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Madách.
Ma van száz éve, hogy
megszületett az „Ember tra
gédiájáénak öröknevü köl
tője, ma 1923 január 21-én.
És mi, az ő nagy tragédiá
jának kicsi szereplői, esett
szívvel és csüggedésre kár
hoztatott fejünkkel meghajt
juk Neki a ma lobogóját,
mert kevésszer volt a vilá
gon olyan igazán-élő a Madách-szó, mint ma.
Az Ember nagy harca,
amiben Szellem és Anyag,
az Isten és Lucifer, a Teremtő
és a Tagadás viaskodnak,
Madách szerint ez a célja
létünknek, amit mi ember
szemmel felfoghatunk, mert
az igazi célt, a végső titkát
a vílágfiiiauőíiségnek bölcs
előrelátással elrejté az Ur.
Nekünk csak ennyit mond
a lét céljáról: A létnek célja
a kü zdés m aga.
Madách a ma emberét
akarta megfesteni a Tragé
dia londoni jelenetében. A
londoni vásár vad orgiája és
erkölcsi züllöttsége azonban
távolról sem élt előtte oly
tiszta igazságában és oly
kétségbeejtő valósággal, mint
előttünk, akik látjuk, érezzük,
a ma embere előtt Lucifer
tagadó szelleme megnagyob
bodott alakban él, mert a
kétségbeeséshez mi közelebb
állunk mint Ádám, amikor
azt mondván: Vége a ko
médiának ! — a sziklaür felé
tart, hogy halálával megszün
tesse az emberiség csirájá
nak magával hozott életét.
Madáchot ünnepelik ma
szerteszét. Az Ember tragé
diájának hatalmas jelenetei
fognak lejátszódni városok
ünneplő közönsége előtt a
modern színpadokon, meg
döbbentve, megerősítve az
embert, Ádám örök eszméi

nek örök hordozóját. — Nem
szeretem, ha a költők ünnep
léséből politikát csinálnak, de
most mégis elengedhetetlen
erővel tör föl a vágyam, hogy
ennek az ünnepnek európai
kereteket és hátteret adjak.
Ez a szörnyű kép kima
radt a tragédiából. A világ
lángban áll. Európaszerte
olyan ideges nyugtalanság
érezhető, hogy szinte nem
is bírjuk felfogni, mi lehet
az, ami az elfásult emberek
petyhüdt idegzetét még egy
szer ilyen vibrálásba bírja
hozni. Az U ral.alján titok
zatos csendben alakul va
lami. Törökország pusztái
nagy dolgok előkészületéről
hallgatnak, a Rajna és a
Ruhr mentén tankok és pán^CiciUiOrv
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egy nép szivébe és Középeurópa kis államai nem tud
nak nyugodtan aludni.
Egy estére elfeledjük ezt
a hátteret. A tragédiát, amit
élünk, az uj felvonást, ami
készül s ami esetleg ember
vérrel lesz Írva, belemenekszünk az eszmék versbe
szedett álombirodalmába, a
költészet és a szellem or
szágába, ahol ma Madách
nevétől piros betűs a dátum.
És kérve-kériük, várvavárjuk a megváltást, az örö
kös elbukásból minket mégis
kiemelő, felemelő megváltást,
az Urat szeretnők ölelni, oda
menekülni megbékítő, kien
gesztelő kebelére, hogy hadd
mondja nekünk is: E m ber
küzdj és bizva-bizzál.
Madách sok igazsága kö
zül, a kétkedés, a szemlélő
dés és a tehetetlenség nagy,
megrendítő korszakában, mi
kor magamagunk kárán ta
nultuk meg ezek szomorú
következményeit, nem kel!
az elgondolkozó tépelődés
szüleményeit kikeresnünk, —
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ma más világban él a lelkünk
és ha megvált az Ur szava,
utat mutat a költő Lucifer
szájába adott kijelentése is:
A tett h a lá la a z o k o sk o d á s.
Nagy zavarban várjuk leg
jobban az összefogó Erőt.
A lelkünk szétzüllöttségében,
cél és utat kereső kétségbe
esésünkben, aki megtanít ma
is hinni és biztat a küzdésre,
neki meghajtjuk a hallelujás
ünnep lobogóját és hódo
lunk neki: Madách szelle
mének.

