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Várjuk őket, mint gazda a mus
tot, ha kiforr és pompás borrá ne
mesül. Várjuk a szónak, a gondo
latnak, a játékos élet termésének 
csillogó borát; ez a mi szemeink
nek, kedvünknek daltalan szüreíje, 
a szellem termésének boldog má
mora, zsonditó, gondolatfelejtő téli 
március.

Jönnek a színészek! — állandó, 
vissza-visszatérő mottója közöny
ben, lucskos sárban ténfergő kis 
életünknek, jönnek a színészek — 
és várakozástól pirossá gyűl ar
czunk.

Művészet, kultúra, magyar szó, 
téli esték unaloműző szépsége: 
mennyi szó, mennyi újra s újra 
átélt gondolat; de nem lehet úgy 
felidézni egyet sem, hogy, mint 
izes gyümölcsöt a szánkban, ismé
telten meg ne forgassuk vágyako
zásunk füzében. Thespis nyikorgó 
kordéja — elavult kép, manapság 
legfeljebb döccenő vasúti kerekek 
fölött nyikorog olajozatlan Pullmann- 
rűgó, Thespist és a kordét, bohém
tanyát, murgeri-képeket, patétikus 
szólamokat, kotturnust és Lavelliére- 
nyakkendőt úgy elhagyogatták ma 
az utón a színművészet múzsájá
nak modern fiai, mint vándor a 
terhet, hegyre föl, ha mén. Külső
séget ezret is, felvehetnek magokra 
s eldobhatnak testükről a rivaldá
nak örök vándorai, de a belső hév, 
a szívnek, a léleknek őszintesége, 
egyképen úrrá marad bennök, akár 
higanygőz-lámpák fehérfényében is.

A kultúra bajnoka, a magyar szó 
apostola — milyen szép a frázis, 
a gondolat frappáns, de meg nem 
ujult stílusban való kifejezése, el
mondjuk tízszer, milliószor — váj
jon ki gondolja végül, hogy a sza
vak ez állandó, monoton csengé
sében örök újság, véghetetlen láz, 
lüktető öröm és kétségek között 
lengedező szenvedés morajlik?

Mert minden frázison felül — 
(écrasez 1’ infátne!) — a magyar 
szinész ma apostol mindenképen, 
lélekben diadalmas bár, noha a 
vándorkenyér ki nem fogy tarisz
nyájában soha, ennélfogva a pol
gári jólét anyagi javait vajmi csök
kent módon élvezheti csupán. Pe
dig zászlósur, — a műveltség kor- 
nétáját feszíti maga fölé; — baj
nok, — ezer szörnyeteggel küzd, 
nevezd közönynek, testi-lelki fárad
ságnak, anyagi ziláltságnak, sze
repnek, mütolmácsolásnak, szóval 
mindennek, ami színészt e zilált

országúton elől- utolér; apostol — 
a szónak, a gondolatnak, a nyelv
nek, a művészetnek, ez örök evan
géliumoknak hirdetője, szinész, szlo- 
venszkói magyar szinész s ezzel 
mindent megmondtál azonmód.

ők  teljesitik kötelességükéi, látni 
és hallanivalót hoznak, magyar nyel
ven és jószivvel; tudással és öröm
mel. Mégis csak kultúra, aminek 
magját hintegetik, ha e maghintés 
zenekiséretü és néha cirkuszos is, 
téli esték unalmát űzik, problémát 
vetnek föl, hogy gondolkozz, mu
latságot játszanak, hogy űzz el 
magadtól árnyékos perceket, mű
vészetet ad és termésben tiszta 
búzát válogat.

Szlovenszkói magyar színészet! 
Oh, mely különleges rendeltetésed 
van neked, mily tüskések utaid s 
mily hálás mégis sorod. Mulat
ságot hozol és kultúrát, avagy, 
variáljuk a szavakat: kultúrával
hozod a mulatságot, mulatságosan 
a kultúrát, egyképen nehéz mégis 
mesterségetek, utatok göröngyös, 
de tapsotok van megérdemelt mun
kátokért őszintén, lelkesen, hogy 
vándorlásaitoknak legalább ez az 
öröme legyen, akár a Rima part
ján bolyongtok, akár a Vág-Duna 
mentén fogad benneteket mennyi 
kiváncsi szem és várakozás. Ti 
megteszitek kötelességteket, el kell 
várnotok, hogy álljunk helyt ma
gunkért mi is. Ma ti nem csupán 
mulattattok: ma a mag>ar szót, a 
magyar élniakarást is tolmácsoljá
tok, keil, hogy téli életünk sava- 
borsa ti legyetek.

Nem sokat kértek, számotokra 
mégis minden : támogassunk!Hang
talanul álljatok meg a rivalda fé
nye előtt, a kis színpad kopott 
díszletei közén, hangtalanul talán s 
szemeteket mélyesszétek az embe
rek szemébe, amin keresztül lélek
hez vezet az ut.

Keressétek ezt a lelket s kap
csoljátok össze a magatokéval. Lát
hatatlan hidat feszítsetek magatok 
s minden művészetet-rajongók kö
zött, aranyhid legyen, melyen a 
szív érce  cseng, s néha-néha csen
düljön fel itt-ott az igazi érc is.

Az igazi érc legyen záloga an
nak, hogy várnak itt benneteket.

Meg kell mutatnunk, hogy vele
tek szemben mi is tudjuk a köte
lességünket.

Isten hozott benneteket, régi ba
rátaink és uj ismerősök!

k „ H a v i egy et)éd“  m ozgalom .
Eddig 1202 ebéd =  6010 korona az 

eredmény.
Múlt számunkban felhívtuk városunk 

magyarságát, hogy a szlovenszkói ma
gyar diákok, a tanulmányait a legna
gyobb nélkülözésekkel végző szegény 
magyar főiskolások felsegélyezésére, havi 
egy ingyen ebéddel ellátására indított 
országos mozgalomhoz csatlakozzék s 
kiki tehetsége szerint adakozzon a ne
mes ezéira.

Igaz megilletődéssel, őszinte örömmel 
jelentjük, hogy felhívásunk eredménnyel 
járt máris s egy hét alatt 1202 ebédet 
jegyeztek 6010 korona értékben.

Olyan eredmény ez, mely mindennél 
jobban, fényesebben igazolja a magyar
ság, az itteni sok gonddal-bajjal élő s 
bizony - bizony leszegényedett magyar 
társadalom nemesielkiiségét, áldozat- 
készségét és arról tesz egyben tanúbi
zonyságot, hogy Rimaszombat magyar
sága lélekemelő, nagyszerű egyetakarás- 
sal nyilatkozik meg mindig és mindenben, 
ha a magyarság szent ügyéről van szó.

Jóleső megnyugvással, a jövőben ve
tett hitünk megerősödött érzésével s 
„agy, büszke öiuíiiiiie! u iegánápuvü ez*, 
közöijük az eddigi jegyzés-eredményt:

1 Varga Lajos 10 ebéd 50 ke
2 Dr. Gabonás János 10 » 50 „
3 Plentzner Frigyes 10 50 „
4 Valaszkay Rezső 10 50 „
5 Remenyik István 10 » 50 „
6 Kubinyi Bertalan 40 » 200 „
7 Székely Lajos 10 n 50 „
8 Haynik Géza 10 V 50 „
9 Nagy Sándor 20 n 100 „

10 Sichert Károly 20 V 100 „
11 Dr. Szakáll István 20 V 100 „
12 N. N. Rimabrézó 12 yy 60 „
13 Dr. Stromp László 10 » 50 „
14 Hlozek János 20 yy 100 „
15 Dr. Ráróssy Gyula
16 Rimaszombati Polg. 

