
V A S Á R N A P O N K É N T  M E G J E L E N Ő  P O L IT IK A I  ÉS T Á R S A D A L M I H E T IL A P

SZERKESZTŐSÉG 
TOMPA MIHÁLY-UTCA 10

ELŐ FIZETÉSI DIJAK: EGY ÉVRE 48 KORONA, 
FÉLÉVRE 24 KOR., NEGYEDÉVRE 12 KORONA. 
() EGYES SZÁM ÁRA 1 KORONA. ()

KIADÓHIVATAL 
MASARYK-TÉR 9

I l l . J É V RIMASZOMBAT, 192^JANUÁR 7 1. SZÁM

Haláltánc.
(Mgy.) Az emberiség egy

másra acsarkodó két tábora 
egy közös őrületben mégis 
találkozik. A boldogság üsz- 
kösödő romjain eszeveszett 
haláltáncot lejt. Nekibőszült 
irammal, siketnémán, vakon 
ropja a romlás gyászmuzsi
kájának ütemeit.

Mögöttünk vértócsák, köny- 
patakok, hullamezők, meg
fagyott rügyek, letarolt remé
nyek, a soha be nem hegedő 
szívsebek . . .  A M últ. .  .

Előttünk szürkén gomolygó, 
nyirkosán tapadó, fázósan 
borzongató, lomha, vastag 
ködtömeg . . .  A J ö v ő . .  .

Körülöttünk dübörög a 
föld rejtelmesen, titkokat sej
tető erővel, világot emésztő 
tűzorkán fénye viliódzik kö
zénk, kirobbanni készülő vad 
energiák moraját érezzük 
mindenfelé. A pusztító H a
lál, vagy az ujjáteremtő É let 
előszele kisért-e fölöttünk?... 
Ez a Je len  . .  .

S az emberiség mégis ren
dületlenül és mámorosán járja 
haláltáncát. Meredélyek szé
lén, örvények torka előtt lá
zas szemmel, lihegő ajakkal 
zengedezi az Élvezet him
nuszát!

Valami félelmetesen csö
könyös rendszer és követ
kezetesség van az emberi
ség rohamos lesülyedésében. 
Korunk szinte tébolyodottan, 
ideges sietséggel rombolja 
szét emberi méltóságának 
hatalmas épületét. A lelki 
értékek  pillérei recsegve-ro
pogva dőlnek össze s az 
anyagelvüség  vigyorgó bál
ványa egyre gőgösebben ter
peszkedik az égnek!

A közrend, zavartalan béke 
s általános nyugalom meg
becsülhetetlen feltételét, az 
eszményi vallásosságot ki
irtani iparkodnak a köztudat- 
bó1! s ugyanakkor a pén z-  
istenités hiténev. emelnek 
oltárokat! A tudás *pgtelen 
tengerének már a csöppipj_ 
tői megittasodott emberiség 
nem akarja ismerni a meg-

alázódás erényét, rögeszmé
nek bélyegzi évtizezredek 
milliárdjainak egyetemes és 
legnemesebb megnyilatkozá
sát s önistenitő gőgjében 
mindamellett a másik szél
sőségbe téved: az  esztelen  
anyag előtt borul le hódo - t  
la tta l!

Az emberiség testét kcldus- 
rongyok födik. A vagyono- 
sodási hajlam őrjöngő tul- 
tengése ellenére is egyre 
messzebb távolodunk a jól
lét tejjel-mézzel folyó écien- 
kertjétől. Megbénult az ipar, 
tengődik a kereskedek m, fél
sikerrel nyavalyog a föld- 
mivelés, a közgazdasági vál
ság kegyelemdöfése fenye
geti Európát, de az c-mbe- , 
riség önfeledten — mulat. 
Prédálja maradék javait, mo
hón emészti föl vagyona 
roncsait, kéjbe-gyönyörbe 
fullasztja gyötrő aggodaimait, 
csillogó fényözönbe burkolja 
mezítelenségét s ha majd 
mindennek nyakára hágott, 
beköszönthet a — vég!

A testet-lelket üdítő ke
délyes mulatságok helyett 
gyakran a tobzódásnak soha 
nem látott kilengéseit tapasz
taljuk. Vannak szórakozási 
alkalmak, melyek a bűnözés
nek megannyi melegágyai s 
már a nem hivatott erkölcs 
birák is megütköznek az itt- 
ott a tisztesség fogalmát nyíl
tan semmibevevő, undoritó 
jeleneteken. Az emberiség 
pettyhüdt testének egészsé
ges vérkeringésre, acélos 
idegzetre volna szüksége, 
ehelyett áruba bocsátja  s 
elfecsérli erkölcsi kincsének 
tartaléktőkéjét i s !

Semmi vigasztaló jel nem 
árulja el, hogy józan belátás
sal, tisztult önfegyelmezéssel, 
a biztató pálfordulás kecseg
tető elszántságával indulna 
meg az emberiség az uj 
esztendő keserves kereszt- 
utján. Strucmadár módjára 
se lát, se hall, agysejtjeit 
idült zsibbadásban tartja, nem 
fontolgatja a jövő rettenetes 
eshetőségeit, cél és terv nél- 
kü őrli napjait s a jövendő

| kilátások izgató képeit nem 
I ritkán az élvezet érzéksor- 
I vasztó eszközeivel igyekszik 

felejteni.
S fönn a magasban dög

testre éhes keselyük kóvá
lyognak . . .

Vájjon felébredünk-e még 
valaha emberi méltóságunk 
öntudatára s nem lesz-e már 
akkor — k é s ő n ? ! . . .

1922. Szilveszter-estje.
Halotti tort ültünk: vidám

nekibusulással, ősi sirva-viga- 
dássál. 1922. Szilveszter estéjén 
temettünk valamit, melynek el
múltát senki sem sajnálja, fel
támadását senki sem kívánja. 
Fordult az Idő örökmozgó kereke 
co a sok rosszai gozo, ossk *Ociji 
okozó Ó-esztendőtől örömmel 
búcsúzott a meggyötört ember, 
hogy ujult reménységgel, bizva- 
bizakodással köszönthesse az uj 
esztendő első sejtelmes óráit.