Pénz őfelsége
ma kétségkívül a legfőbb,
mohósóvárgással körülrajon
gott, vagy legalább is teheiv tiC ii i s - l t c g L o b t l C l i d i i i c i i
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lághataiom! Az emberiség
közéletét lebirhatlan erővel
irányitó zsarnok, melynek
befolyása alól nem vonhatja
ki magát senki. Egyének,
családok, népek, országok
nyögik széttéphetetlen bilin
cseinek nyomasztó nyűgét s
nem bírnak, vagy tán nem
is akarnak szabadulni jár
mából ?
A förtelmek mostani or
giáiban a legocsmányabb
látvány nagyratartott szelle
münk meghódolása a hide
gen csengő, vagy szárazán
zizegő báíványkép előtt!
A s z a b a d s á g eszm éjét lán
g o ló arcca l s három szinü,
m eg p iro sló z á s z ló k alatt
s z a jk ó z ó em beriség ön feled t
m ám orral m asírozik P énz
ő fe ls é g e ellenállhatatlan ig á 
já b a !
Mindenkit térdre kény
szerít s bűvkörében mind
amellett kielégülést és meg
nyugvást senki sem talál.
Pénz őfelsége elégedett
vigyorgással fogadja az ap
ró tucatlények szolgálatkész
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sürgését forgását, a vezérlő
uralmának önkéntesen á ld o 
z o k tömjénfüstjét s a jutal
mazással sem fukarkodik.
Kincs, pompa, gyönyör s
jólét zuhogó árja ömlik bő
ségszarujából s valami ká
bító bájital, mely feledteti
ideig-óráig a becsület, er
kölcs és lelkiismeret nyug
talanító megnyilatkozásait.
D e j a j a vele szem be
h ely ezked ő ö n érz etesek n ek !
Pénz őfelsége brutális kéjjel
Toppantja össze a makacskodót, koldustarisznyát akaszt
ván nyakába s a sudár ge
rincek végre is meghajolnak,
lecsendesül a belső lázon
gás, kezes báránnyá szelí
dülnek a jellemóriások s fa
nyar mosollyal, vállvonogatva
motyogjak. Nem tehetek más
ként. Élnem kell!
Hány csa lá d i szentély üdve
s mennyivel többnek siral
mas pusztulása Pénz őfel
sége
szeszélyeskedésének
következménye! Már az ott
hon megalapozásánál kisért
mellőzhetetlen befolyása, mi
kor a boldogság megalapo
zását a mérleg két serpenyő
jében egyensúlyozott hozo
mánnyal eszközeik s a szivek
egyesülését csupán másod
rendű tényezőnek tekintik.
De akadnak kivételek is,
sajnos, csak addig, mig a
kérlelhetetlen kényur, Pénz
őfelsége sorompóba nem lép
s az anyagi megpróbáltatá
sok taglócsapásaival le nem
töri az eszményi álláspontot.
A kialudt tűzhely, a beteg
ség s nyomor szülőket emész
tő, gyermekeket kinzó gyöt
relmei az ő irgalmatlanságának szörnyűségesen romboló
munkáját mutatják.
Természetesen a n ép ek
borzalm as tusáját is Pénz
őfelsége indította meg haj
dan- a kapzsiság ösztönének

ékszer- és varrógépüzletét újonnan épült
házában, a postával szemben, Rimaszombat.
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dédelgetésével. Az em beri
ség eddigi sokezer éves vér
rel írt története a telhetetlen
birvágy jegyében zajlott le
s az államok kormányzói
nak elvakult esztelensége
kíméletlenül hurcolt vágó
hidra legutóbb is ártatlan
milliókat, hogy lihegő pénzszom ját csillapítsa.
A világháború őrjöngő
dühöngése évszázadokkal ve
tette vissza Európa erkölcsi
és anyagi színvonalát, de az
em beriség hóhérai csak to
vább folytatják ördögi játé
kukat. Századunkban a kö
zépkor rablólovagjainak újra
éledését üdvözölhetjük. A
páncélszekrények árnyéká
ban meghúzódó sötét alakok
örökös m éregkeveréssel hiusitják meg a béke apostolai
nak törekvéseit. Trónokat
döntenek meg, korm ányrend
szereket buktatnak, nemze
teket egym ásra uszítanak, a
vallások tekintélyét aláássák,
a társadalm i osztályok egy
ségét m egbontják, a legszen
tebb eszm ényeket sárba ti
porják s az egyéni önzés és
ököljog elvét rendszeresítik!
Pénz őfelsége néhány ezer
csatlósának kezében össz
pontosul ma minden hatalom.
Az elbetyárositott s egymást
marcangoló országok csata
terein ők a haszonélvező
hullarablók, kiknek istene az
aranyborjú s hazájuk a szé
les világ! A kóbor kutyák
módjára marakodó tömeg
nek pedig csak hitvány kon
cot dobálnak!

Emlékeztünk . . !
január 13. napján a sáros föld
golyóra hetek óta nehezedő és
az emberi lélekre oly nyomasztó
lag ható sürü ködfátyol hirtelen
megtört és a felhős égből lassan
hullani kezdtek a fehér hópelyhek myriád csillagai. Estére már
— a tél kedves ajándéka gya
nánt — vakító fehér hóíakaró
boritá a várost, a nagy termé
szet maga is szimbolizálván azt
a magasztos és szent ünnepet,
mely ez este minden itt élő ma
gyar lelkét lángra gyújtotta.
Hetek óta az egész müveit
világon díszes ünnepségekkel
ülik meg a magyar költőkirály
születésének századik évfordu
lóját. Mindenütt és mindenki
érzi és kifejezésre juttatja hódo
latát és megbecsülését Petőfi
Sándor szellemnagysága iránt
és e hódolatok sorozatába sze
rény, de mégis csillogó gyöngy
szem gyanánt kapcsolódott bele
Rimaszombat magyarságának im
pozáns keretekben lezajlott ün
nepsége. Az ünnepségek fényes
megnyilvánulásai voltak váro
sunk magyarsága törhetetlen fajszeretetének és megbecsülésének,
ragaszkodásának az iránt, aki
magyar, aki a miénk.
Az ünnepségek tudósítójának
ezúttal könnyű dolga van. Énjé