Olv. Kör kulturális

10 yy 50 „

osztálya 100 w 500 „
17 Rimaszombati Bank 100 yy 500 „
18 Dr. Zádor Jenő 20 » 100 „
19 Szabó Elemér 20 V 100 „
20 N. N. 20 yy 100 „
2! Dr. Törköly József 100 » 500 „
22 Iván József 20 yy 100 „
23 Dr. Weinberger R. 40 w 200 „
24 Vozáry Samu 10 yy 50 „
25 Dr, Mihalik Dezső 10 yy 50 „
26 Dr. Ganzfried Ernő 10 yy 50 „
27 Dr. Veres Andor 10 yy 50 „
28 Dr. Kosiner Dezső 10 yy 50 „
29 Szalvendy Gyula 20 yy 1-00 „
30 Sípos József 20 yy 100 „
31 Dr. Schreiber Ferenc 20 yy 100 „
32 Goldner Béla 10 yy 50 „
33 Urbányi Béláné 20 yy 100 „
34 Hillawoth Károly 20 yy 100 „
35 Fischer Bertalan 10 yy 50 „
36 Márkus László 10 yy 50 „
37 Benkovits Gyula 10 yy 50 „
38 Győry Dezső 10 yy 50 „
39 Horváth Zoltán 10 yy 50 „
40 Makovits Jenő 10 yy 50 „
41 Szombathy Viktor 10 yy 50 „
42 Maros Miklós 10 n 50 „
43 Rábely Károly 20 yy 100 „
44 Dr. Bleier Leó 20 yy 100 „
45 özv. Scnulhof Pálné 10 yy 50 „
46 özv. Bánhidy Istv.-né 10 yy 50 „
47 ifj. Rábely Miklós 10 yy 50 „

48 Dr. Zehery István 20 ebéd 100 ke
49 özv. Pásztory Gy.-né 10 yy 50 „
50 Szőke János 6 yy 30 „
51 özv. Dusek Andorné 10 yy 50 „
52 Miskolczy Lajos 10 yy 50 „
53 Krick Erzsébet 4 yy 20 „
54 Keresk. Testület 40 200 „
55 Szoyka Pál 20 yy 100 „
56 Gál Olivér 2 10
57 Fodor Jenő 10 50 „
58 özv. Cseh lánosné 10 yy 50 „
59 Polgári Olvasókör 40 yy 200 „
60 B. H. 10 yy 50 „
61 Beck Jenő 2 10 „
62 Széman Endre 20 yy 100 „
63 özv. Marikovszky

Istvánná 10 50 „
64 Komlósy István 10 yy 50 „
65 Szőllőssy István 10 yy 50 „
66 Csapó József 6 yy 30 „

Összesen: 1202 ebéd 6010 ke.
A jegyzett összegek egyrésze még 

nem fizettetett be s mivel az akciót leg
később folyó évi február 3-án lezárjuk, 
felkérjük a még nem fizetett nemes ada
kozókat, hogy az általuk jegyzett össze
geket ezen időig szerkesztőségünkhöz jut
tatni szíveskedjenek, hogy mi azt egy
szerre és egy összegben juttathassuk 
a központba, amely a befizetéseket a 
„Prágai Magyar Hírlap" utján névszerint 
külön is nyugtázza.

A jegyzési iv szerkesztőségünkben 
mindenkinek rendelkezésére áll s az 
akciót tovább folytatva, kérünk minden
kit, aki még nem jegyzett volna, ada
kozzék e nemes célra, csatlakozzék a 
mozgalomhoz, legyen részese annak a 
nagyszerű magyar társadalmi megmoz
dulásnak, melynek a magyarság ügyé
nek előbbviíele, a nyomorgó magyar 
diákság megsegítése, a magyar jövő fá
jának megerősítése a célja.

E nagy, szent célban legyünk egyek, 
nyíljanak meg a szivek, táruljanak ada
kozásra a kezek, testvérek, magyarok !

G yőry D ezső előadói estje  
a K eresk . T estü letb en .

Győry Dezső, a kiváló szlovenszkói 
poéta előadást tartott a rimaszombati 
Kereskedelmi Testület dísztermében f. 
január hó 17-én este az irodalmi titok
tartásról. A regényíró lelkének azt a 
csodálatos útját rajzolta, mely a meg
történt eseménytől a megért történetig 
húzódik, kimutatván azt, hogy végered
ményben minden jeles irodalmi munka, 
legyen az akár lírai strófa, akár kon
cepciózus regény, végeredményben az 
élettel s az emberekkel szemben elkö
vetett indiszkréció, mert, aminek meg
írása nem az életből fakadt, az nem is 
igazi irodalmi mű. Szellemes hasonlat
tal kezdte: L. Frobeniusnak a női és 
férfi lelket magyarázó köreivel, ezt az 
elméletet azonban tovább folytatta, az 
indiskrécióról, mint olyanról, általános
ságban szólván. Bővebben taglalta az 
utóbbi idők irodalmának állítólagosán 
legindiszkrétebb passzusát, Szabó Dezső 
„Elsodort fa!u“-jának temetési jelenetét 
s ebből hatásos konzekvenciákat vont 
le, más megtörtént eseményekkel is pár
huzamban állítva Szabó Dezső írásait 
s azt a kérdést fejtegetve : igaz-e, hogy 
van indiszkréció s ha van, jogos-e a 
regényekben? Előadása második részé
ben számtalan példát hozott fel a való 
életből, mely példák sokkal frappánsab-

Készüljünk
az Ipartársulat műsoros mulatságára.
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bul hatnak, mint a regényíró kitalálásai 
s feltette azt a kérdést, elmulasszon-e 
tehát az iró ilyen kitűnő alkalmakat? 
Kosztolányi szavaival zárta le az iro
dalmi indiszkréció jogosságáról s helyt
álló voltáról szóló előadását s egy ak- 
aktuális Baudelaire-vers szavalásával 
fejezte be előadását. A kitünően sikerült 
előadás után az előadót hosszasan ün
nepelték.

Szabadegyetemi ciklus első előadása.
Dr Weinberger Rezső: „Voltaire és kora".

A rimaszombati Szabadegyetem első 
előadását január 19-én, csütörtökön este 
tartotta meg a Polgári Olvasókör nagy
termében szokatlanul nagyszámú és ní
vós közönség előtt. A közönségnek ez a 
hatalmas száma jele annak, hogy Rima
szombat érdeklődik a kultúra minden 
megnyilvánulása iránt és szívügyévé 
tette a szabadegyetemi estéket. Az első 
este igen biztató kezdet volt s reméljük, 
hogy a ciklus tartama alatt nem halkul 
az érdeklődés s Rimaszombat kulturális 
élete e tavaszon jelentősen gazdagodik. 
Szombaíhy Viktor megnyitó szavai után 
Dr Weinberger Rezső tartotta meg igen 
értékes, finom elmeéllel megirt előadá
sát „Voltaire és kora" címmel. A min
den izében tartalmas előadásban a fran
cia felvilágosodás irodalmának egyik 
legreprezenteíívebb képviselőjéről szó
lott, királyok és főurak iró barátjáról, a 
gúnyos franciáról, aki korának minden 
visszásságát irtotta irodalmi műveiben, 
pamfletjeiben, egyéniségének roppant 
hatóerejével. Festette az előadó Voltaire 
egyéniségét, vázolta a forradalom előtti 
Franciaországot s azt a jogrend nélküli 
állapotot, amelyben az akkori polgár 
élt. Érdekes példákat hozott fel illusztrá
cióul s ezek során tárgyalta „Voltaire" 
jelentőségét, mint aki életcéljául tartotta, 
hogy mindemez anomáliákat kiirtsa. El
mondta „Voltaire“-nek Nagy Frigyeshez 
való baráti viszonyát, szólott „Voltaire"- 
rő! s a vallásról, félórás előadásának 
során nagyszerű képét nyújtotta a nagy 
franciának. A tárgyi ismeretekben gaz
dag, élvezetes előadást hálás tapssal 
honorálta a közönség.

A szabadegyetemi ciklus következő 
előadását Simándy Pál (Losonc) tartja: 
„Világáramlatok a magyar szellemi élet
ben" cimmel a Kereskedelmi Testület
ben, csütörtökön, január 26-án esti 8 óra 
15 perckor. Az előadások pontosan kez
dődnek.

Az Ipartársulat mulatsága. A járási 
Ipartársulat rimaszombati székházának 
építési alapja javára február 18-án a 
Polgári Körben nagyszabású, műsoros 
estéllyel egybekötött táncmulatságot ren
dez. A vigalmi bizottság Schreiber Jó
zsef elnök vezetése mellett már is per- 
manenciába lépett a mulatság sikere 
érdekében.

Bál.
Muzsikaszóra 
Táncra ölelő, 
Estélyi ruhás 
Vígadó sereg ; 
Tipegő lábak, 
Keringő derék, 
Mosolygó arcok, 
Csillogó szemek.

Pihegő keblek, 
Bók, vallomásra 
Rózsássá vérlett 
Alabástrom váll; 
Mámor bölcsője, 
Gond temetője, 
Ahol nevetve 
Trónol Karnevál.

