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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rimaszombati járási magyar közművelődési választmány hivatalos közlönye.
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Negyedévre 2 pengő. — Egyes szám ára 20 fillér.
Külföldre: Egy évre 12 pengő.

A történelmi nemezis igazsága.
(M. E.) 1914-ben velünk együtt 

indultak a közös ellenség ellen, 
mint az Osztrák-Magyar Monarchia 
hadseregének alkotó részei. Nem 
sok köszönet volt bennök. Magasra 
felemelt kezekkel harcoltak, hogy 
megadják magukat és fogságba 
kerülve, légióba tömörülve a szov
jet malmára hajtsák a vizet. Köz
ben folyt az aknamunka az Osztrák- 
Magyar Monarchia szétdarabolá- 
sára és Magyarország elleni gyű
lölet mesterséges szitására.

Azzal vádoltak meg bennünket, 
hogy a magyarság elnyomja a 
nemzetiségeket, és ezért a felvidé
ken lakó szlovákokat, ruténeket az 
önrendelkezési jog alapján fel kell 
szabadítani a magyar zsarnokság 
alól. Tervük sikerült. A négy és fél 
éves világháborúban kimerült ma
gyar hadsereget mesterségesen 
széíbomlasztották, ellentálió erejét 
destruktív módon megtörték és ők, 
mint szabaditók, alattomos módon 
kezdtek 1918-ban az országba be
szivárogni. Legszebb felvidéki vá
rosaink minden ellentállás és kard
csapás nélkül estek el, mert ahol 
lett is volna ellentállás, azt az ak
kori kormány feje fújta le vétkes 
könnyelműséggel. Így eljutottak 
egészen országunk régi felvidéké
nek aljáig s ezzel egy milliótizen- 
egyezer magyart hajtottak akara
tuk és megkérdezésük nélkül ide
gen impérium alá. De nemcsak 
több mint egy millió magyart, ha
nem összesen nyolc miilió idegen- 
fajú és idegen nyelvű lelket kény- 
szeritettek a nemzetiségi elv nevé
ben hat millió cseh uralom alá. 
Es a gyászos emlékű, hazugság és 
hatalmi téboly szülte trianoni szer
ződés szankcionálta eljárásukat. En
nek megtörténtével elkezdték ural
mukat biztosítani, mi pedig elkezd
tünk hinni, reménykedni, imádkoz
ni, küzdeni és — szenvedni.

Biztosítani akarták uralmukat és 
az eszközöket nem válogatták. Em- 
íiisem-e ezek közül a földreformot, 
a légionárius telepítéseket, az ön- 
kormányzatok elnyomását, a kör
mönfont választásokat, a népszám
lálás meghamisításait, a jogfosztó 
nyelvrendeleteket, a felvidéki ipar 
tönkre tételét, a gazdasági kizsák
mányolást, iskola politikájukat és 
még sok más titkos és nyilt ren- 
deieteiket, amelyek mind a beolva
dást, az elnemzetlenitést célozták. 
É>e tervük a magyar ellenálláson 
megtört, a magyar földet elrabol
hatták, de a magyar lelket nem, 
akit pedig mégis magukkal sodort

törekvésük szennyes áradata, az 
lélekben nem is volt magyar. Mert 
minden magyar lélek ösztönének 
belső sugallatából érezte, hogy az 
az állam, amelyet minden erkölcsi 
alap nélkül a hazugság, a propa
ganda, a hazug jelszavak és a tör
ténelem meghamisitása hozott lét
re, — hosszú életű nem lehet, 
előbb, vagy utóbb az első hatal
mas lökésre összeomlik, mint a 
kártyavár, hetogerén elemekből ál
ló centrifugális erői szétpattantják, 
mint egy felfújt gömböt, amelyet 
tűvel szúrnak meg.

Az egész civilizált világ tudta, 
hogy ez az állam nem tűzben és 
vérben született meg, hanem a ra
vasz és hazug propaganda végte
len türelmes papírjain. így mara- 
dandóságának nem is volt erkölcsi 
alapja. Az elnyomatás szomorú 
esztendei pedig múltak, de minden 
magyar érezte, hogy az idő a mi 
javunkra érleli az eseményeket. Már 
azt gondolta mindenki, hogy miat
tuk egész Európa ismét lángba 
borul, ami az európai kultúra és 
civilizáció halálát jelentette volna, 
amidőn a müncheni négyhatalmi 
értekezlet ismert pótegyezménye mi 
ránk is kiterjesztette az önrendel
kezési jog alkalmazását és ezzel a 
gyászos trianoni szerződés húsz 
éves bilincse széttört, az álarc le
hullott és a csehszlovák fikció meg
dőlt. A történelmi nemezis utolérte 
őket, az igazság győzött.

A november 2-án kihirdetett bé
csi döntés értelmében, húsz keser
ves év után, hála az isteni Gond
viselésnek, a csonka magyarok a 
rab magyarokkal egyesültek s több 
mint egy millió magyar tért boldo
gan haza. A lelkesedés, amellyel 
az édes Anyához visszatértek, le
írhatatlan volt és ebben a lelkese
désben osztozkodott az ezer évig 
velünk barátságban és államközös
ségben élő szlovák testvéreink nagy 
többsége is. A tisztán látók, a jó
zanul gondolkozók.

És, ha majd az Uj Urak, a hó
ditó jövevények, végleg elmennek 
a régi hegyek mellől és a Felvi
dék földjét a betolakodott idege
nek helyett ismét az őslakosság — 
a szlovákok, a rutének, a cipsze- 
rek, — és a még ott élő magya
rok foglalják vissza és veszik egé
szen birtokukba, akkor tekintetün
ket ismét az Ég felé emelve, el
mondhatjuk majd : Isten rájuk le
helt és ők szétszórattak.