Gömör
ben most el kell némulni a kri
tikusi vágynak; a magasztos és
szent ünnepben akaratlanul sem
szabad gáncsolni valót keresni,
hiszen a legcsekélyebb törekvés
a nagy cél érdekében elismerésre
és dicséretre méltó. A kritikusi
toll e pillanatban csak erőtlen
acéldarabbá válik, mely a meg
ihletett szív és lélek eszköze gya
nánt az eseményeket a maguk
nagyszerűségében hűségesen le
írja.
Január 13 án este 8 órára volt
kitűzve az első Petőfi-estély kez
dete. Belépődíj nem volt, min
denki szabadon teljesíthette ma
gyarsága által diktált kötelessé
géi S bár e tekintetben utolsó
percignyugodtak voltunk — meg
vallva őszintén —- este mi is
csodát láttunk. Már jóval egy
órával az előadás kezdete előtt
megtelt a „Hungária" nagyterme,
roskadtak a karzatok és a közön
ség egyre áramlott, a tömeg folyton-folyvást nőtt. A rendezők te
hetetlenek voltak, de a helyhiány
miatt lehetetlen is volt a jogos
kívánalmakat kielégíteni. Sokan,
kik ünnepelni jöttek, hazatávoz
tak panasz és zokszó nélkül azzal
a tudattal, hogy „él a magyar
még!“ Nyolc órára már az utolsó
csepp helyig megtelt a nézőtér
és mire a függöny felgördült, a
várakozás perceinek áhitata tem
plommá avatta a múzsák rimaszombati hajlékát.
Kezdetét vette tehát a díszes és
magas nivóju ünnepély, melynek
műsorához hasonló mégnem ke
rült Rimaszombatban színpadra.
A Polgári Olvasókör zenekara
által előadott hatásos Petőfi in
duló után, a felolvasó asztalhoz
lépett dr Veress Samu, hogy el
mondja emlékbeszédét. Az ősz
tudós, Petőfi ieghivatottab méltatója, ki rajongó szeretettel ne
velt generációt-generációra a ma
gyar kultúra megőrzésére, meg
tört szemekkel bár, de gazdag
lelkének ifjú hevével méltatta
Petőfinek világirodalmi jelentő
ségét és maradandó becsét. Ün
nepi beszédében ragyogó szóára
dattal világította meg a világra
szóló ünnepségek jelentőségét.
Költemény volt dr Veress min
den szava, melyet áhitatosan hall
gatott végig mindenki. Az emlék
beszéd után Hlozekné Beiiczky
Böske szavalta el Petőfi „A
hazáról" cimü költeményét. Nem
jól irtuk; mert nem szavalta, ha
nem elmondta a nagy költő lel
kének száz szinü virágbokrétájá
ból a legszebbet, legillatosabbat.
Elmondta úgy, hogy belesirt a
lelkünk, felsajgott a szivünk,
könyek gyűltek égő szemünkben
és a gyönyörű költeményt, amely
első betütudó óránktól benn éi
lelkűnkben, most bibliás hittel
hallgattuk. A könyek, a lélek
igaz gyöngyei, melyek Hlozekné
szavalata nyomán a szemekben
csillogtak, a legfényesebb kritika
helyett beszéltek. S ha sorrend
ben nem is, de érdemben utána
következik Fodor István által
|ihletett művészettel sakölteménynek megfelelő átéléssel és lelkese
déssel előadott „Dalaim“-ja. A rutinirozott szavaló a közönség tap
saitól biztatva, adta elő még az el
sőhöz hasonló hatással Petőfi köl: tészetének legszebb gyémántját,
a „Szeptember végén“-t, melynek
előadását már a Kath. Kör Petőfi
! estélyével kapcsolatosan is elis

merőleg méltattuk. A Polgári Kör
énekkara adott elő két Ízben Petőfi
dalokat. A nagyszerű dalárda már
egészen átvette a régi, jóhirü
rimaszombati dalárda tradícióit
és nemsokára nélkülözhetetlenné
fog válni bármely ünnepélyes
alkalommal. A teljes összhanggal,
megfelelő érzéssel, fokozódó lel
kesedéssel előadott dalok közül
kivált a „Falu végén kurta korcs
ma", művészies előadása, mely
ben ifj. Rábely Miklós kiváló
hangja felette kiemelkedett. A
közönség zajos tapssal honorálta
a Halász József vezetése alatt
működő énekkar előadásait.
Tzek után rátérhetünk az ün
nepély tulajdonképeni alapját
képező Petőfi életéből vett jele
netekre, melyeket képben, Petőfi
megfelelő költeményei alapján,
illetőleg azok felhasználásával
dr Veress Samu dolgozott fel
színpadi előadásra.’ Mi, akiknek
alkalmunk volt több a centennáriumra készült alkalmi darabot
megtekinteni, elfogultság nélkül
állíthatjuk, hogy ez a kis mű
messze kiemelkedik az alkalmi
darabok tömegéből s úgy össze
állítása, mint rendezése, előadása
s főleg scenikai kivitele tekinte
tében bármely nagy színpad dí
szére válhatott volna. Az ügyesen
és stílszerűen négy tablóban fog
lalt életepizódok a gyermek Pe
tőfit, a szerelmes ifjút, a Múzsá
jához hű és a világszabadságért
életét feláldozó költőt állítják
elénk, megfelelőlegdramatizálván
a költő verseit. Ezenfelül azonban
tele van szőve költői gondolatok
kal, mély értelmű, a nagy költő
egyéniségét dicsőitő eszmékkel,
melyek az összeállító érdemé
hez Írandók. A jelenetek összes
szereplői teljes tudásukat, lel
kesedésüket, akaratukat fektet
ték szerepükbe és összeségükben tiszteletteljes elismerést ér
demelnek. Fodor István a gyer
mek Petőfit, Veress László a
költő alakját érzékeltette meg
dicséretes törekvéssel. Lengyel
Malvin Szendrey Júliája bájos
játékával és kellemes hangjával
ttint ki. Nigrinyi Éva, Homolya
Tusi, Fülöp Ica, Runyay Lenke
és Szlatinszky Kató mint múzsák
és angyalok, ragyogó ifjúságuk
kal és kedvességükkel hatottak'
és jól adták elő Telek A. Sándor
nak mélyjáratu és még hivatá
sos szavaiéra is nehéz feladatot
rovó verseit. Makovics Lala rövid
jelenése élethü volt.
Az elismerés pálmája azonban
teljes egészében illeti dr Veress
Samut, ki a nagyszerűn megalko
tott és nagy sikert aratott dara
bot megírta. Dr Veress Samu
érdeme a zenei vezetés és a
darabnak stílszerűen, Petőfi da
lokból összeállított kísérete is.
Telek A. Sándornak Apotheózisa
a költő leikéből fakadt és száz
szoros erővel férkőzött a mi
szivünkhöz is. A betanítás nehéz
munkáját és az egész művészi
rendezést Márkus László végezte,
fáradhatatlanul és szakavatott
kézzel. Bár sorrendben utolsó
helyre kerültek, de érdemüket
tekintve, a legelső sorba méltók:
a kulisszák „névtelen hősei", kik
nek javára elsősorban könyve
lendő el az estély külső sikere.
Korányi Zoltán, Benkovits Gyula
és Makovics Jenő azok, akik a
semmiből mindent és a szűk
keretben a lehetetlent is előállí