Eredeti 
francia illat
szer külön
legességek

Glásernál.
Egyházmegyei hírek. A rozsnyói róm. 

kath. egyházmegye magyarországi részé
nek püspöki helynökéül Pájer János 
pápai káplán, putnoki esperes-plébános 
neveztetett ki. Dr Privitzky Gyula kano
nok nógrádi főesperes lett s ő bízatott 
meg a kath. akció vezetésével, mig a 
„Karitasz" igazgatói tisztje Dittel István 
kanonokra ruháztatott. Fábry Ferencz 
gesztetei plébános megkapta a dereski 
plébániát, Horváth László salgótarjáni 
káplán pedig karancskeszii plébános lett.

Az Irodalmi Társaság Ülése. A Pol
gári Olvasókör kebelében működő Iro
dalmi Társaság nyilvános ülését, a tagok 
és a közönség nagyobb érdeklődése 
mellett, folyó hó 16-án tartotta meg. Az 
elnöki megnyitó során Dr. Veress Samu 
elnök meleg szavakkal üdvözölte a tár
saság három uj tagját: Gömöry Olivér- 
né-Maróthy Margitot, Győry Dezsőt és 
Plentzner Frigyest, majd mindvégig nagy 
figyelemmel hallgatott előadásban is
mertette a gömörmegyei irodalmi moz
galmakat az 1780-as évektől kezdve 
egészen az irodalmi társaság megalaku
lásáig. — Szombaíhy Viktor „Legenda 
a csillagról" szépen megirt, elgondolás
ban eredeti, kitűnő novelláját olvasta 
fel. Mindkettőjüknek igaz köszönetét 
fejezte ki a társaság érdekes és élve
zetes előadásukért, melyet a közönség 
tapsokkal honorált. A társaság első öt
éves ciklusának befejeztével a tisztvi
selők mandátuma lejárván, valamennyien 
megköszönték a társaság eddigi bizal
mát és kérték a tisztujitás elrendelését, 
mire a társaság egyhangúlag elhatározta, 
hegy a választást folyó hó 30-iki ülésé
ben ejti meg s a jelölő bizottságba 
Benkovits Gyula, Perecz Samu és Dr. 
Zehery István rendes tagokat delegál

ták. A január 30-án délután 5 órai kez
dettel tartandó ülésen Horváth Zoltán 
Szabó Dezsőről ad elő, mig Győry De
zső legújabb költeményeiből olvas fel 
többet. A társaság ülései nyilvánosak, 
belépődij-mentesek. Üdvös lenne, ha a 
nagyközönség részéről minél erősebb 
érdeklődés nyilvánulna meg az irodalmi 
társaság munkássága, nyilvános ülései 
iránt.

Győry Dezső ifjúsági pályázatát 
meghosszabbították. Győry Dezsőnek 
a csehszlovákiai magyar diákság részére 
„A kisebbségi magyar fiatalság problé
mái, különös tekintettel annak mentali
tására" címen kiirt tanulmány pályáza
tának határidejét, számos, az ifjúság ré
széről érkezett kérés figyelembe vételé
vel a „Gömör" szerkesztősége 1928, évi 
március hó 1-jében állapította meg. — 
A jeligés 5—10 gépelt oldal terjedelmű 
pályamunkák Márkus László, Rimaszom
bat, „Gömör" szerkesztősége címre kül
dendők be, lehetőleg gépírással.

Halálozások. Özv. Szűcs Imréné szül. 
Rózsa Mária, bírósági irodatiszt özvegye 
f. hó 13-án 59 éves korában meghalt.

ZemandlMargitka, ZemandlErnő itteni 
pénzügyi ̂  titkár és neje pici leánykája 
f. hó 16-án angyalnak fölrepült az égbe.

Kengyel Lajosné szül. Záhonyi Kor
nélia, néhai Kengyel Lajos körjegyző 
özvegye folyó hó 16-án rövid szenvedés 
után, életének 45-ik évében hirtelen el
hunyt. A folyó hó 14-iki magyar bálon, 
látszólag teljes egészségben, még ott 
gardírozta leányait s 48 óra múltán a 
gondos édes anya árván hagyta rajon
gásig szeretett gyermekeit: Kengyel Klá
rit, Rózsit és Nellit, akik nagy árvasá
gukban sirva siratják a tragikus hir
telenséggel sirbadőlt édesanya szomorú 
elmúlását. A gyászbaborult gyermekek 
iránt városszerte általános a részvét, 
mely oly impozánsan nyilvánult meg a 
folyó hó 19-én végbement utolsó tisz
tességtételen.

A házépítő szövetkezet és a hely
beli iparosok. Két héttel ezelőtt ilyen 
cim alatt napvilágot látott hírünk két 
polemizáló nyilatkozatot váltott ki, amely 
nyilatkozatok részben el is oszlatták 
azokat az aggodalmakat, amik a munka- 
nélkül álló helybeli kisiparosság bizo
nyos rétegében merültek fel a vidéki 
konkurencia emlegetésére. A aggodalmak 
jogosak voltak s egészen addig azok 
maradnak, mig a helybeli iparosok tény
leg munkához nem jutnak. Megnyugtató 
mindenesetre a fővállalkozó kötelező 
erejű Ígérete, amit az ipartársulat elnöke 
előtt tett, a helybeli iparosok előnyben 
részesítése tekintetében s azt hisszük, 
ha a bádogosokkal, vizvezetékesekkel és 
festőkkel szemben észlelhető jóakarat 
nyilvánul meg az asztalosokkal, mázo- 
lókkal és lakatosokkal szemben is, úgy 
a fővállalkozó és az iparosok között nem 
lehet semmiféle diszharmóniára ok a 
jövőben.

Értesítés. Az ipartársulat által folyó 
hó 21-ére (szombaton este 8 órára) hir
detett állampolgársági és illetőségi tör
vény-ismertetés az ipartársulatnál esz- 
közlendő hivatal vizsgálat miatt hétfő 
este 8 órára halasztatott el.

A Polgári Olvasókör péntek estéi.
Az intenzív kulturéletet élő magyar Ri
maszombat vezető társadalmi egyesülete 
a Rimaszombati Polgári Olvasókör újból 
bevezette a péntek esti összejöveteleket, 
melyeknek a családi érintkezés elmélyí
tésén kívül kulturális céljuk is van, 
amennyiben a kör zenekarán kívül a 
műkedvelő gárda is közreműködik ott 
szavalatokkal, felolvasásokkal és egyéb 
produkciókkal. Az első péntekesti össze
jövetel zsúfolt ház mellett most ment 
végbe s a megjelent közönség egészen 
záróráig nagyszerűen elszórakozott. A 
péntek esti összejövetelekre belépődíj 
nincs, ellenben a készkiadások fedezé
sére pénzbeli adományokat köszönettel 
fogad a rendezőség.

Nagyjelentőségű határozat. Amint 
ismeretes, a mulatságok rendezését vég
telenül megnehezíti az a sokféle kiadás, 
melyeket különböző adók és illetékek 
címén a mulatságok terhére Írnak s 
annak bevételeiből fizet a sok gond
tól gyötört rendezőség. — A jótékony
célokra rendezett mulatságok, előadások 
jövedelméből a számtalanfajta úgyneve
zett köteles kiadás kiegyenlítése után 
alig jut valami a jótékony alapra. Ezen 
ügyben némi enyhülést hozni hivatott 
a brünni legfelső bíróság érdekes 
döntése, melyet e napokban a mulatsá
gok biztonsági dijai (rendőr és tűzoltó) 
tekintetében hozott. Ezeket a dijakat 
nem a testület vagy vállalat köteles fizet
ni, mely a mulatságot rendezi, hanem a 
város, illetve az állam, melyeknek érdeke 
a közbiztonság. — Ez a döntés vonat
kozik a színházakra és mozikra is.