Városunk lakossága a hagyo
mányos jókedv jegyében töltötte 
el az elmúlt esztendő utolsó 
estéjét. Hetek óta lázas előké
születek folytak; a Szilveszter
esti mulatságok meghivói ellep
ték a várost, alapos dilemma 
elé állitván a mulatni, szórakozni, 
felejteni vágyó közönséget, mely 
még az utolsó pillanatokban is 
Hamletként töprengett afelett, 
hogy a felkínált szórakozások 
közül: „melyiket szeresse, me
lyiket válassza?" Végül azonban, 
miután mindenki számára akadt 
valami vonzóerő és mivel — hála 
Istennek — vagyunk még páran 
magyarok, az összes előadások 
nézőterei már eleve biztosították 
rendezőik számára az anyagi 
sikert. S hogy ez utóbbi megfe
lelő arányban állott-e az erkölcsi 
sikerrel is, ezt megállapítani — az 
alábbiakban —  a mi kötelessé
günk leend !

í  *  *
A halhatatlanságba eszményült, 

Szilveszter éjszakáján 100 esz
tendőt elért nagy költőnk, P etőfi 
Sándor szellemét idézte fel Szil
veszter-esti ünnepélyével a Kaih. 
Olvasóegyesűlet, bensőséges, ih
letett ünneppé avatván a többi 
szürke esztendőktől elütő újév 
hajnalhasadását. Molnár Gyula 
főgimnáziumi hittanár mély ér
telmű és magasan szárnyaló 
ünnepi beszéddel áldozott Petőfi 
emlékének, mely maradandó ha
tást gyakorolt a nagyszámban 
megjelent hallgatóságra. Hruska 
Lenke, Páricska Zoltán és Sö- 
vényházy Mariska a nagy költő

közkedvelt verseiből szavaltak. 
Elismerést arattak és dicséretet 
érdemelnek. Külön sort érdemel 
Fodor István, ki Petőfi költésze
tének két maradandó gyöngyét: 
„Egy gondolat bánt engemet" 
és „Szeptember végén“-t adta 
elő megrázó módon, nagyszerűen 
érzékeltetvén az e költemények
ben rejlő különös, profétikus 
lelket. Az alkalmi énekkar Váry 
János vezetése alatt Petőfi dalo
kat adott elő, kellő összhanggal 
és nagy igyekezettel. ... A jól 
sikerült ünnepélyt kedélyes tánc- 
mulatság követte.

A Polgári Olvasókör hagyo
mányos Szilveszter-esti kabaré
jának megrendezése ez idén a 
RPO S  fiataljainak kezébe volt 
letéve. S e fiatalság —  miként a 
zöld gyepen, — segítve ezúttal bá
jos és tehetséges leánykáktól, a 
világot jelentő deszkákon is si
kerrel álioiía meg helyét. A Kör 
összes termeit színültig betöltő 
előkelő közönség, a város társa
dalmának szine-java élvezte, 
kacagta a magas művészi nivón 
álló kiváló műsort. Korányi Zol
tán bevezető, ötletes konferánsza 
után színre került egy kofajele
net, melyben Szlatinszky Kata 
adott jóizü és természetes ala
kítást. Kellő gyakorlat után leg
jobb műkedvelőink közé emel
kedhet. Runyay Lenke is sokat 
igér; Fülöp Gizi nagyszerű kofa- 
tipus volt. Fejes János rendőr
alakját pedig mintha Rimaszom
bat piacából vágták volna ki. 
Braun Izabella, a drezdai konzer
vatórium tehetséges növendéké
nek művészi zongorajátéka egy 
fényes jövő előjelét mutatta. A 
mély érzéssel és nagy virtuozi
tással előadott „Traviata" rész
let a müértő hallgatóság hatal
mas tapsát vívta ki. „Megjött a 
p ap a !“ cimü vigjelenetben Sán
dor Józsefnek régen nélkülözött 
humoros alakítása; Zsuffa Manci, 
Szlatinszky Kata és Martincsok 
Samu dicséretes szereplése fo
kozta az invencióban kissé vér
szegény darab hatását. Szünet 
után az „Uram, megkérem a 
kezét" cimü modern macska- 
egérjáték került szinre, -ügyes 
szereposztásban és nagyszerű 
efőadásban. Homolya Tusi és 
Fülöp Ica kabinetalakjainá! job
bat hivatásos előadásban is aligha 
láttunk volna. Játékuk és stilizált 
toiletteik teljes és hü illúziót 
keltettek. Megérdemelt sikert 
arattak és a sokat váró, éles- 
hegyü kritikus toll is dicsérőleg 
hajlik meg előttük. Méltó part
nerük volt Jelűnek Miklós, a 
szegény ifjúnak sok eleganciát 
követelő szerepében; Runyay 
Lenke, Szlatinszky Ilonka dicsé-
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retesen illeszkedtek bele a kitűnő 
együttesbe. A kis Grosz Babsy 
Ámorkája pedig egyenesen a kö
zönség szivébe nyilazott, mely a 
kedves, kis müvészgyereket már 
eddig is odazárta. Az est fény
pontja : Kármán Kató énekszá
mai következtek ezután. Kármán 
Katóról kritikát irni felesleges. 
A közönség frenetikus tapsa, 
mellyel a kitűnő hangú és sok 
operett- és chanzon énekesnőt 
túlszárnyaló temperamentummal 
biró művésznőnket három daláért 
elárasztotta; a legszebb, legfé
nyesebb kritika helyett beszél. 
Az énekszámok kíséretét Braun 
Izabella precízül látta el. — A 
Makovics testvérek és Fejes Já
nos által megszokott humorral 
és tudással előadott bohózat 
után Korányi konferánsza zárta 
le a nem mindennapi előadást, 
melynek sikerült megrendezése 
a RPOS lelkes gárdájának, első
sorban azonban Benkovics Gyu
lának és Korányi Zoltánnak ér
deme.