1923 január hó 21
tották. Az egyes jelenetek scenirozása és főleg a segesvári csata
jelenet megjelenítése oly művé
sziesen, élénken és illúziót kel
tőén volt megrendezve, hogy
ahhoz hasonlót — a méreteket
tekintve — még nem láttunk
színpadunkon. A taps nagyrésze,
mely a páratlanul sikerült jele
neteket követte, méltán illeti meg
a színpadnak önzetlen munká
sait.
Az első estélynek a rimaszom
bati előadások krónikáiban egye
dül álló sikere folytán az ünne
pélyt tekintettel a kimaradottak
óriási számára — Hanesz Emil
járási főnök engedélye alapján,
aki az előadáson elejétől-végig
részt vett, — január 16-án este
megismételték az elsőhöz hasonló
sikerrel.
Ezzel véget értek a kegyeletes
megemlékezés ünnepei; az áldo
zati oltár tüze azonban örökön
lobogni fog a magyar szivekben.
„Az álmok nem hazudtak"
Petőfi nem halt meg, de beköltö
zött a világ halhatatlanjainak
Pantheonjába. De a beborult
magyar égen is — Telek szavai
val —
„ . . . ott ég fénye, mi vezérel,
Lelkének szerteömlő sugára:
Költészete és gondolatköre
Föl-földereng a nagy éjszakára... “
—
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HÍREK.
Száz éve
ma éppen, hogy a sztregovai Madách-kuria fehérre
meszelt gerendás szobáinak
egyikében napvilágot látott
egy véznatestii csecsemő,
életrekelt egy emberi lény
s izzani kezdett a halhatat
lanság isteni szikrája, hogy
később lángrakapva, fényé
vel beragyogja a világot és
babért aratva dicsőséget sze
rezzen a nagy, a müveit világ
által akkor még oly kevéssé
ismert magyar névnek.
Ma száz éve éppen, hogy
a ma már az egész müveit
világon ismert Géniusz meg
kezdte földi pályafutását,
hogy átélve az emberi lélek
minden fájását, tenger csaló
dását, megírja az „Ember
trag éd iáját, a világiroda
lom egyik ékes gyöngyét,
legnagyszerűbb müvét
. E nagy Géniusz, e hal
hatatlanságában oly nagy
ember emlékének áldoz ma
a világ.
Ünnepi tűz gyullad a lel
kekben, a szivekben a nemes
lelkesedéssel telt kegyelei
szent érzésének melege tá
mad s a szellemi nagyság
előtt leborulva helyezik ol
tárra az emlékezés örökzöld
koszorúját s gyújtják meg
annak fennen lobogó fá k 
lyáját.
Kezünkben az ünnepi fá k 
lyával, levett kalappal állunk
be mi is az ünneplők soka-

Gftmör

1923 január hó 21
s á g á b a s tesszü k a z em lé
k ez é s oltá rá ra érzésü nk her
vadhatatlan koszorú ját, hogy
áld ozzu n k a nagy, a h a lh a 
tatlan m ag y ar G éniusz M a
dách Im re id őtlen -id ő kig élő
em lékének.
Én.

KINŐ- APÓ LLO-MOZGÓ
Kivételesen szombaton, január 20-án

15Vászonra az „Aranyember."

Nagy érdekfeszitő dráma Jókai regénye
nyomán. Főszereplők: Lenkeffy Ica,
Beregi Oszkár, Rajnai Gábriel, Mókay
Margit és Berki Lillí.

jVan3á2 i-aé,n teljesen uj műsor.
Szerdán, jan. 24-én a világ legnagyobb

E lje g y z é s . Szendy Irénkét el
jegyezte Ndvoj Michal. (Minden
külön értesítés helyett.)