A Magyar Nemzeti Párt bálja. Szom
bat este zajlott le a Tátra szállóban a 
Magyar Nemzeti Párt helybeli szerveze
tének hagyományos magyar bálja a párt 
sajtóalapja javára. A bálon szépszámú 
közönség jelent meg s a megyei intel
ligencia is több családdal volt képvi
selve. Az anyagi siker megfelelt a vára
kozásoknak, az erkölcsi eredményre 
nézve pedig jellemző, hogy még a déli 
órákban is — másnap — hamisitfaílan 
báli hangulat uralkodott és az emeleti 
kisterem zsúfolásig volt megtelve íán- 
colókkal. A fogadó tánc- és társalgó 
helyiségei ez idén is meglepő Ízléssel 
voltak berendezve és különösen a szín
pad adott előkelő képet. A terem díszí
téséhez dr. Törköly Józsefné, özv. Sa- 
marjay Jánosné, özv. Heksch Bertalanná, 
Klein Géza, Mihalik Dezső dr., Kemény 
és Weisz cég, dr. Krausz Gyuláné, Ko- 
siner Vilmos, dr. Kosiner Dezső, Szoyka 
Pál, Schreiber Ferenc dr., Lefkovits Fe
renc, Gémes Béla, Havas Gyula, Radó 
Ármin, Kereskedelmi Testület és Botlik

G yűlöllek.
Most karom széttárom 
És mint a színész, kit szerepe hangos 
Kiáltásra parancsol, mondom gyötörve : 
Gyűlöllek !
És, mint a láthatatlan művész,
Kinek sóhaját rádió ezer hulláma
Röpíti világgá, súgom a mikrofonba gyáván:
Gyűlöllek 1
Hegytetőre rohanva, süvöltve gyerekmód: 
Gyűlöllek 1
S bent, a szoba mélyiben, gyilkosán : 
Gyűlöllek !
Lelkemben, testemben, örömben, gyászomban, 
Mindig is.
Ó, hogy nem fojthatlak átokvizbe s ujjaim 
Nyakad — (a borzongatón formásat) —
Egy roppanással átal nem érhetik.
Hajad, e fojtó szépség köré 
Kezem miért nem fonhatom,
Hogy jajjal sikolts ?
Gyűlöllek, gyűlöllek. Mint hajós a vihart, 
Májusi gazda fagyos jégesőt,
Mint hó a lángot,
Mint ember az embert.

Miért is ?
Gyűlölség okát adni ki tudná?
Reánkcsap hirtelen, mint 
Jámbor őzre a sólyom 
S fogva tart halálig.
Szeretném a lelked kitépni 
S fagyos éjszaka sirámáúl elszórni 
Végtelenbe.
Szeretném, ha ajkad torzulna 
S felfájna benned minden élet,
Hogy arcodon — (mint festmény, olyan szép) —

A kínok tüskéi vessenek ágyat,
Tested égő fájdalom tüze szítsa 
Lelked, e finom labirintus 
Finom szőnyegét csizmák tapossák.

Gyűlöllek és átkozlak.
Komoran tudva, akarva.
Szeretném elkiáltani széles világgá,
Hogy gyűlöllek milliószor.
Nagy, nagy ellenséged vagyok.
Oly nagyon, hogy tán csak kezed 
Kell felém nyújtanod, máris 
Rávésem fogammal a betűim,
Örökre égjenek bőröd bársonyán, 
Olvashatod lángod hunytáig 
„Gyü-löl-lek, mert oly na-gyon . . .“
S itt majd elmosódik a betű,
Fejtsd a rejtvényt.
A cime : Te vagy,
Örök a mottója.
Megfejtése egy régi, régi szó.
Egyszer mondtam is. Tán 
Nem is
híaz- Szombaíhy Viktor.

Keresünk egy jószivíi leányt.
— Nem novella és nem is cikk. —

A „Gömör" postáját bontogattuk azon 
a délelőttön, utolsó hideg délelőtt a 
múlt hetekben, azontúl bús siránkozás
sal olvadt föl minden téli szépség. Az
nap, mint sok más napon is, nem tör
tént semmi különösebb szenzációs, a 
szerkesztőség átalakult automatikusan 
valami rendezendő mulatság bizottsá
gává. A cserepéldány-újságok közül

azonban véletlenül kihullt egy levél, 
amilyen minden héten akad vidéki szer
kesztőségekben : bátortalan kéz irata. 
De hozzáértő küldhette, amit abból kö
vetkeztethettünk, hogy a papirosnak 
csupán egyik oldalára irt a nyilván 
álnevű Gömöry S.

Olvassuk a kéziratot: magánlevél ez, 
avagy novella'? Mert semmi levél az 
egyedüli kézirat mellé, de a kézirat 
egyképen lehetett levél is, tárcacikk is, 
a cime: Köszönet egy kislánynak! — és 
az ismeretlen levélíró ennek a köszö
netnek a kifejezését kéri a laptól. Saj
nos, magánjellegű hálákra egyelőre sem
mi szerkesztőség berendezve nincsen, 
mertha minden bizalmas-értelmű hálál- 
kodást kiszerkesztenénk, az hetente több 
hasábot tenne ki, néha ami azt illeti, 
a heti pletyka-rekordok és hálátlansá
gok még nagyobb tömeggel fenyegetnék 
a nyomda ólombetükészletét.

Szóval olvassuk e levelet s mindmáig 
nem tudjuk : megtörtént igazság e avagy 
egy unalmas órának novellába való ál- 
modása. S ha nagyon grafologizálnánk 
a levelet, e sorok Írójának az is eszébe 
ötlene, hogy talán nem is férfi irta, 
hanem nő. S ebben az esetben megdől 
minden hitelünk, melyet az ismeretlen 
íróba vetettünk pedig. Tételezzük föl 
azonban, hogy a levélnovellát férfi irta. 
És —

— a cikkíró egy kislánynak szeretne 
hírlapi köszönetét küldeni. ,A levélíró 
szegény, állástalan fiú, akinek már oko
zott csalódást az élet néhányszor s bús 
lelkiállapotában kiballagott a korcsolya-1

pályára. (Itt e sorok Írójának is kedve 
volna kitérni s az ismeretlen iró helyett 
inkább a maga bús elégiáját tolmácsolni 
a korcsolyapálya szomorú, csatakos múlt 
hetéről) — A való igazság az, hogy a 
fentnevezetlen fiatalember bús magá
nyában partnernőt keresett a jégen. Há
rom leányzót is megszólított, egyik sem 
volt vele hajlandó iveket leírni. Lecsúsz
tam, — gondoltam fájdalmasan — (írja 
a levélíró) — gúnyos daccal hajoltam 
egy szép, súgár, ragyogó mosolyú tizen- 
négyéves lányka előtt, — kapjak már 
egy széptől is kosarat ráadásul. A le
ányka mosolygott és nem mozdult. A 
mellette korcsolyázó leány odasúgta neki: 
„úri lány nem megy vele!" Szemembe 
könny szökött, elpirultam. (Hohó! Levél
író ur, micsoda bátor, harcos férfi vagy 
te !? Könnyezel és elpirulsz! Vagy csak 
a hatást akarod kiaknázni. Leveled itt 
költötté törik !) Ámde — a szép leányka 
is elpirult, hirtelen mellém siklott s a 
másik percben, cső dák-csodája, velem 
korcsolyázott tovább. Soha életemben ily 
felszabadulást, boldogságot nem éreztem, 
csak őt néztem, vidám, kedves arcát. A 
levél többi részéből kitűnik, hogy na
gyon kedvesen elbeszélgettek a kará
csonyi ajándékról, újévi reménységről s 
régen érezte magát ilyen boldognak a 
fiatal ember. így is köszönöm a sorsnak 
és a kislánynak, hogy visszaadta az il
lúzióm, boldog újévet szerzett nekem — 
folytatja a levélnovella Írója és végzi is.

„Si non e verő, e ben trovato", ha 
nem igaz, jól ki van találva, mondja az 
olasz s az olasszal mi is, a szerkesztő-
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János járultak hozzá virágokkal, búto
rokkal és szőnyegekkel. E lekötelező 
szívességért köszönetét mond a rende
zőség.

Tűzpltómulatság Dobsinán. A Dob- 
sinai Önkéntes Tűzoltóegyesület műso
ros estélye a farsangi szezon első mu
latságaként nagy siker mellett zajlott le. 
A műsoron, melyet Schranz Szilárd fő- 
parancsnok konferált végig, két egyfei- 
vonásos szerepelt és az azokban közre
működött műkedvelőket: Nehrer József, 
Sepp Wech, Krausz András, Kaiser Nelly, 
Nehrer Arnold, Rozlozsnik Mihály, Hák 
Béia, Szébler János, Gál Klára és Be 
nedikty Évát ügyes játékukért lelkes 
tapsokban részesítették. A legtöbb tapsot 
azonban mégis a dobsinai műkedvelők 
kedvence Trattner Zsigmond aratta. 
Nagy sikere volt a helyivonatkozásu 
buléner-kupléknak, amiket Rozslozsnik 
Mihály és Krausz András adtak elő. A 
jól sikerült előadást táncmulatság kö
vette.