A „Tátra*-szálló fényesen ki
világított termeiben rendezé a 
Kereskedelm i Ifjúság  kipróbált 
és uj erőkkel felfrissített műked
velő gárdája a második Szilvesz
teri kabarét. Nagyszerűen össze- 
áiütött műsor, kitűnő szereplők, 
telt ház adják az est külső ké
pét. — Weisz Ármin szellemes 
konferánsza nyitja meg a numor- 
áradat zsilipjét. „A nátha“ cimü 
dialógban Drobka Aáanci és Já- 
vorszky Aranka ügyeskedtek, 
deklamációjuk azonban még 
kezdőkre vall. „A férj és agg- 
legény“ énekes jelenetben Siosz- 
jár Sándor éleíhü és nagyszerű 
alakítást nyújtott, Weinberger 
Dezső is jól töltötte be eléggé 
h dátian szerepét. Magyar Manci 
dalaival fokozta énektudásáró! 
táplált eddigi jó véleményünket; 
kellemes, meleg hangja van, mely 
elég könnyen birkózott meg a 
Lili keringő nehéz futamaival. 
Kifogásunk ezúttal újra csak vig 
dala ellen lehet, hol még mindig 
nélkülözte a szükséges tempera
mentumot. Az előadás legtöbb 
tapsait kapta. A dalokat Maros 
Böske jól kisérte. Nagy élveze
tet szerzett a „Korcsolyázni óh 
be j ó !“ kétfelvonásos bohózat, 
melyben Lévay Piri remekelt, 
nagy tehetségre valló humoros 
alakítással. Perecz Böske, Toper- 
cer József, Kovács Böske és 
Derekas Manci a legjobbat nyúj
tották Hokky Sári sok közvet 
ienséggel előadott monológja 
teljes dicséretet érdemel. — „A 
barack pálinka" cimü igen sike
rült éjszakai képben Szőke József 
keltett nagy derültséget, bár ala
kítása nem volt mentes a feles
leges túlzásoktól. Weisz Ármin 
aktuális strófái a jóízű humor 
és újdonság erejével hatottak, 
ez jellemezte a számok közti 
konferánszait is. Az előadás utolsó 
száma Dobránszky István klasz- 
szikus pantominje volt, mely a 
fiatal tánctanár invencióját di
cséri. A táncot a szereplő lányok 
lejtették el Dobránszky Juliská
val az élen. Kedvesen és ügye
sen táncoitak. Maga a balett 
jgen sikerültnek bizonyult. Kár,

hogy az túl szecessziós vetítés 
ahelyett, hogy emelte volna, ron
totta az összbenyomást. Éjfélkor 
Kovács Böske hatásosan szavalta 
el Telek Sándor mély gondola
tokkal bővelkedő alkalmi versét. 
A kabarét a kereskedő ifjak 
többsége, élükön Weisz Ármin
nal, Gulyás Gusztávval, Enyedi 
Györggyel stb. rendezték.

Úgy a Polgári Körben, mint 
a Tátrában az előadásokat az 
uj esztendő első óráiba bele
nyúló jókedvű, fesztelen tánc- 
mulatság követte.

** *
Elkészült a referáda. A báli 

kritikus, ki mohó örömmel, rég
óta elfojtott kritizálási vággyal 
csapott ie áldozatára, fáradtan 
teszi le a tollat. S ha vissza
tekint a megirottakra —  úgy 
látja, — hogy bizony ő nem is 
olyan „rossz májú", mint ahogy 
azt hivatásánál fogva előszere
tettel reábizonyitják, sőt végered
ményben örömmel, dicsérettel 
állapítja meg a Szilveszter-esti 
mulatságoknak értékes erkölcsi 
sikereit is.

— ri.

A losonci Petöfi-ünnep
Wallentínyi Dezső ünnepi beszéde.

A szlovenszkói magyar váro
sok közül Losonc városa volt 
az első, mely egy nagyszabású 
ünnepély keretében már a múlt 
év utolsó napján áldozott a nagy 
Géniusz szellemének.

Az ünnepélyre a város a város
háza hatalmas dísztermét bocsá
totta az ünnepelők rendelkezé
sére. akik oly hatalmas tömegben 
jelentek meg, hogy az előszoba 
és a folyosók is hallgatókkal 
voltak tömve. Thaisz Lajos meg
nyitó szavai után a Városi Dal
árda férfikara adott elő Petőfi, 
dalaiból, nagy tetszést aratva 
néhány gyönyörű dalt. Utána 
Wallentínyi Dezső, lapunk mun
katársa mondott ünnepi beszé
det. Wallentínyi Dezső ünnepi 
beszédéről, — akit fiatalon ért 
a nagy megtiszteltetés, hogy egy 
magyar kultur-város ünnepi szó
nokaként Petőfit méltassa, —- a 
losonci lapok a következőkben 
emlékeznek meg:

„Az ünnepély szónoka Wallen
tínyi Dezső, a fiatai, de nagy
reményű poéta volt. Keresve 
sem találhatott volna a rendező
ség a Petőfi mindent átfogó 
géniuszának méltatására erre 
alkalmasabb és megfelelőbb tol
mácsot, mint ezt a költői pályája 
kezdetén lévő ifjú embert. Petőfi- 
ről csak ihletett ajkú költő tud 
mély és igaz érzéssel beszélni és 
az ő örökifjuságának tiizét csak 
a fogékony ifjúi s z í v  tudja ma
gasra fellángoltatni.

Beszédében megéreztük ezt a

fellángolást, annak az örök tűz
nek a lobogását, mely Petőfit 
végzetes, rögös utján magával 
ragadta egész a martiromságig.

Beszédét három részre osztotta: 
az elsőben megkapóan rajzolja 
meg a költő* ifjú vágyait, élet
reményeit és a génié rendelte
tését, életküzdelmeit; a második
ban rapszodikus stilban jellem
zően adja életét és azt a szel
lemi gazdagságot és hatalmas 
produktivitást, mely Petőfit oly
annyira jellemzi; az utolsó rész
ben pedig a végzete utján fel- 
tartózhatatlanui előretörő költő 
prófétai megnyilatkozásnak volt 
ihletett ajkú tolmácsa.

Végül azon hitének ad ki
fejezést, hogy ha az egész világ 
megfeledkeznék is az ünnepi 
köntösök levetése után Petőfiről, 
a magyarság sohasem felejti el 
ő t : sebzett, bánatos szivében 

| fogja megőrizni.
Beszédét határtalan lelkese

déssel és áhítattal hallgatta és 
fogadta a közönség."