filmje" „Európa— amerikai ex-

A ranylak od alom . A Ma lázas
sietséggel élő embere előtt is
ritkaságrak tűnik föl, de a jövő
nemzedék egyenesen csak a reminiscentiákból és szóhagyomá
nyokból vesz majdan tudomást,
hogy voltak egykor, réges-régen
házaspárok, k ik a boldogító szent
kötelékben, zavartalan megelé
gedettségben félszázadot töltöt
tek el, egy család nemzetség
fájának számos hajtását látták
megerősödni, terebélyesedni s
testi és lelki erejük teljes ép
ségében ülték meg aranylako
dalmukat. Az életet-élés ilyen
ritkaságszámba menő ünnepét
érte meg, a nagy utón ilyen fé
nyes
stációhoz
ért
Lengyel
György nyug. járásbiró és neje
Török Ilona, kik folyó hó 14-én
ünnepelték boldog
házasságkötésük ötven éves évfordulóját.
A városunk társadalmának osz
tatlan szeretetében és általános
tiszteletében álló galambősz há
zaspárt a gratulánsok egész serege kereste fel ez alkalommal
jókivánataival s részesítette lel
kes, meleg ünneplésben őket.
Mi, a közvélemény szerény hang
adói ezúttal állunk be az üdvöz
lők gárdájába s kívánjuk, hogy
az aranynászosok egészségben
és teljes boldogságban érjék
meg a gyémántlakodalmat.

a „Vörös ász“. ?£gydSEÍ:

Hangverseny. Róth Feri he
gedűművész Schiff Ödön, Spis
Hermán és Franké Arthur neves
művészekkel folyó hó 27-én a
Tátra-szálló nagytermében tartja
hangversenyét. A zenei világban
nagy kedvességnek örvendő vo
nós-négyes társaság hangverse
nye városunkban rendkívüli mű
vészi eseményt képez s remél
hetőleg teljes elismeréssel is fog
találkozni. Jegyek a Lévai könyvkereskedésben kaphatók.
.

A R P O S je lm e z - b á l ja , mint
már közöltük is, február 10-én
este a „Tátra" termeiben tartatik meg. A zártkörű, fényesnek
Ígérkező
mulatság
rendezési
munkálatai erősen folynak s
tekintve, hogy jelmezes mulat
ság évek óta nem volt városunk
ban, az érdeklődés óriási mérv
ben nyilvánul meg már is s a
siker eleve is biztosítottnak mu
tatkozik. Az intéző bizottság ez
utón is kéri a R PO S összes tag
jait és általában városunk ifjú
ságát, hogy a pénteken, folyó hó
26-án este 6 órakor a Polgári
Olvasókörben tartandó értekez
leten megjelenni szíveskedjenek.
A rozsnyói zsupán! expozitu ra m eg kezd te m űködését. A
tátraaljai zsupanátus gömöri expoziturája e héten már meg
kezdte működését Rozsnyón. A
hivatalt ideiglenesen, mig alkal
mas helyiséget találnak, a város
háza épületében helyezték el. Az
expozitura vezetője dr. Obercián,
volt alsókubini zsupáni tanácsos.

n r a c c L-óhol “ Két amerikai ujság[flC o o KcUlGl.
iró története 6 felv.
Szombaton 27-én és vasárnap 28-án

Az uj zsupán. Dr Szlávik
György zólycmmegyei zsupán
j fogadónapjai kedden és pénteken
lesznek 9 — 12-ig. Rendkívüli sür
gős ügyekben pedig mindennap
| (vasár- és ünnepnap kivételével)
12— 13 óráig áll a felek rendel
kezésére Zólyomban.
A szlovenszkói képzőm űvé
szek házi s o r s já t é k a sorsolá
sának eredményeképpen az első
nyereményt, Mousson Tivadar:
„Vásár" olajfestményét 2000 ko
rona értékben Benkovits Gyula
nyerte el.
Iskolát kérnek a dob sinai
ném etek. A tátraaljai nagyzsupa
német pártja azzal a kéréssel
fordult a bratislavai minisztéi riumhoz, hogy Dobsinának adjon
i német iskolát. A kérvényben
arra hivatkoznak, hogy Dobsinán
400 német iskolás gyermek van.
I
T ánckurzus. A kereskedő ifjak
Dobránszky István tánctanár ve
zetése mellett két hetes tánc
kurzust rendeznek. Résztvenni
óhajtók bővebb felvilágosítást
Weisz Ármin üzletében nyer
hetnek.
A K árp á teg y e sü le t (Karpathenverein), amelynek központja
Késmárkon van, itt is gyűlést
tartott a múlt héten dr Baksay
Dezső elnöklete alatt. Az egye
sület a rendes tagok diját évi
36 koronáról 25 koronára szállí
totta le a helyi csoport részére.
Tervbe vettek utjelzéseket a kör
nyéken és a nyár folyamán 7
rövidebb és hosszabb kirándulást
a Rimavölgytől a Királyhegyig.
Az uj kiránduló és majálishely
megalkotását is sürgeti az egye
sület a városnál a tamásfalvi
500— 600 éves erdőrészlet fenn
tartásával. A nemes sportok mű
velésére ösztönzi elsősorban az
ifjúságot. Tudomásukra hozza
az érdeklődő tagoknak, hogy febr.
10 és 11-én tartják meg TátraSzéplakon a IX. nemzetközi skiversenyf. Továbbá február 2-től
4-ig Murányban 3 napos skitanfolyamoí rendez az egyesület,
erre január 27-ig lehet jelentkezni.
Február 10— 12. között a Király
hegyre rendeznek skikirándulást.
10-én találkoznak Pusztamezőn
a szepesiekkel, szükséges 3 napi
éleiem, gyorsfőző, lámpa, gyertya
stb. Az utóbbi túrákat gömöri
területen Lángos Lajos rendezi
Jolsván.""Helybeli érdeklődőknek
Szoyka Pál kirándulásrendező
szolgál felvilágosítással.