Amatőr-íotoklub alakult Rimaszom
batban, A helybeli amatőrfényképészek 
az elmúlt hét folyamán elhatározták, 
hogy klubot alakítanak az amatőr-fotog- 
rafálás népszerűsítése céljából. A foto- 
kiub egyelőre a Kereskedelmi Testület
ben kap helyiséget. Szakelőadóul sike
rült Korányi Zoltánt, a Foto-Lux műte
rem tulajdonosát megnyerni. Közelebbi 
felvilágosítással szívesen szolgál Glaser 
Hugó.

Ha akarom, akár Turkesztán is, de
semmiképen nem lehet közelebbfekvő 
földrajzi helyet meghatározni, ahol ilyen 
volna a „frissen kövezett" koczkaut, 
mint éppen nálunk, az állami műúton, 
a legforgalmasabb helyen. Valaki külö
nös gonddal kímélheti ezt a koczkautat, 
hegy télen elrejti, elcsomagolja hó és 
jégkéreg közé, tavaszig. Mindenesetre 
tavaly, mikor nem volt még pompás 
kövezett kocsiutunk, gyerekkocsit is el 
lehetett tolni, olyan sima volt, ha sáros 
is, de legalább bukkanó nélkül való. 
Ma méteres gödrök, Balaton-pocsolyák, 
fröcskölő hóié végig a szakaszon; le 
kellett volna bizony söpörtetni az első 
havat, nem ráfagyni hagyni. Hja, de mi
kor oda városi utkaparó nem nyúlhat. 
Városi utkaparó valahol az álomutakon 
simogat seprőjével, állami utrendtaríá- 
sunk nincs, amint az egyik utcasarkon 
felhalmozott kőbástyák is bizonyítják s 
a sok bába között szegény út-ujszülött 
tövin-hegyin elveszett. Ezentúl nem az 
ördöggel kívánunk megszánkóztatást, 
hanem egy kocsival, mely a rimaszom
bati főtéren áthurcol. Ki az oka ennek 
a rettenetes állapotnak ? Nyáron is így 
lesz sárosán, söpretlenül? Ki az oka? 
Akárki az okozója ennek az ázsiainál 
is ázsiaisabb állapotnak, nem volna baj, 
ha megszánkóztatnák egy Ford-kocsiban 
kétszer föl és alá. Majd akkor megtud
ná, kell-e gondozatlanul hagyni vadonatúj 
műutat. Mig csak tart benne a szusz.

Az Apolló tuozgókép-szinházban a 
jobbnál-jobb, szebbnél-szebb filmeknek

ség lilatintától foltos asztala mellett. 
Ha a levél megható novella akart lenni, 
— novella alakban beküldve, sokkal 
hatásosabb lett volna, bár közlésére, 
mint ismeretlen és névtelen iró, nem 
igen számíthatott.

Mint magánlevél, azonban már érde
kesebb ez esetben, mint magánlevelet 
értelmezve, tesszük közzé a hálát.

Tegyük föl, hogy valóban férfi irta s 
igazat irt. Keresünk tehát egy tizennégy 
éves ragyogó szép kislányt, aki a ma
gával meghasonlott fiút oly szépen meg
vigasztalta s visszaadta neki reménysé
gét, hitét. Ha igy történt: nagyon szé
pen történt. A „Gömör" szerkesztősége 
e pillanatban rendelkezik egy gazdát
lan hálával, melyet ismeretlen adomá
nyozott ismeretlennek. Méltóztassék je
lentkezni. Mi legjobban szeretnők, ha 
maga a levélíró állana elő, mert nem 
hisszük a kislány jelentkezését. Ilyen 
finoman megfogott érzések manapság 
csak családi lapok novelláiban állanak 
erkölcsök nemesitőjéeül, s ha a helybeli 
jégpályán mégis életes tartalommal telt 
meg az elképzelés: valóban szeretnők 
mi is ismerni a ragyogó kislányt, aki 
ilyen heroikus szívről tett tanúbizony
ságot, mert amit megtett, ahoz hősiesség 
és lelki-intelligencia kell. Finomság.

egész sorozatát mutatták be e héten. 
A lapunkban külön közölt műsor e hétre 
is sokat igér, mert azon a siágerfilmek 
legujabbjai foglalnak helyet. Bírjuk az 
igazgatóság ígéretét, hogy a páholyok 
ajtajait, a székek talpait is rendbehozatja 
és a panaszok e tekintetben is meg
szűnnek.

A RIMASZOMBATI BANK, előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár kedvező feltételek mellett 
elfogad betéteket, leszámítol váltókat és teljesít 
minden bankszakmába vágó megbízást.

Menetrendváltozások. Május 1-étől 
a Rimaszombat-Poltári vasútvonalon har
madik vonatpár lesz beállítva. A Fülek- 
Feled szakaszon a Feledre délután 16'40 
perckor érkező személyvonathoz csat
lakozás lesz Rimaszombat felé, úgy hogy 
a közönségnek ezentúl nem fog kelleni 
várakozni az esti vonatig, amelynek 
indulási idejét 19'16 óráról hátrább tol
ják úgy, hogy az eddig 21'27 órakor 
Tiszolczra érkező vonat 22'30 órakor 
fog Tiszolczra érni az uj menetrend 
szerint.

A Dobsinai Sportklub műsoros es
télye. A Dobsinai Sport Club agilis 
vezetősége február negyedikére nagysza
bású műsoros estélyt készít elő, amelyen 
a Club elnökének Fejér Endrének „Vi
déken" című, saját szerzeményű dal
játéka kerül szinre. A club február hó 
18-án álarcos bált is rendez.

A Roybó-féle világhírű
T iszaujíaki bajuszpedrő

mindenütt kapható!

Betörők jártak Bátkában. Pénteken 
éjjel ismeretlen tettesek felfeszitették b. 
Fejes Demeter bátkai gazdálkodó lakó
házának ablakát és azon bemászva, 
anélkül, hogy munkájukat bárki is meg
zavarta volna, mintegy ötezer korona 
értékű ágyneműt loptak el. A csend
őrség azonnal értesítette a lopásról a 
tornaijai és rimaszombati őrsöket s a 
tettesek kézrekeritésére az egész vona
lon megindult a nyomozás. A tett elkö
vetésével cigányokat nyanusitanak.

Balkáni állapotok a Tlszolc—Erdő
közi vonalon. A tiszolci állomásfőnök
séghez érkezett számtalan panasz dacára 
valóságos balkáni állapotok uralkodnak 
a Tiszolc—Eidőköz vonalon a fűtés és 
világítás tekintetében s az állomás veze
tősége és a fütőház főnöksége semmit 
nem tesz a panaszoknak likvidálására. 
Hat hét óta minden interveniálás dacára 
világítás nélkül indítják el a délutáni 
erdőközi vonatot, úgy, hogy az utasok
nak koromsötét kupékban kell szoron- 
ganiok a közbiztonság legnagyobb dicső
ségére. A kupék világításához a tiszolci 
állomásfőnökségnek éppen a téli szezon
ban nincs gázkászlete és nem is tesz 
semmit, hogy azt beszerezze. Ugyan igy 
van a fűtés is. Bár igazgatósági rende
let írja elő, hogy az indító állomások 
egy órával a szerelvénynek elindítása 
előtt már fűteni tartoznak a kocsikat, 
ehelyett a tiszolci állomáson az történik, 
hogy a mozdonyt 10 perccel inditás előtt 
tolják rá a szerelvényre és például az

Tehát: keresünk a hálához egy kisleányt. 
Ki volt?

A jósziv sohse veszíti el aktualitását. 
Várunk türelemmel, jelentkezni lehet 
később is. Keressük-kutatjuk a hölgyet, 
e sorok Írója már érdeklődött itt-ott, de 
sehol egyelőre a jószivű leányka. A 
jégpályán bele-belemeredek némely „ra
gyogó kislány" arcába — te voltál? — 
szeretném kérdezni, de úgysem vallaná 
be. Vagy nem emlékezne. Legalább is, 
akiket megkérdeztem : felhúzta a vállát 
és nem emlékezett. Csak titokzatosan 
pislogott, sohse tudom, nem ő volt-e 
tehát ?