A Losonci Hírlap ez alkalom
ból ünnepi számot adott ki, mely
ben Wallentínyi Dezső beszédét 
teljes egészében leközli.

Az ünnepély műsorán aztán 
j Rieszner Eteika bájos és átérzett 
! szavalata váltott ki nagy sikert,
| valamint a Sípos István által 

kisért Rothstein Dezső Petőfi 
dalai.

A városi dalegylet vegyes 
karának népdalegyvelege, mely 
megható szép pontot tett a mű
sor végére, megfelelő magyar és 
fellelkesült hangulatban fejezte 
be a kegyeletes és nagyszabású, 
magas nivón tartott Petőfi ün
nepélyt.

S  bár a mostoha sors örömtelenné 
tette életünket s a  j ia k  sokasá
g á t a számüzöttek keserű kenye
rére kárhoztatta, mi, kik a meg
próbáltatások lelketsoivasztó sú
lyos napjaiban is hűek maradtunk 
hozzád, mélységes, néma fá jd a 
lommal látjuk szomorú kimúlá
sodat.

Csak a lelkünk zokog, csak a 
szivünk szorul össze mikor ezred
éves címeredet ime megfordítjuk

Mélységes bánattal,
könyezö szem ekkel állunk immár 
bezárult sírboltod előtt nemes 
Gömör- és Kishoniv ár megye.

D icsőséggel teljes ezer éves 
fennállásod alatt diadalmasan  
álltad meg helyedet az idők ziva
tarában s kit nem pusztíthatott 
el a tatár- és törökjárás dúló 
fergetege, most a vildgpusztitó 
járvány áldozatául estél.

Nagy, szép voltál és jó  mind
annyiunkhoz, kik kincsekben g a z 
dag  bérceid között, vagy a Rima 
és Sajó aranykalászos völgyében 
élve, büszkén vallottuk magunkat 
gyermekeidnek.

Termékeny ősi fö ld ed  áldásos 
talajából az élet lelkünket lágyan 
simogató öröme fa k a d t  s a ra
gaszkodó hűség ékes virága vert 
gyökeret fia id  keblében.

sírboltod ajtaján s lecsüggesztett 
fővel távozunk a temetőből s me
gyünk a gyászos temetésről haza, 
vissza a szomorú, robotos életbe, 
hol nem veszeti még ki a hit s 
tudnak bízni és remélni a lázas 
tekintetű, szenvedő, arcú istenfélő 
emberek.

A Hála és Szeretet örök emlé
ket állítottak nevednek: Gömör- 

' és Kishontv ár  megye, halóporod
ban is áldunk s emlékezetűnkben 
időtlen-időkig élni fog sz !  Én.

Eljegyzések. Hercz Irén és 
Enyedi György jegyesek. (Minden 
külön értesítés helyett.)

Feledy  Irmuskát Feledről el
jegyezte Habán  Pál Rimaszom- 

| bat. (Minden külön értesítés 
l helyett.)

Kuhár  Nusit eljegyezte Márton 
jani Rimaszombat. (Minden kü
lön érresités helyett.)

Áthelyezés Biró Béla szolga- 
biró, aki csak nemrégen került 
Nyustyáról városunkba, hasonló 
minőségben Breznóbányára lett 
áthelyezve. Állását Breznóbányán 
folyó hó 8-án, hétfőn fogja el

foglalni.
\' kinevezés. Sebestyén Kálmán 

helybeli pénzügyi titkár pénzügyi 
tanácsossá neveztetett ki.

Áthelyezés. Értesülésünk sze
rint Obercián volt Gömör-Kis- 
hont megyei főjegyző a kassai 
nagyzsupához nyert beosztást.

Halálozás. A halál a maga 
egyszerű valóságában mindenkor 
elszomorító és fájdalmas. Sok
szor azonban az életnek kínnal 
és gyötrelemmel teljes szenvedé
seire enyhitőleg és megválíólag 
hat. Lévay Mária, Lévay István 
cipészmesternek 28 éves leánya 
hosszú idő óta gégesorvadásban 
betegeskedett, mig végre kinos 
szenvedéseitől jan. 2-án meg 
váltotta a halál. Temetése jan
i é n ,  délután ment végbe a rész
vétnek nagy megnyilvánulása 
mellett. A mélyen sújtott gyászoló 
szülők immár második leány- 
gyermeküket veszítették el.

Müller Ivánné szül. Juhász 
Eszter 69 éves korában Rima
szombatban meghalt. Az elhunyt 
tisztes poigárasszony néhai Dóm- 
borovszky István kötélgyártónak 
volt özvegye és két évvel ezelőtt 
ment újra férhez Müller Iván 
feledi járási végrehajtóhoz. Férje 
és kiterjedt rokonság gyászolja.

Szőnyeg, Linóleum, Kókusz lábtörlők, fiaszkos vászon
k a p h a tó  K O V Á C S  IS T V Á N  cé g n é l R ím . Sob ota , M a sa ry k -té r  5
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Részvét-köszönet.
Mindazoknak, kik forrón szeretett 

gyermekünk elhunyta alkalmával 
niély fájdalmunkat őszinte részvé
tükkel igyekeztek enyhíteni s azok
nak, kik a végtisztességén megje
lentek, ez utón mondunk hálás 
köszönetét.

Rimaszombat, 1923 január hó 5.
Lévay István és családja.