HA HÁZAT, BIRTOKOT
venni vagy eladni akar,
ha birtokot bérelni akar,
vagy bármilyen megbízást
óhajt elintéztetni, forduljon
BURGER J Ó Z S E F ügynökségéhez
Rimaszombat, Szijjártó-utca 64. sz.

A cserk észek P etőfi-ü n n ep e.
Ifjak és öregek, mindenki hódol
Petőfinek. A gimnázium cserkészcsapata is kiveszi ebből a részét,
hiszen annyi sok érzelmi közös
ség fűzi össze őket a nagy köl
tővel. Embertársi, mindent átölelő
tiszta szeretet, a természet ha
tártalan imádása, az életnek
szépíteni a k a rá s a : egy törekvé
sük. A költő emlékének jövő hó
3-án, szombaton fél 6 órai kez
dettel nagy diszgyülés keretében
áldoznak a cserkészfiuk. Ekkor
adják elő a csapat főparancsno
kának, Horváth Zoltán tanárnak
ez alkalomra irt kedves darab
ját: „Petőfi és szülei" címmel.
Ezenkívül Petőfi örökszép költe
ményét: János vitézt vetített k é 
pekkel fogják bemutatni. Cser
készénekkar, hegedüjáték tölti
ki a műsort, melyre minden
érdeklődőt és a csapat barátját
tisztelettel meghívják. Belépődíj
nincs, de szives adományokat,
— mely a nyári táborozás súlyos
költségeihez járulna — köszö
nettel fogadnak.
Lőrinczy G yörgy n y u g alom 
b an . Hosszú és a magyar k u l
túrára
nézve
eredményekben
gazdag munkásság után nyuga
lomba vonult Lőrinczy György,
az V. fizetési osztályba beosztott
magyar királyi tanfelügyelő, a
magyar irodalom egyik kitűnő
sége, vármegyénknek is volt tanfelügyelője. Nyugalomba vonu
lása alkalmából Magyarország
kormányzója eredményes műkö
dése fölött elismerését fejezte ki.
M ad ách -ce n te n n áriu m . Még
véget sem értek Petőfi 100 éves
születési évfordulójának emlé
kére rendezett nagy ünnepségek,
mikor már egy másik nagy ma
gyar iró halhatatlansága ostro
molja egy második százév ka
puját. Ma 1923 január 21-én van
száz éve, hogy M adách Imre, „Az
ember tragédiájáén ak világhírű
Írója, a nógrádmegyei Alsósztregován megszületett. Losonc vá
rosa holnap, január 22-én méltó
képpen ünnepli meg Nógrád
nagynevű fiának emlékét és a
100. születési évforduló napján
díszelőadásban kerül szinre „Az
ember tragédiája" Polgár Károly
rendezésében és felléptével. A
Madách-centennáriumot január
21-én a budapesti Nemzeti Szín
ház is megünnepli, ahol a leg
nagyobb magyar drámai játék
már évek óta havonként műsoron
van, de ünneplésre készül az
egész magyar kulturális világ is.
P a ló c tü n d é r címmel uj szín
darab jelenik meg pár hét múlva
Horváth Zoltántól. Á 3 felvonásos,
egész estét betöltő népszínmű
hátterét egy érdekes nép karak
tere és nyelvjárása szolgáltatja.
A darabot sok eredeti dal és
táncok teszik változatossá. „Mű
kedvelők szinpada" címmel soro
zatos vállalatot tervez a szerző,
akinek „Falu szépe" cimü kis
népszínművét a múlt évben 4
helyen előadták szép sikerrel.
Ez indította újabb műkedvelő
darabok Írására, mert manapság
minden faluban műkedvelők ját
szanak. A darab Klein Géza ki
adásában rövid idő alatt meg
megjelenik. Ára 6 korona lesz.
Az előadás jogát a szerző adhatja
meg.

