel és kemény összefo
gással munkálkodjanak azon, hogy 
a társadalmi élet egész vonalán a 
jobb jövőben való bizakodás, a 
nemes önzetlenség, tiszta erkölcs 
követelményei érvényesüljenek.

S P O R T .
P I N G P O N G .

A z  é l e t
napról-napra nehezebb lesz. A ke
nyérért való tülekedés egyre-másra 
termeli ki a legszomorubb és lég-, 
aljasabb tetteket. Tragédiák rob-; 
bánnák ki, a legelképzelhetetle-! 
nebbnek hitt bűnök is megszokott 
jelenségekké lesznek ebben a vad 
marakodásban.

Hosszú évekkel a világháború!

A RP S  ping-pong csapata a füleki 
torna-klub csapatát 9 :4  arányban győz
te le a folyó hó 19 i tréning mérkőzé
sen. Részletes eredmények a követke
zők : (Előlállók a RPS játékosai.)

Férfi egyes: Kerekes-Mihók 0:2,
Vadady-Mihók 1:2, Fuchs-Slabej 2 :[0, 
Gaal-Hochholzer 2:0, Reinitz Földes 2 :0, 
Tuba-Tóth 2:0.

Férfi páros: Kerekes,Vadady-Hoch- 
holzer, Mihók 2:1, Gaal, Reinitz Slabej, 
Földes 2:0, Fuchs, Tuba-Hochholzer, 
Tóth 2:0.

Női egyes: Szabó-Bencsik 2:0, Ker- 
csikné-Földes 0 :2.

Vegyes páros : Kerekes, Szabó-Mihók, 
Bencslk 2:1, Fuchs, Kercsikné-Hoch- 
holzer, Földes 1 :2.

Felelős sz e r k e sz tő : Rábely Károly.

Egy fürdőkád
megvételre kerestetik.

Czim : e lap kiadóhivatalában.

Nyomdásztanoncz
azonnali belépéssel felvétetik. 
Három középiskolai végzettség 
és szlovák-magyar nyelvtudás 
megkivántaíik. Csak helybeliek 
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| A  legszebb
i élővirág-koszorúk, |
1 I
I cserepes és j
| vágott virágok j
j  a legolcsóbban beszerezhetők: j
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É p ít é s i
pályázati hirdetmény.

A drazicei-perjései evang. egy
ház elnöksége az építendő uj isko
lára költségvetési pályázatot hirdet. 
Részletes felvilágosítást ad Lepo- 
risz László ev. ig. tanitó Drazicén- 
Perjésén: posta: Vysny-Blh, okr. 
Feledince. — Ugyanott a tervrajz 
is megtekinthető. — A költségve
téseket nem dijjazzuk. Az egyházi 
közgyűlés a költségvetések közül 
tetszés szerint választ. Pályázati 
határidő március 20. — A költség- 
vetések a következő címre külden
dők : — Ág. h. ev. lelkész! hiva
tal : Padarovce po§ía: Vyány Blh. 
Bándy György Czirbesz József

ev. lelkész. egyh. felügyelő.

j Műkoszorúk j
|  szebbnál-szebbek !
! nagy választékban j
t  ju tányos áron kaphatók: X
j z A W A D Z K Y !
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