P etőfi ünnepély. Az egész 
müveit világ által elismert ma
gyar költő Petőfi Sándor szüle
tésének százesztendős évfordu
lója alkalmából ünnepet ül az 
egész müveit világ. E világra 
szóló ünnepségből elsősorban mi 
magyarok kell, hogy kivegyük 
részünket s méltóképpen áldoz
zunk a nagy, a halhatatlan 
Géniusz emlékének. Rimaszom
bat városa Petőfi ünnepélyét 
1923. évi január hó 13-án ("szom
baton) esti 8 órai kezdettel a 
„Tátra“ (Hungária)  nagytermé
ben tartja meg, a következő mű
sorral :

1. Nyitány’ 1 Petőfi induló). Elő
adja a Polgári Olvasókör zene
kara.

2. P etőfi a világirodalomban. 
Ünnepi beszéd. Tartja: Dr Veress 
Samu.

3. P etöji költeményeket szaval: 
Hiozekne Beliczky Böske.

4. Jelenetek P ető fi életéből.
a) A gyerm ek álma. A gyer

mek Petőfi: Fodor István. A hal
hatatlanság angyala: Homolya 
Tusi. A művészet angyala: Ru- 
nyay Lenke.

b) Dalaim. Szavalja : Fodor
István.

c) Falu végén kurta korcsma. 
Énekli a Polgári Olvasókör da
lárdája,

d) „Te vagy, te vagy barna 
kis lány“ . . .  Szendrey Júlia: 
Lengyel Malvin. P e tő fi : Veress
László.

e) „ Múzsám s menyasszonyom  “. 
A múzsa: Nigrinyi Éva. P etőfi:
Veress László.

í) P ető fi dalok. Előadja a Pol
gári Olvasókör dalárdája.

g) „Egy gondolat bánt enge- 
met.“ A Polgári Olvasókör da
lárdájának közreműködésével. 
Petőfi: Veress László. Tábori
orvos: Makovits Lala. Nemtők: 
Fülöp Ica és Szlatinszky Kató.

Belépődíj nincs. A felmerült 
kiadások fedezésére önkéntes 
adományok köszönettel fogadtat
nak. Az ünnepély után Friczi 
Lajos és Oláh Kálmán egyesitett 
zenekara a „Tátra" éttermében 
és kávéházában Petőfi és más 
magyar nóták előadásával hang
versenyt tart. A város egész 
közönségét az ünnepélyre lapunk 
utján ezennel meghívja a ren
dező bizottság

A Sp ort Revü szerkesztősége 
újabb lOOkoronát küldöttaRPOS 
pénztárába az elmúlt hónapban 
befolyt megtekintési dijakból. 
Ezzel 1200 koronára emelkedett 
az az összeg, amit a RPOS-nak 
hoztad sportkedvelő ifjaink kari
katúrái. Amint halljuk, a hátra
lévő számok egész Rimaszomba
tot extázisba fogják hozni s főleg 
RPOS kabaréjáról összeállított 
decemberi szám, mely a beava
tottak kijelentései szerint egye
nesen nevető görcsöket fog elő
idézni az egész vonalon. Jó lesz 
tehát takarékoskodni a koronák
kal és tartogatni még pár napig, 
amikor a Revü újra meg fog 
jelenni.

A Gazda Bál. január 6-án 
este a „Tátra" (Hungária) villany
fényárban úszó tükrös, diszes 
nagytermében folyik le az idei 
mulatságok bevezetőjéül a G azda  
Bál. Nagy készületek előzték 
meg e ragyogó keretben mozgó 
mulatságot, melynek hire messze 
földet bejárt s melyen Szlovenszkó 
legtávolabb vidékéről is számo
sán jelennek meg. A csillogóan 
fényes régi mulatságok elevened
nek föl minden egyes Gazda 
Bálon s hogy az idei sem fog 
sikerben a múlt éviek mögött 
maradni, bizonyosra vehető. Lejt
jük a Paiotásí, ropjuk a csár
dást, magasra hág a szomorú 
hétköznapok szenvedéseiben le
hangolt kedvünk s a bálnak 
újdonságát képező „Menyecske 
csárdás" bizonyára sok szép kis
lányt juttat menyecske-főkötő alá.

Választm ányi ülés. A rima- 
szombati Polgári Olvasókör véd
nöksége mellett alakult általános 
Temetkezési Egyesület választ
mánya id. Rábely  Miklós elnök
lete alatt december hó 31-én 
tartotta ülését melyen a többi 
között a választmány a nehéz 
általános pénzügyi viszonyokra 
való tekintettel elhatározta, hogy 
a befizetési dijakkal hátrálékos 
tagokat ultimátumszerüleg fel
hívja, hogy amennyiben fizetési 
kötelezettségeiknek 1923. évi jan. 
hó végéig eleget nem tesznek, 
minden további halasztás nélkül 
őket a tagok sorából törlik. Egy
idejűleg elhatározta a választ
mány, hogy a temetkezési segély
járulékok fizetését 1923 január 
végéig felfüggeszti.

HA H Á Z A T ,  B I R T O K O T
venni vagy eladni akar, 
ha birtokot bérelni akar, 
vagy bármilyen megbízást 
óhajt elir.téztetni, forduljon

BUÍj^GER J Ó Z S E F  ügynökségéhez 
Rimaszombat, Szíjjártó-u tca 64. sz.

Mikor az á llam rendőr mu
lat. Kedden este 6 óra tájban 
a Kispást-téren újonnan felépített 
Hermann-féle vendéglőben egy 
államrendőr többed magával mu 
látott. A meglehetős iliumináit 
állapotba került rendőr egyfoly
tában inzultálta a vendéglőben 
jelenlévő többi vendégeket, kik 
végre is a rendőrség segítségé
hez folyamodtak. A részeg rend
őr azonban a megjelent felügyelő
nek sem engedelmeskedett, úgy
hogy lecsillapítására és bekisé- 
résére nagyobb rendőri segéd
letnek kellett kivonulnia. A 
garázda rendőr ellen a fegyelmi 
vizsgálat megindult.

A losonci kerületi footbalí-  ! 
b a jn o k sá g  tavaszi és őszi hite- j 
les eredménye a Kassai Napló i 
közlése szerint a következő: 1. I 
LMTE 17 pont. 2. LAFC 15 pont. i 
3. RPOS 14 pont. 4. FTC 12 
pont. 5. LPSC 11 pont. *6. Rima- 
szombati Tör. 3 pont. *7. AMTE 
3 pont. *8. FMTE I pont. *-gal 
jelöltek az őszi bajnokságban 
nem vettek részt.

A rozsnyói zsupáni kirendelt
ség vezető je . Obercián János 
dr volt alsókubini zsupáni taná
csost a tátraaljai megye rozs
nyói kirendeltségének főnökéül 
nevezték ki. A rozsnyói zsupáni 
kirendeltség alá tartozik me
gyénkből a rozsnyói és tornaijai 
járás.