3
Műkedvelői e lő a d á s . A balogtamási-i „Olvasókör" tagjai m ű
kedvelői előadást rendeztek, mely
alkalommal szinrekerült Paal
Gyulának az ország különböző
színpadjain zajos sikert aratott
„Veszedelem a házban" cimü 3
felvonásos énekes népszínmű. A
darab frappáns hatást gyakorolt
a nagy számban megjelent kö
zönségre, a szereplők egytőlegyig jól megállották helyüket s
igy méltán kiérdemelték a hálás
közönség tapsait. A sikerült elő
adást reggelig tartó táncmulatság
követte.
A városi h a tó sá g o k h a t á s 
köre. A községekké átalakított
városok elöljáróságának hatás
körét a szlovenszkói teljhatalmú
miniszter a következőkép sza
bályozta : 1. A városok vezetői
a rendelkezésükre álló közegek
kel foglalkozásukat háboritlanul
folytathatják amennyiben ez az
állam és a város érdekeivel nem
ellenkezik. 2. Gondoskodnak a
személy- és vagyonbiztonságról.
3. Gondoskodnak a község köz
lekedési útjairól és azok karban
tartásáról. 4. Gondoskodnak, a
mezőrendészetről. 5. Gyakorolják
a rendőri ellenőrzést az élelmi
szerek árusításánál, a városokon,
valamint a mérlegeknél és mér
tékeknél. 6. Gyakorolják az egész
ségügyi rendőrbirói hatáskört a
cseléd- és munkaügyekben. 8.
Felügyelnek a közerkölcsre. 9.
A szegényügyet és a közjótékony
ságot támogatják. 10. Rendőrbiróiiag ellenőrzik az építkezé
seket és a tűzbiztonságot. 13.
Támogatják a községi iskola
ügyet. 12. Pártok egyenetlenke
déseinél békitőleg közreműköd
nek. 13. Önkéntes árveréseket
ellenőriznek. — A községek ve
zetősége első fokon fegyelmi
biróságát alkotja
valamennyi
községi tisztviselőnek. Az uj ve
zetők nem szüntethetik meg a
tisztviselők fizetését. Ez csak
abban az esetben történhetik
meg, ha az illetőt állami szol
gálatba veszik át, vagy nyug*
dijazzák. Eddig az időpontig
összes illetményeik fizetendők,
viszont a tisztviselők kötelesek
a belső közigazgatás munkáját
tovább is végezni.
Mi az e ljá r á s az útlevéls z e rz é s n é l?
Olvasóink közül
többen fordultak hozzánk azzal
a kérelemmel, világosítsuk fel
őket arról, hogy mikép szerez
hetnek most útlevelet? Illetékes
I helyen nyert információnk alap
ján közölhetjük erre nézve a
következőket: Minden útlevél
iránti kérelemhez, valamint út
levél meghosszabbítás iránti ké
relemhez is szükséges az állami
adóhivatal és pénzügyigazgató
ság jóváhagyása. Az útlevél ki
adása iránti kérelmekhez szük
séges azonkívül illetőségi bizo
nyítvány, amely nem lehet egy
évnél idősebb, valamint két arc
kép. A melléklendő kérvény 2
K-ás okmánybélyeggel bélyegzendő felül s melléklendő még
egy 3 koronás bélyeg is. Minden
kérvényhez fizetendő a rendes
10 Ke díjon kivül még 5 Ke a
kezelési költségek fedezésére,
illetőleg ez csekklapon bekül
dendő a zólyomi zsupáni hivatal
címére. Ezen csekklapok a vá
rosi jegyzői hivatalnál kaphatók,
ugyanott adandók be az útlevél
iránti kérelmek is.

Göm ör
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líj, Yondra János cserépkályliás
Rimavská Sobota, Ujváros-utca 8.
P e tő fi induló jelent meg Gás
pár János tanitó oki. középisk.
énektanár zeneszerzőtől. Az in
duló dallamos, a lehető leg
könnyebb letétben van Írva zon
gorára. Megrendelhető a szerző
nél Rimaszécsen, valamint ifj.
Rábely Miklós könyvkereskedé
sében. Ára 6 korona 50 fillér.
A százk o ro n áso k b e v o n á s á 
ról téves hir terjedt el városunk
ban is és sokan akadtak, kik
nem tudni kinek, de tényleg fel
ültek és a helybeli állami adó
hivatalnál beváltási és illetve
felvilágositási kérelemmel alkal
matlankodtak. Közöljük, hogy e
hir teljesen alaptalan s a ma
forgalomban lévő zöldszinü száz
koronások bevonásáról szó sincs.
S zab ad vasúti u tazás a
m unkakeresőknek. A vasutügyi
minisztérium elrendelte, hogy
azok a munkanélküliek, akik a
munkaközvetitő hivatal utján egy
bizonyos munkaadóhoz utaltat
nak, az államvasutak harmadik
osztályán aszociális minisztérium
terhére ingyen utazhatnak. Ez a
kedvezmény csak az odautazásra
érvényes, a visszautazásra csak
az esetben, ha a munkaadó nem
alkalmazza a közvetített munkást.
K órházi áp o lási d ijak . Az
egészségügyi
minisztérium az
1923. évre megállapította a kór
házi napi ápolási dijakat, me
lyeket az egész vonalakon le
szállított. így Losoncon az állami
kórházban I. oszt. 90, II. oszt.
60, III. oszt. 28 K., mig a rima
szombati közkórházban 75, 50,
illetve 25 K. a napi ápolási dij,
a rozsnyói alapítványi kórház
ban pedig naponként 21 korona
50 fillér.
O rszág o s v á s á r R im a s z o m 
b a tb a n . A rimaszombati vizkereszti vásár folyó hó !0-én
igen gyenge eredménnyel vég
ződött, ami a rossz időjárásnak
tudható be. Az állatvásáron a
felhajtás és kereslet is elég nagy
volt. Elsőrendű ökröket feltűnően
vettek, a lovat is keresték, az
eredmény azonban nem ütötte
meg az előbbi országos vásárok
átlagos eredményét.
M egszűnik te lje s e n a lapc e n z u r a ? A Cesko Slovo i r j a :
Az utolsó napok eseményei meggyorsitották a köztársaság védel
méről szóló törvény gyorsabb
tempóban történő előterjesztését.
A törvény a sajtótörvény refor
málását is felöleli. Elsősorban
megszüntet mindennemű lapcenzurát s a lapokban közölt
cikkekért minden esetben a fe
lelős szerkesztők vállalják a fele
lősséget.