Jelentkezzen, kedves kislány és Gö- 
möry S. ur. A novellája formás munka 
és nem is rutin nélkül való. (Ezt a 
Szerkesztő bízta rám, őhelyette üzenem). 
De ne hagyjon bennünket kétségben. 
M ert: ha a történet igaz, akkor van 
még bizodalmunk ragyogó kislányok jó
szívűségében. De ha csupán novella, 
akkor kérem, szíveskedjék megbocsá
tani, hogy témáját e helyen plagizáltam, 
kicsavartam ruháiból, átöltöztettem s a 
magam tolla játékául használtam fel.

Hanem az a jószivü lány jelentkez
zék ! A hálát számára sokáig fenntart
juk ! ______  (—thyvi—)

idei farkasorditó hidegek idején az uta
sok kénytelenek voltak jéghideg kocsik
ban utazni. A fűtetlen és világitatlan 
kocsikat igénybevevő közönségtől ezen 
mizériák dacára is a teljes menetdijat 
szedi be a jegypénztár. Ideje lenne, ha 
a vasutigazgatóság végre erélyes kézzel 
belenyúlna a tiszolci állomás botrá
nyába.

A korcsolyaegylet figyelmébe. A
konkurrencia nélkül dolgozó rimaszom
bati korcsolyaegylet egyetlen sportklubja 
városunknak, amelyik szezonját évről- 
évre jelentékeny plusszal szokta zárni. 
A nagy haszon, ami a korcsolyaegylet 
pénztárában marad a tavasz köszönté
vel, feltétlenül elbirna több hasznos 
befektetést és elsősorban a Rimaágon 
átvezető s ma már gyalázatos állapot
ban levő fahíd kifoltozását és a Samar- 
jay-kert melletti útvonalnak villanylám
pával való felszerelését. A Rimahidon 
való közlekedés nézetünk szerint egye
nesen életveszélyes és a Samarjay-ut 
kivilágítása, tekintettel ezen útvonal erős 
forgalmára, szintén múlhatatlanul és pe
dig közérdekből lenne eszközlendő. — 
A múlt hetekben eleven volt a szezon. 
Mig a hideg tartott, különösen este volt 
forgalmas a pálya. A régi időkkel ellen
tétben azonban a felnőtt korcsolyások 
száma elenyészően csekély, bár a tag
létszám igy is magas. Tán ennek kell 
betudni azt, hogy több oldalról az a 
kívánság merült föl, hogy a pályarend
tartást szigorúan kellene ellenőrizni, 
mert kitűnő korcsolyanapokon is meg
történik, hegy a jég nincs lehúzva s az 
előző napi nyomok érdessé és élvezhe
tetlenné teszik a jeget. Havazásnál is 
túl lassú a munka, ami árt a jégnek. 
Ajánljuk az illetékesek szives figyelmé
be, akik mindig a legelőzékenyebben 
gondoskodtak a tagok igényeinek kielé
gítéséről. — Felkérjük a korcsolyaegy
let vezetőit, hogy a jövőben nagyobb és 
fokozottabb felügyeletet gyakorolva a 
pálya karban tartói fölött, igyekezzen a 
korcsolyázó közönség igényeit kielégí
teni.

H atósági közlem ények .
Az egyenes adókról szóló törvény 

rendelkezése értelmében a házosztályadó 
szempontjából uj kataszter készült és az 
épületek ezen törvény szerinti megfelelő 
osztályba való besorozása befejeztetett. 
Ezen kataszterből készült kivonat a vá
rosi adóügyosztálynál (földszint, 12 sz. 
szoba) folyó évi január hó 17-től számí
tott 15 napi közszemlére ki van téve. 
A közszemlére való kitétel helyettesíti 
az épületeknek a kataszterbe való be- 
sorozását illető hatósági döntést. Az 
adókötelezettség, valamint az adó mérve 
ellen a közszemlére való kitételt követő 
naptól számított 30 napon belül feleb- 
bezéssel lehet élni. Bővebb felvilágosí
tás a városháza hirdetőtábláján kifüg
gesztett hirdetményekből tudható meg.

Felhivatnak mindazok, akiknek bir
tokában vadászatra használható fegyve
rek vannak, hogy fegyvereiket a fegyver
adó kirovása céljából a városi adóügy- 
osztálynál (városháza, 12. számú szoba) 
folyó hó végéig jelentsék be. A bejelen
tési űrlap ugyanott kapható. Az, aki 
fegyverét az adó alól elvonja, vagy az 
adómentes fegyvereket vadászatra hasz
nálja, vagy a bejelentést elmulasztja, 
szigorú büntetésnek teszi ki magát. Mi
heztartás végett közöltetik továbbá, hogy 
ezen felhivás nem vonatkozik azokra a 
fegyvertulajdonosokra, akiknek vadász
jegyük van. Bővebb felvilágosítás a vá
rosháza hirdetőtábláján kifüggesztett hir
detményeken.

Figyelmeztetnek a lakosok, hogy az 
utak mellett levő fák bármiféle meg
rongálásától szigorúan őrizkedjenek, mert 
az ez ellen vétők szigorú büntetésnek 
teszik ki magukat.

Az egészségügyi minisztérium a Márzke 
August berlini cég által készített kösz- 
vény és reumatizmus elleni gyógyszerek, 
továbbá a „Pharmacopia" hamburgi cég 
által készített köszvény, reumatizmus, 
ischias és egyéb idegfájdalmak elleni 
gyógyszerek eladását betiltotta.

A nemzetvédelmi minisztérim elren
delte a motoros járművek összeírását 
1928. évre. Felhivatnak tehát mindazok, 
akiknek birtokában bármiféle motoros 
jármű van, hogy azokat a városháza 6. 
számú szobájába a folyó évi február hő

1—15-ike közötti időben bejelenteni el 
ne mulasszák. A szükséges nyomtatvá
nyok ugyanott kaphatók. Bővebb fel
világosítás a városháza hirdetőtábláján 
kifüggesztett hirdetményeken.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton é9 vasárnap, január hó 21-én és 22-én 
nagyszabású film, egy orosz emigráns megható 

drámája
N IC SEV O

(Atlanta, a tengeralattjáró) 
Főszerepben Lilian Hall Davis, Charles Vanel.

Szerdán, január 25-én ös9zebonyolltott történet 
rendőrökről, csempészekről és az okos kutyáről

Istenem, iia én rendőr volnék
Főszerepben Patt és Patachon.

Csütörtökön, január 26-án gigantikus nagyszabású 
kalandor sláger

Surcouf, az Óceán oroszlánja
Főszerepben Jean Angello.

Szombaton és vasárnap, január 28-án és 29-én 
győnyürő szenzációs kalandor kép.

A  LEG N A G Y O BB B L U F
Fószepben HARRY PIEL, a ml kedvencünk.

A gimnáziumi tanuló ifjúság táncz- 
mulatsággal egybekötött műsoros estjét 
szombaton (január 21-én) tartja meg a 
„Tátra" szálló dísztermében.

A „Nimród" Szlovenszkó és Podk. 
Russ úttörő vadászati, halászati és 
fegyvertechnikai sportújsága most meg
jelent számával VI. évfolyamába lépett. 
A nívósán szerkesztett sportláp ez al
kalomból jeles szakírók tollából ragyo
gó cikkeket közöl, melyek valósággal 
irodalmi eseményszámba mennek. — A 
„Nimród" hat esztendei fennállása után 
a vadászati lapok nívójának maximu
máig emelkedett, amiért is a hivatásos 
vadászok, halászok és fegyvertechniku
sok által az itteni nimródoknak irt 
tanitó ás útmutató lapot a sportbarátok 
megértő figyelmébe ajánjuk. A „Nimród" 
kiadóhivatalának cime: Presov, posta
fiók 57.
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Meghűlésnél, rheumánál, torok- és 
fogfájásnál, mindennemű fáradság
tól eredő idegbántalmaknál e l ső  

segítség a házban. 9—10 
JJ0f~ Mindenütt kapható.

S Z Í N H Á Z .

Vezető cikkünkben már érdemlegesen 
foglalkoztunk a szinikultura jelentőségé
vel s azokkal a kötelességekkel, melye
ket városunk és vidéke magyarságának 
Iván Sándor kassa—pozsonyi színtársu
latának itt tartózkodása alatt a magyar
ság szebb jövője érdekében föltétlenül 
vállalnia és teljesitenie kell.

A színtársulat öt hetes szezonját, a 
január 23. 24 iki pozsonyi előadások 
miatt csak január 25-én (szerdán,) kezdi 
meg Rimaszombatban a „Tátra" szálló 
színpadján s teljes személyzettel és fel
szereléssel érkezik hozzánk.