Ifj. Vaudra János cserépkályhás
Bimavská Sobota, Újváros-utca 8.

Szilveszíerest T o rn a iján . A
tornaijai iparos segédek decem
ber hó 31-én a Fehér-ló szálló 
nagytermében szinre hozták az 
„Uzsai gyöngy", Gerő Károly 3 
felvonásos népszínművét, melyet 
táncmulatság követett. Az elő
adás minden tekintetben a leg
jobban sikerült. Aszereplők mind
annyian igyekeztek szerepüket a 
legnagyohb ügyességgel meg
oldani. Külön .kiemelendő Ceiplik 
Ilonka, ki kellemes hangjával 
és kedves játékával emelte az 
előadás sikerét, ámbár szerepé
ben előforduló drámai jeleneteket 
kissé gyengén festette, mig part
nerei Jochman József, Horváth 
Gyula és Mikó Zsigmondról a 
teljes elismerés hangján szól
hatunk. Az előadás rendezését 
fáradságot nem ismerve^ Balázs 
Andor tornaijai borbélymester 
végezte. Előadást világos reggelig 
parázs tánc követte. (H.)

„Jancsi és Ju lisk a" kedves 
meséjét bizonyára mindenki is
meri. E héten egy füzetecskét 
hozott számunkra a posta, mely 
e címet viseli „Jancsika és Juliska. 
Szinmü 4 felvonásban. A hason- 
cimü mese után .németből szaba
don átdolgozta és versben meg
írta Vilma néni". Átolvasva a 
színdarabot, örömmel kell meg 
állapítanunk, hogy Vilma néni 
feladatát nagyszerűen oldotta 
meg. Munkája kiválóan sikerült 
s az előjátékos és élőkepes 4 
felvonásos színdarab házi gyer
mekelőadásra minden tekintetben 
megfelelő és alkalmas. Amidőn 
e célra a Lévai könyvkereskedés
ben 2 K. 50 fillérért kapható 
színmüvet olvasóközönségünk fi
gyelmébe a legmelegebben ajánl
juk, reméljük, hogy a siker Vilma 
nénit további munkásságra ser
kenti s e téren még számos 
alkotásában gyönyörködhetünk.

Köszönetnyilvánítás. A RPO S  
Szilveszteresti kabaréjain felül
fizettek: Rábely Károly 200, Radó 
Ármin 100, Dickmann Dezső és 
Ernő 74, Dr Fuchs Izsó, Friczi 
Lajos 50, Kisgazda Párt 50, Dr 
Schreiber Ferenc 48, jelűnek 
Jakab, Schreiber József, Dr Wein- 
berger Rezső 30, Kálmán László 
24, dr Klein Samu 25, özv. Kohn 
Adolfné 20, Angyal Gyula 15, 
Kovács István, Hlozek János 17, 
Kosko Lajos 12, Bernáth Gyula 
dr 12, dr Kármán Aladár, Jelű
nek Ferenc, Schreiber Rezső, 
Kóbor Arnold, Runyay László 
10 K, Mester Sándor, Káposz
tás 7, Veres Gyula 6, N. N. 5, 
N. N., N. N. 4 koronát. Mind
azoknak, kik felülfizetésükkel az 
anyagi sikerhez, valamint azok
nak is, kik megjelenésükkel az 
erkölcsi sikerhez hozzájárultak, 
ezúton mond hálás köszönetét a 
RPO S vezetősége.

B aleset. Gonda György 74 
éves disznópásztor december hó 
28-án Harmac község határában 
a falusi disznócsordát őrizte. A 
csorda valamitől megijedt, össze- 
röffent és futásnak eredt. A pász
tor összeterelni igyekezett őket, 
miközben a csúszós talajon meg
csúszott s jobb combját eltörte. 
Beszállították a rimaszombati 
közkórházba, ahol azonnal ápo
lásaié vették a szerencsétlenül járt 
öreg pásztort.

Közigazgatási változások. Ez
év elsejével Szlovenszkó uj be
osztásáról szóló rendelet teljes 
erejével hatályba lépett. E szerint 
Gömör vármegye megszűnt és 
beolvasztatott részint a Kárpát
aljai, részint a zólyomi nagy- 
zsupákba. A rimaszombati járási 
főszolgabiróság hatásköre Rim. 
Sobota községre is kiterjesztett. 
Ezzel kapcsolatos személyi válto
zások —  az eddig is ismerteite
ken kivül —  a következők: Ri- 
mavská sobotai járási főnök 
Hanesz Emil v. zsupáni tanácsos 
lesz. Rimaszombat községvezető 
jegyzője pedig Csorbái András, 
v. tiszolci körjegyző. A két al
jegyzői állást Korbay  Ferencz 
eddigi aljegyző és Rejthár Adolf 
eddigi rendőrkapitány kapták. A 
városi tisztviselők azonban a 
közigazgatási változás teljes vég
rehajtásáig hivatalukban marad
nak.

Útlevél láttam ozási illetékek
Ismételt kérdezősködésekre az 
alábbiakban ismertetjük az út
levelek láttamozásáért fizetendő 
illetékeket:

i

Állandó vizűm egysz. utazásra
Ausztriába 114 K 57 K
Németország 240 K 60 K
Jugoszlávia — 75 K
Románia — 50 K
Bulgária — 50 K
Magyarország 

fél évre 70 K 35 K
Lengyelország — 100 K
Anglia — 85 K
Franciaország 75 K 75 K
Spanyolország 60 K 60 K
Svájc — 62 K

Átutazási illetékek: Németország
ban 40, Ausztriában 11.50 kor.
Mérsékelt illetékek (szegénységi 
bizonyítványok alapján nyerhető) 
Ausztriában 5 K, Jugoszláviában 
25 K és Franciaországban 38 K. 
Meg kell még jegyezni, hogy a 
német konzulátus hosszabb időre 
szóló vízumot csak abban az 
esetben ad, hogyha a többszöri 
Németolszágba való utazás in
dokolt.