„Zsuzsika r ó z s á ja " G icén. A
magyarság ezen végvárában Gi
cén is nagy sikerrel adták elő
Tichy Lajos pályadíjnyertes 3
felvonásos népszínművét a „Zsu
zsika rózsájá“-t. A szereplők mind
fényesen állották meg helyüket,
de különösen dicséretet érdemel
Jakab Zsuzsika „Lidi" szerepé
ben, aki ügyes alakításával, tem
peramentumos mozgásával, szép
hangjával nagy sikert aratott.
Kiemelendő még Kerekes István
(kéményseprő), Prészada Andor
(György), Bedécs Marika (Zsu
zsika) és Soltész Andor (János
bácsi) szerepében. Körülbelül
600 kor. tiszta jövedelem folyt
be az iskolai felszerelések be
szerzésére.
Ism é t m egindul az orosz
h a d ifo g o ly a k ció . A Sz. H. irja:
Örömhírt jelenthetünk azoknak,
akiknek hozzátartozói még min
dig Oroszországban sínylődnek.
A félbenmaradt kicserélő akció
legközelebb újra megindul. Hite
les helyről szerzett értesülésünk
szerint a magyar kormány né
hány napon belül Jungerth Mihály
dr miniszteri osztálytanácsost, a
nagysikerű hadifogolyakció meg
szervezőjét és vezetőjét ismét
kiküldi Rigába. A magyar kor
mány Rigában követséget létesít,
lettországi magyar követté Jun
gerth Mihály drt nevezi ki. Jungerthnek alkalma lesz tehát Rigá
ban a hadifogotyakciót tovább
folytatnia. Kétségtelen hogy Jun
gerth — újabb megbízatása foly
tán — ismét a rabmagyarok j
százait juttatja vissza család
jaikhoz. A rigai magyar követség
ideiglenes cime- Riga, Bastei
Boulevard 6. Aki azt hiszi, hogy
; hozzátartozója még orosz fogság
| ban sínylődik, az Írjon erre a
J cimre, irja meg a fogoly pontos
adatait és kérje az újabb kutatást.

1923 január hó 21.

Aláírási felhívás.
A Gömöri Hitelbank Részvénytársaság
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közgyűlésének 1921 május hó 5-iki határozatából kifolyólag a
pénzügyministerium t . 46284 -1922. számú, valamint a szlovenszkói 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
10°/0 készpénzben, további 20ft/o 30 nap alatt és a hátralék havi
10°/0-os részietekben 1923 november hó 30-ig befizetendő. A
mindenkori háiralék 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 ufán jegyez
hető 1 darab uj részvény 192-50 Ke,
1 darab Dobsinai 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 Felsőgarami 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 címen 5 korona
fizetendő.
Rimavská Sobota, 1922 december 28.
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ból és hozzátartozó helyiségekből,

bérbe kerestetik.
Molnár Mihály pénzügy, épület.

I
I
1
I

1
i
i
1
1

Eladó egy női rózsaszín selyem i Tauses Gusztáv
épület-, mülakatos és mérlegjavitó
ro c c o c ó ] elm e
Rimaszombat, Jánosi-utca 22. szám.
Cim: Rózsa-utca 28. sz.

(Régi gimnázium.)
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Sze rk e sztő i üzenet.
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A Gömöri Hitelbank Rt.
igazgatósága.

>v. a rimaszombati
L. S. P rága. Föl-föl csillan egy-egy
reménytnyujtó sugár. Szorgalmasan j j C j J L í & t X O határban, a Kis
dolgozzon tovább, egyelőre iróasztalá- i hegy dűlőben
6700 [íj-öl, a
nak fiókja számára
Pokorágyi-ut
és
a
Temető patak
J. L. Valami megzavarta kedélyhangu
között
6000
□
ö
l
szántóföld, a
latát, valami mélyebb, komolyabb gon
dolkodásra készteti és feledékennyé
menhely melletti útnál 1 0 0 0 n - ö l,
teszi. A nielancholia igenis betegség,
a Gass-patak mellett 660 □ - ö l
de az ábrándozó még nem búskomor ám.
belsőség,
úgyszintén a SzijjártóKérdezett orvostanár a közölt cim alatt
utcában négy k is e b b lakóház.
lakik s ily betegeket naponta 5 '/,6-ig
fogad.
Cim a kiadóhivatalban.
1— 2
Ünneplő. Igaza van. Vannak hivatal
főnökök, kik annyira sovének, hogy e
R ÍM á S Z O M B A T B A N
miatti vakságukban nem látják meg az,
igazságot s bünül rójják föl, ha az el
a Stefanik (Kossuth)-utca 13.
nem tagadhatóan magyar alantas tiszt
szám alatti Jávorszky-féle
viselők ilyennek vallják magukat. Nem
kell törődni velük, majd eszükre térnek
s szemükről is lehull a vakság hályoga.
A szerkesztésért és kiadásért felelős:

1

Értekezni lehet dr Baksay Dezső
ügyvédiirodájában, Rimaszombat

Eladó ház.
Koháry-utca32-ik szám alatt lévő
kőház, 2 különálló 3 — 3 szobás
és mellékhelyiségekből álló la
kással s z a b a d k é z b ő l ela d ó . —
Villany- és vízvezeték bevezetve.
Értekezni lehet ugyanott.

Két és féléves fiam mellé

Kereselcjóliázliúl Telőleányt
aki házkörüli munkákban is se
gítene, fe b r. 1-re. „Jó bánásmód"
jeligére a kiadóba kérek választ.

Siessen!
Ha igazán finom kalapot akar
venni, azonnal keresse fel

Teleszniczk; Ferenc
férfi-kalap üzletét Rima
szombat, Masaryk-tér 9.
Ez uj üzletben a legolcsóbb áron
kaphattöbbféle minőségű posztó
kalapot, mindenféle téli sapkát.
Ha rongyos, ócska kalapja van,
ne dobja el, mert azt még ki
tisztítja, kivasalja, belőle egészen
újat csinál !

Legolcsóbban, legkényelmesebben és leggyorsabban utazhat a

I Tatra banka rím. sobotai bérautóin.
Rimavská Sobota, 1923. Nyomatott R á b e l y K á r o l y könyvnyomdájában.