A társulat nagyrészt a tavalyi elsőrangú 
erőkből áll s igy visszajönnek: Bellák, 
Justh, Farkas, Horváth Böske, Vágó, 
Marossy, Némethy, Túróczy, Bókay Cse- 
rényi, Révész, Erdődy. Uj tagok: Kornély 
Mária énekes primadonna, Rohonczy 
Mihály énekes bonvivant. A prózai együt
tesben: Mágory Mária drámai színésznő 
és Várady Lajos szerelmes színész.

Szinre kerülnek az összes operett és 
prózai újdonságok : Aranyhattyú, Czir- 
kuszhercegnő, A legkisebb Horváth 
lány, Kiss és Kis, Biborruhás asszony, 
Borcsa Amerikában, Repülj fecském, 
Edénkért, Ezüst kazetta, Félemelet balra, 
Levél, Te csak pipálj Ladányi, Templom 
egere, Hotel Napóleon, Broodway stb. A 
régebbi darabok közül csak az értéke
sebbek kerülnek felújításra.
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e r ő s í t .

Rádio-akkumniátor töltés, villamos felszerelés és berendezés, csillárok, égők a legjutányosabb áron 
I V *  a Rimaszombati Városi Villamis Telepen szerezhetők be; Kispást-tér. —  Telefon-szám: 30.
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Az első hét műsora:
Január 25. és 26-dn (szerdán, csütör

tökön) Kornély Mária és Rohonczy Mi
hály bemutatkozása: Mesék az Írógépről, 
szenzációs operett újdonság.

Pénteken este: Mágory Mária bemutat
kozása: A levél, S Maughaim óriási si
kerű színműve.

Szombaton délután: Félhelyárakkal: A 
házi tündér, Dickens-T. Taylor színműve, 
este Várady Lajos bemutatkozása: A leg
kisebb Horváth lány, Zerkovitz operett- 
újdonsága.

A bérletjegyzések már serényen foly
nak s reméljük, hogy az azzal járó ked
vezményre tekintettel is, a bérletek oly 
nagy számuak lesznek, hogy a társulat 
existenciális helyzete eleve biziosittatik.

Hisszük, hogy Rimaszombat magyar
sága, mint a múltban, úgy most is pél- 
daadóan előljár a színészek pártolásá
ban s ezzel lehetővé teszi, hogy a lel
kes művészgárda öt hetes szezonját ke
nyérgondok nélkül élhesse át nálunk.

Művészet az, amit ők nyújtanak s a 
művészet élvezésére, abban gyönyörkö
désre sietnie kell minden intelligens 
magyarnak, hiszen a színművészet kul
túránk templomának egyik legerősebb 
oszlopa, a magyar ige hirdetésének, a 
kultúra • terjesztésének leghathatósabb 
faktora s a színészek e szent munkának 
hőslelkű napszámosai, nagyhitű apos
tolai.

Teljék meg hát a színház s a gong 
hangjára szétrebbenő függöny előtt esté
ről-estére vastapsok zúgjanak.

I R O D A L O M .

Megjelent az „Ujarczu Magyarok,”
A berlini Voggenreiter-cég kiadásá

ban megjelent Győry Dezső legújabb 
verses kötete, az „Ujarczu Magyarok." 
A könyv megjelenését rendkívüli érdek
lődés előzi meg. Ebben a könyvben kap 
először költői kifejezést egyrészt a szlo- 
venszkói magyarság, másrészt az itt 
felnőtt ujarcu magyar generáczió lelki 
világa. Ennek a könyvnek nem szabad 
hiányozni egyetlen magyar család asz
taláról sem. Győry Dezső a szlovenszkói 
magyarság költője: kötelességünk támo
gatni ! i

A szerző lapunk utján azzal a kérés
sel fordul városunk közönségéhez, hogy 
tekintettel arra, hogy a könyvek már e 
héten szétküldésre kerülnek, mindazok 
akiknél gyüjtőiv van, szíveskedje
nek ezt legkésőbb e hó 25-éig hozzá 
eljuttatni. S kéri az irodalom pártolókat, 
akik még a könyvet nem jegyezték elő, 
hogy igényüket nála, vagy szerkesztő
ségünk bármely tagjánál bejelenteni szí
veskedjenek.

Győry Dezső jelenleg tisztán Írásai 
után él. Hisszük, hogy városunk magyar 
közönsége körében nem akad senki, aki 
az Ízléses, értékes könyvért járó 20 ko
ronával ne sietne egy magyar tehetség 
támogatására.

A K önyvbarátok T á rsa sá g a  
harm adik év éb e  lépett. 

Megalakult a Kazinczy Könyvkiadó Vállalat.
Két éve folytatja nagyjelentőségű kul-; 

turális munkáját a Kazinczy Könyvbará
tok Társasága. A kezdet nehézségeinek 
legyőzése után olyan szerepet biztosított 
magának Szlovenszkó magyar szellemi 
életében, melyet senki sem hagyhat fi
gyelmen kivül, aki átérzi a kisebbségi 
sorsba jutott magyarság magára-mara- 
dottságát, a nyelvünket, szellemiségün
ket és életünket fenntartó kultúra terü
letein. Kétszeres méltánylásra tarthat 
igényt minden olyan mozgalom, törek
vés és vállalkozás, amely a szép terve
ken túl is képes jutni és eredményes 
munkával, tervszerű kitartással képes 
feladatát végezni. — A Könyvbarátok 
Társaságának munkája a legteljesebb 
mértékben ilyen munka. Legszebb bizo
nyítéka annak, hogy Szlovenszkó ma
gyarságának életereje elérheti az egye
dül vágyott célt: Szelleme függetlensé
gének, kultúrája megtartásának a lehe
tőségét.

Nem mehetünk el szó nélkül amellett 
a hősi munka mellett, amelyet a Könyv
barátok Társasága már a harmadik éve 
vállal. A magyar könyv manapság a 
legmellőzöttebb, legárvább gyermeke a

magyar léleknek. Pedig ez a gyermek 
a fenntartója, a továbbfolytatója életünk
nek, amely most annyi elesettségtől, 
annyi sebtől vérzik. Nem egyszer men
tette meg életünket a magyar szó, Írás, 
nyelv hatalmas ereje és bizonyára al
kalmas intőjel a helyzet azonosságára 
Kazinczy Ferencz működése, akinek a 
nevét a Könyvbarátok Társasága éppen 
ilyen intőjelnek emlegeti.

Két év alatt sok szép könyvet kaptak 
a Könyvbarátok Társaságától. Tizenkét 
nagy terjedelmű, szép papíron nyomott 
és nagyszerű typographiai külsejű, iro
dalmi értékű regényt : Falu Tamás, Re
ményi József. Földessy Gyula, Egri Vik
tor, Darkó István, Rácz Pál, Mécs László, 
Váczy József stb. műveit és ugyanannyi 
szebbnél szebb ifjúsági könyvet is, va
lóban igaz örömére jó olvasmányok 
nélkül maradt magyar fiatalságunknak.

A Kazinczy Könyvbarátok Társasága 
nem áll meg eddigi teljesítményeinél. 
Megerősödésének, fejlődésének újabb 
tanujelét készül adni. Könyveit eddig a 
berlini Voggenreiter-Verlag magyar osz
tályával közösen adta ki, most elég erőt 
érez magában arra, hogy egészen az 
önállósulás útjára lépjen. Erősen meg
alapozott, nagyszabású programmal in
duló kiadó vállalatot alapított a köny
vek készítésére:

A Kazinczy Könyvkiadó Vállalatot, 
amely vállalkozás a Könyvbarátok Tár
saságának a tagjai számára a könyvek 
előállításáról fog gondoskodni.

Az elmúlt 1927. év utolsó könyve 
után, melynek szétküldése most folyik, 
a 111. év kiadványait fogják a társaság 
tagjai megkapni, még pedig három so
rozatban: 1. Szépirodalmi puhakötésü 
sorozat (évi 120 koronáért 6 könyv.) 
2. Szépirodalmi keménykötésü sorozat 
(ugyanaz a 6 könyv ízléses egyforma 
keménykötésben évi 150 korona tagsági 
díjért.) 3. Ifjúsági sorozat (6 ifjúsági 
könyvecske évi 30 korona tagsági díjért).

Az 1928 január 1-én kezdődő 111. év 
folyamán a Társaság kiadványait ke
ménykötésben is meg fogja jelentetni, 
egyforma, diszes és mégis olcsó kemény 
bekötéssel, amivel tagjai nagyrészének 
régi óhaját teljesiti.