A pénztári és számviteli szol
g á la t  a  nagyzsupáknál. A kor
mány rendeletet bocsát ki, amely 
a számvitel és a pénztári keze
lés kérdését szabályozza az uj 
megyebeosztássa! kapcsolatban. 
Az elszámolása pénzügyigazgató
ságokból átkerül a nagyzsupákba. 
esetleg a főszolgabiróságokhoz, 
amelyek az előzetes vagy utóla
gos elszámolás kérdésében ön
állóan járnak el. Ezért a belügy
miniszternek felelősek (aki a 
szlovenszkói miniszterhez is át
utalhatja ezt a hatáskört). A 
kerületi főnökségnél a pénztári 
szolgálatot e célra felállított adó
hivatalok látják el, az utalványo
zás joga a kerületi főnökséget 
illeti meg. A rendelet e két hiva
tal teendőit részletesen körülírja.

K örjegyzők és szolgabirák 
kicserélése és áthelyezése. A 
A nagyzsupa — rendszerre való 
áttérés következtében —  mint 
halljuk — Gömörmegye déli ré
szén levő körjegyzők és szolga
birák áthelyezésére is sor kerüi. 
Különösen ahol magyar nemzeti 
kisebbségek nagyobb számmal 
vannak, tervbe vették valamennyi 
körjegyző, főszolgabíró és szolga 
biró kicserélését. Reméljük, hogy 
ezek az áthelyezések csak a 
legszükségesebb és legégetőbb 
esetekben fognak eszközöltetni.
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A kereskedő if jak  szilveszteri 
kabaréján felülfizettek : Novák
József terménykereskedő 58, dr 
Klein 25, Gömöri Sándor* 10, 
Szőllősi Gyula 10, Kálmán Izidor 
10, Reichmann Iztdor 10, Nagy 
Miklós 20, Gránát Dezső 28, 
Józsa Áron 20, Hauser Antal 20, 
Neumann Elemér Rimakokova
9, Viczián János 15, Kakara Gyula 
15, Takács László 15, Mészáros 
15, Maros László 15, Szarvas 
Barna 5, Réthy László 10, Pá- 
ricska Árpád 10, Neumann Sán
dor 5, Weisz Ármin 50, Nyitrai 
József 20, Weisz Manó 50,|Márer 
Géza 20, Reichmann Izidor 21, 
Kálmán Izidor 21, Valaszkay 
Gyula 20, Bódi Barna 20, Vesze
kedésből 10, Prágai Kovács Ist
ván 20, N. N. 2, Bokor Sándor 
25, „Magyar Gazda“ 50, Bokor 
Dezső 50, Jelűnek Gyula 20,özv. 
Kóhn Adolfné és Kardos József 
20, Győrődy István 10, Fráter 
József 20, Braun Jenő 50, Győ
rődy Lajos 10, Gottlieb Jenő 10, 
Hoselitz Zoltán 9, Lefkovits Fe
renc 50, Paróczay Jenő 15, Bódi 
István 15, Kellner Sámuel 30, 
Klein Miklós 15, Galló Pál 20, 
Klein István 15, Kocsis László 
15, Tóín János 15, Klein József 
20, Durda Elemér 13, Dobránszky 
István 21, Toperczer Ernő í0, 
Derekas Bandi 10, Molnár Mi
hály 20, Havas Gyula 30, Ko
vács Ferenc 20, Mészáros Gyula 
15, Glaser Hugó 20, Boros Fe
renc 10, Paál László 10, Licht- 
ner József 22, Lusztig Menyhért 
20, Maros Miklós 12, Jelűnek 
Ferenc 10, Donáth Emánuel 20, 
Heksch György 17, Derekas Já
nos 30, Fischer Bertalan 60, 
Kemény Izsó 30, Reinitz Dezső
10, Róth Géza 20, dr. Fuchs Izsó 
20, Gancz Ármin 29, Szemerád 
Nándor 13, Jancsek Ágoston 20, 
Bikky János 20. Teleszniczky 
Ferenc 18, Prágai Kovács István 
Borsos József 20, Radványi N. 
30 és Kóhn Jenő 30 koronát. A 
feiülfizetöknek áldozatkészségü-, 
kért hálás köszönetét mond a 
rendezőség.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR, magyar és 
német könyvek, olvasási dij 1 ko
rona köteíenkint egy hétre Betét 
25 K. Továbbá tisztelettel értesítem 
a n. é. közönséget, hogy a mai nap
tól kezdve mindennemű írógépszala
got raktáron tartok Klein Géza 
könyvkereskedése R.-szombat. 10-10

Az 5 koronások beváltása,
Legutóbbi számunkban a forga
lomból kivont 5 koronás állam- 
jegyekről szóló híradásban egye
bek között az a kitétel is foglaltatik, 
hogy ezen államjegyeket az áll. 
adóhivatalok 1923 január végéig 
átveszik, illetve átváltják. Ezen 
más lapok nyomán közölt hír
adás azonban téves, mert az áll. 
adóhivatalok csakis 1922 dec. 
végéig voltak kötelesek elfogadni, 
1923 január 1-től 1924 dec. 31-ig 
pedig csak a pénzügyminiszté
rium bankhivatala és annak fiók
jai váltják át ezen államjegyeket.

i

i

i

1

Aláírási felhívás.
A Gömöri Hitelbank Részvénytársaság

közgyűlésének 1921 május hó 5-iki határozatából kifolyólag a 
pénzügyministerium c. 46284-1922. számú, valamint a szlovensz- 
kói teljhatalmú ministerium c. prés. 11515 — 1922. számú enge
délye alapján kibocsátandó 15000 darab uj részvényből a szaba
don maradt 10000 darab egyenként 100 Ke névértékű részvény 
nyilvános jegyzésre bocsáttatik.

JEGYZÉSI HATÁRIDŐ: 1923 március 31.
JEGYZÉSI ÁR: darabonként 230 Ke. A jegyzés alkalmával 

lO°/0 készpénzben, további 20% 30 nap alatt és "a hátralék havi 
10°/0-os részletekben 1923 november hó 30-ig befizetendő. A 
mindenkori hátralék után 5°/0 kamat jár. A részvények 1923 
január hó 1-től részesednek az üzleti nyereségben.