A nagyszerű mozgalom támogatására 
hívjuk fel Szlovenszkó magyar közön
ségét. A 111. évfolyam első könyve feb
ruár folyamán kerül szétküldésre, addig 
régi tagjaink is rendezzék hátrálékaikat. 
Mindennemű reklamációval, tagjelent
kezéssel erre a czimre kell fordulni: 
Kazincy Könyvborátok Társasága, Kassa, 
Éáer-utca 9. sz,

Ismételten hangoztatni kívánjuk a jel
szót :

Adjatok 2000 olvasót. Vegyétek le a 
a gondokat a váilainkról s mi ígérjük, 
hogy az eddigieknél még szebb, jobb 
és esetleg több könyvvel fogunk örömet 
okozni nektek.

A Kazinczy Könyvbarátok Társasága. 
A Kazinczy Könyvkiadó Vállalat.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
R ábeíy  K áro ly  laptulajdonos.

M érlegk észitö
m ű h e ly  em b  en

mindenféle mérlegek javítását vállalom. 
Használt mérlegeket veszek és eladok.

Uj m ér legek et készítek . 
HALASY GYULA

mérlegkészitö és lakatosmester 
Rimaszombat, Szijjártó-utca 90.

Eladó
a Főtér közelében egy m o d e r n  
k ő h á z  h á ro m  s z o b a ,  előszoba, 
konyha, éléskamra, pince, kis kert, 
verendával és szép utczai résszel. 

Cim : a kiadóhivatalban.

Uj csukott

AUTÚTAXIHMAL
ismét a nagyérdemű közönség 

rendelkezésére állok.

RUDOLF ZDENKO
autótaxi és drogériatulajdonos.

Egy jó családból való — 14 évet 
már betöltött — fiú felvétetik

szabó tanulónak
H A N K  A N D O R

uri-szabónál.
Rimaszombat Szijjártó-utca 75. szám.

ALKALMI KIÁRUSÍTÁS!
C zipőkben, divatáruk és  
fehérnem űekben  stb. stb.

mig a készlet tart. Győződjön meg saját 
érdekében

a  S A L C Z E R ' Á R Ú H Á Z B A N
gallérokat, kézelőket, ingeket

a B R Ü N N I  „ K O L Á Ö "  tisztító- és 
ing gyár megbízásából olcsón elvállal.

winterI ényképész
késziti a legszebb és legmodernebb 

F É N Y K É P E K E T .

Faárvsresi hirdetmény
helyreigazítása.
A „Gömör“ folyó évi január hó 

15-iki számában a Kurinczi és Mé- 
hesi erdőben kijelölt 1000 darab 
tölgyfára vonatkozólag megjelent 
faárverési hirdetmény szövegében 
a január hó 23-iki határidő téves, 
amennyiben az á rverés január  
hó 26-án fo g  m egtartatn i. 

Rimaszombat, 1928. január 18, 
V árosi tan ács.
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|  BOKOR-DROGÉRIA |
3; Rimaszombat, Gömöri-utca. X

Losonczi-utcza 33, sz. alatti házban
a kővetkező tárgyak eladók:

2 darab finom hegedű, különféle bútor, 
faliképek, próbababa, függőlámpa, férfi
szoba garnitúra, kerti szerszámok, fal- 
díszek, két pult, spanyol-fal, vaskályha, 

cimtáblák és könyvek. 
Ugyanott bármikor megtekinthető.

Építtetők figyelmébe!
Alólirotí rimaszombati asztalos mester 

ajánlkozik mindenféle egyszerű és diva
tos rajzok szerint ablakok és ajtók ké
szítésre ; továbbá mindenféle bútorok, 
iroda-, üzlet- és konyha berendezé
sek jutányos árakon való előállítására.

Ugyanott bútorjavítások, himző- és 
feszitő-rámák a legmérsékeltebb árak 
mellett eszközöltetnek.

A nagyérdemű közönség szives párt
fogását tisztelettel kéri

K O V Á C S  I S T V Á N
épület és bútorasztalos mester 

Rimaszombat Széchy-utcza 0. szám.

Uj magyar borok!!
(Rizling, kadarka, ezerjó.)

ízletes olcsó ételek (havi előfizetőknek 
és házhoz) kaphatók

KOMLÚSY ISTVÁN vendéglőjében.
Ugyanitt tiszta szállodai szobák. 

Rimaszombat Tompa-utcza 18. szám.

Elsőrendű
német-porosz, valamint karwini 

diószén
g p  továbbá l-a  diőkoksz = § |

kapható bármily mennyi
ségben h á z h o z  szállítva:

BRA U N  GYULA
szállítónál, Jánosi-utca 36.

C. jed. E. 492—3—27.

L icitacny óznám .
Podp. vyslan^ súdny exekutor tymto na 

známosf dáva, le následkom v^roku 
Feledského okresného súdu éíslo C. 35/27. 
k dobru exekventa Julius Seresa, zastu- 
povaného skrze pravotára Dr. Gejzom 
Csákom adv. oproíi exekvovanému nás
ledkom uhradzovacej exekúcie, nariade- 
nej do v^Sky 272 Kő 50 hal. poZiadavky 
na kapitáie a prísl., na movitosti obíalo- 
vanému zhabané a na 1500 Ke odhadnuté 
v^rokom feledského okr. súdu éis. E. 
492/27. licitácia sa nariadila. Táto aj do 
v^áky pohTadávky predoái^ch, alebo 
supersekvestrujúcich — nakofko by tieto 
zákonného záloíného práva boli obsiahli 
— na byte obZalovaného v Hrmavci s 
lehotou o 16 hód. odpol. dna 30. januára 
1928. sa bude odbavovaf kedze súdobne 
zhabané 1 éerveny kőn a iné movitosti 
najviac sTubujúcemu pri platení hotovy- 
mi, v pádé potreby aj pod odhadnou 
cenou budú vypredané.

Vyzyvajú sa váeíci, kíorí z kúpnej ceny 
draZobnych movitosti nároky májú na 
zaspokojenie pred pohfadávkou exek
venta, le — nakofko by sa pre nich 
exekvovanie prv bolo stalo a to z exe- 
kúénej zápisnice nevysvitá, — aby zah- 
lásenie svojej prednosti do zaciatku 
draZby u podpísaného exekútora vyba- 
vif nezameákali.

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

Okr. súd vo Felede, cddelenie II. dna 
13-ho januára 1928.

Okresn^ súd vo Feledu.

Císlo jed. E. 26/27.
Licitacny óznám ,

Podp. vyslany súdny exekútor t^mto na 
známosf dáva, le následkom vyroku Rim. 
Sobotského okresného súdu c. 244/26. 
k dobru exekventa Dr. Júliusa Krausza 
v Rimavskej Soboíe, zastupovaného skrze 
pravotára dr/Juliusa Krausza, oproti exe
kvovanému násiedkom uhradzovacej exe
kúcie, nariadenej do v^Sky 500 Ke. — h. 
poZiadavky na kapitáie a prísl., na movi
tosti obZalovanému zhabané a na 1200 
Ke. — hal. odhadnuté v^rokom feled
ského okresného súdu c. E. 26/27. lici
tácia sa nariadila. Táto aj do v^áky po- 
hfadávky predoátych, alebo supersek
vestrujúcich — nakofko by tieto zá
konného záloíného práva boli obsiahli — 
na byte obíalovaného v Detiaru s leho
tou o l5  hodine odpoi. dna 28. januára 
1928. sa bude odbavovaf, kedZe súdobne 
zhabané 1 krava, 1 vőz, a iné movitosti 
najviac sfubujúcemu pri platení hoto- 
v^mi, v pádé potreby aj pod odhadnou 
cenou budú vypredané.

Vyzyvajú sa v§etci, ktorí z kúpnej ceny 
draZobnych movitosti nároky májú ná za
spokojenie pred pohfadávkou exekventa, 
le — nakofko by sa pre nich exekvo
vanie prv bolo staio a to z exekúénej 
zápisnice nevysvitá, — aby zahiásenie 
svojej prednosti do zaciatku draíby u 
podpísaného exekútora vybavif nezame- 
Skali.

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

Okr. súd vo Felede, odd. II. dna 12. 
januára 1928.

Okresn  ̂ súd vo Feledu.

Rimaszombat, 1928. Nyomatott R á b e ly  K áro ly  könyvnyomdájában.