Régi részvényesek kedvezménye gyanánt minden két 
darab régi részvény után 3 darab uj részvény jegyezhető, dara
bonként 180 Ke árban. — Ezen jog azonban csak legkésőbb 
1923 március hó 20-ig gyakorolha.ó. — A Gömöri Hitelbankkal 
fuzionált intézetek részvényesei alábbi kedvezményes árban 

- a fuzionálási határozatokban a részvények kicserélésére vonat
kozó megállapodások épségben hagyása mellett — jegyezhetik 
a részvényeket, és pedig:

1 darab Ajnácskői Takarékpénztári részvény u'án jegyez
hető 1 darab uj részvény 192 50 Ke,

1 darab Dobsmai Hitelintézeti részvény után jegyezhető 
1 darab uj részvény 222-50 Ke,

1 darab Nyustyai Hitelintézeti részvény után jegyezhető 
1 darab uj részvény 205' Ke,

1 darab Feisőgarami Nép- és Hitelbanki részvény után 
jegyezhető 1 darab uj részvény 180’— Ke árban.

jegyezni lehet: A Gömöri Hitelbank Részvénytársaság 
főpénztáránál, továbbá ajnácskői, dobsinai, rimaszécsi, nyustyai 
és pohorella-masai fiókintézeteinél, úgyszintén a Morva Agrár 
és Iparbank, valamint a Zsolnai Hitelbank főpénztárainál és 
összes fiókintézeteinél. Költség és bélyegilleték cimen 5 korona 
fizetendő.

Rimavská Sobota, 1922 december 28.

A Gömöri Hitelbank üt. 
igazgatósága.

12- 26

Eredeti Singer varrógépek Száraz. Jó. Olcsó.

Szerkesztői üzenetek.

„Vilma néni." A sikerült munkához 
őszinte üdvözlés. A megkezdett utón 
csak előre.

Pacsirta. Nótás Kata. Dalkedvelő.
Köszönet a szives érdeklődésért. A 
„Menyecske csárdás" kottája a Gazda
bálon lesz legelőször kapható, könyves
boltba csak azután kerül. Ára 8 kor.

Poétáknak. Ismeretlenektől mit sem 
közlünk.

L. J . Megfordítva igaz a mondás. 
Vivődik, gyakran vivődik a lelkünk. Az 
élet harca az érzések igazságával. Ha 
igaz az érzés, ha őszinte és szent a 
vágy, győzedelmeskedni fog. Az erő: 
az akarat.

Adózó. A IV. oszt. kereseti adót már 
eltörülték. Helyébe jövedelmi adó az 
amit fizet és pedig jócskán.

Falusi asszony. Trubadúr Csodá
latos véletlen folytán mind a ketten 
ugyanazt kérik s igy kivételesen közöl
jük a kért uj dalszöveget:

Mindenütt kereslek,
Utcán, erdőn, réten,
Bár merre is járok,
Mindig Te rád várok 
S azt hiszem feléd visz 
Minden egyes léptem.

Ábrándok országát 
Ha repülve járom;
A csillagok között,
Bárányfelhők mögött,
Mosolygós két. szemed,
Fehér arcod látom.

Éjjel rád gondolva,
Ezüst az én álmom;
S a gyönyörben fürdőm,
Mivel sem törődöm,
Amikor velem vagy 
Én Kicsiny Virágom.

Panaszos. Tessék a Szlovenszkói 
Ellenzéki Pártok központi irodájához 
(Losonc, Füieki-út) fordulni.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:

Rábely Károly
laptulajdonos.

Siessen!
Ha igazán finom kalapot akar 

venni, azonnal keresse fel

Teleszniczky Ferenc
férfi-kalap üzletét Rima
szombat, Masaryk-tér 9.
Ez uj üzletben a legolcsóbb áron 
kaphattöbbféle minőségű posztó- 
kalapot, mindenféle téli sapkát. 
— Ezt a rongyos, ócska kalapját 
ne dobja el, mert ezt még ki
tisztítja, kivasalja, belőle egészen 

újat csinál !

Eladó emeletes ház.
Rimaszombatban, a Vasut-utca 1 számú 

I emeletes sarokház azonnal eladó. Ugyan
itt egy fényképészeti műterem bérbe ki
adó. -  Értekezni lehet Andrási László 

tulajdonossal. 2 3 1

mélyen leszállított árban részlet- 
fizetésre is kaphatók és kiköl- 
csönözhetők. Használt varró
gépeket veszek és eladok. Szak
szerű javítások. Runyay László 
gépműhelyében Rim aszom bat, 

Jánosi-utca 15. szám.

^  A legolcsóbb mérlegjavitási forrás ^

< TA U S E S  G U SZTÁ V  ► 
i  épület- és mülakatos l
4  műhelyében, Jánosi-ut 22. sz. (a ^  
A régi gimnáziumban),hol műhelye • ^
*  met e célra kibővítettem s igv F  
A  módomban van ugv a helybeli, p  
i  mint vidéki mérlegeket, valamint ^

*  súlyokat a legrövidebb időn belül F 
^  kijavítani, szives megrendelőimet ^

Akinek tűzifára van szüksége, rendelje 
meg Stefanik-utcai lakásomon vagy a 
Konzervgyár Masaryk-téri üzlethelyisé
gében, ahol amíg a készlet tart, 1 méter 
teljesen száraz bükk tűzifa házhoz szál

lítva 68 koronáért kapható.
1 — x VIETÓRISZ GYULA.

I m t i a i  vagy más megfelelő 
t i  (JUCII alk a! m ázást keres  
fiatal ember, gimnáziumi előkép
zettséggel, irodai gyakorlattal, 
szlovák, m agyar, német, cseh 
nyelv tudással. Perfekt fordító. 
Levélbeli ajánlatot „Szorgalmas" 
jelige alatt e lap kiadóhivatalába 

kér.

Halló! Halló!

V a d á s z o k !
A mai nagy áresés mellett 
a legmagasabb árban veszek 
mindennemű vadbőrt, u. m.: 
róka, nyest, vidra, nyúl stb. 

Tisztelettel
GROSZM AN MÓR

RIMAVSKÁ SOBOTA,
(a volt Tóth pék-féle ház) 

Stefanik-u. (Kossuth-u.) 7. sz.

Rimavská Sobotá, 1923. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában.