A történelmi nemezis igazsága 
lesz ez.

A Rimaszombati Polgárikor 
ünnepélyes díszközgyűlése.

Novem ber 10-ike
városi emléknap lesz.

Az idegen járom alóli felszabadulá
sunk feletti ünnepi öröm hozsannájának 
egyik szépséges akkordja volt az az ün
nepélyes díszközgyűlés, melyet a Rima- 
szombati Polgárikör, városunknak ez a 
nagymultu, fennállásának immár 92-ik 
évét élő társadalmi egyesülete s illetve 
annak elnöksége és választmánya, áthat
va az ősi hagyományoktól, a magyar 
feltámadás méltó keretek között leendő 
megörökítésére a múlt vasárnap, novem
ber 27-én d. u. fél 5 órai kezdettel egy
leti székházának nagytermében tartott.

Az ezen alkalomra Ízlésesen feldíszí
tett, fényárban úszó termet zsúfolásig 
megtöltötte az érdeklődők serege, mely
nek soraiban ott láttuk az egyházak, 
katonaság, hatóságok és egyesületek 
képviselőit és több meghívott vendéget.

Az ünnepi diszben, fényben pompázó 
színpadon foglalt helyet a Polgárikör 
elnöksége, élén ifj. Rábely Miklós elnök
kel, aki a Himnusz együttes eléneklése 
s a megjelentek üdvözlése után elimád- 
kozta a magyar Hiszekegyet s az első 
magyar ember, a kormányzó úr őfőmél- 
tóságának dicsőségteljes kormányzásáról, 
a Felvidék visszacsatolása körüli elévül
hetetlen érdemeiről megemlékezve, Isten 
áldását kérte további bölcs munkálko
dására, hogy a r magyar Igazság teljes 
győzedelme az Úr segedelmével mielőbb 
valósággá váljék, majd megtartotta szé
pen felépített ünnepi beszédét, amelyben 
a Polgárikörnek a cseh elnyomás alatti 
belső életét és magyar hitet fenntartó, 
kultúrát istápoló misszióját ismertette. 
Hű képet adott arról a lelki szenvedé
sekről, amelyet a magyarság a cseh iga 
borzalmas húszéve alatt átélt s amely 
idő alatt a Polgárikör a város meg nem 
tántorodott, igazi magyarságának a fáj
dalmakra enyhetadó lelki patikája, az 
idegen uralom ostorcsapásai előli össze- 
bujások és megvigasztalások helye volt, 
ahol tiltott nemzeti imádságunkat jól 
esett olykor-olykor nagy titokban elsut
togni és erőt meríteni a ránk mért szen
vedések elviseléséhez.

Az elnök nagy tetszést keltett ünnepi 
beszédének elhangzása után az ugyan
csak az elnökség között helyet foglaló 
Márkus László, lapunk főszerkesztője a 
Polgárikör örökös tiszteletbeli tagja 
emelkedett szólásra és mint a Közvéle
mény ünnepi követe köszöntötte a ma
gyar Igazság feltámadásának megörökí
tésére ünnepet szentelt, az ősi hagyomá
nyokat hűen megőrző Rimaszombati 
Polgárikört és az erre a magasztos ün
nepre hivő magyar lélekkel felsorako
zott Diszközgyülést. Beszéde folyamán 
leszögezve a Polgárikör ez ünnepi ösz- 
szejövetel megrendezésére való hivatott- 
ságát, a felszabadulás fölötti öröm és 
boldogság ecsetelése és lélekből fakadt 
magyar hitvallása után, éppen a dísz
közgyűlés tulajdonképpeni céljának elé
rése végett azon határozati javaslatot 
tette, hogy Rimaszmbat városa 20 éves 
cseh iga alól történt felszabadulási nap
jának, november hó 10-ének városi em
léknappá nyilvánítása s ezen napnak a

város által minden évben időtlen időkig 
való méltóképpeni megünneplése iránt 
a város elöljárósága és illetve képvise
lőtestülete a diszközgyülés jegyzőköny
ve erre vonatkozó kivonatának megkül
désével kerestessék meg. — Egyúttal 
ifj. Rábely Miklós elnök ünnepi beszé
dének jegyzőkönyvi megörökítését in
dítványozta.

ügy a határozati javaslatot, mint az 
indítványt a diszközgyülés egyhangúlag 
elfogadván, azokat elnök határozatként 
kimondotta s a közönség megjelenését 
megköszönve, a diszközgyülést bezárta. 
A Szózat együttes eléneklésével ért vé
get a diszközgyülés.

A diszközgyülést több mint százteri- 
tékes közvacsora követte, amelyen szá
mos pohárköszöntő hangzott el. Az ün
nepélyes összejövetel hajnaligtartó han
gulatos rögtönzött-táncvigalomma! feje
ződött be.

Négy parancs.
Az aggódó várakozás és örömteljes 

reménység, majd a szenvedések alóli 
felszabadulás óráiban a következő négy 
parancsolat áramlott Feléd, Magyar Test
vér : Ne kritizálj. Ne kételkedj él. Tarts 
össze. Magyar a magyarért hozzon ál
dozatot!

Testvér! Nyisd ki a szivedet, hadd 
ömöljenek belé ezek a nagyszerű pa
rancsolatok, amelyeknél súlyosabb és 
elkötelezőbb parancsolat a mai sors
döntő napokban nincs számodra.

Ne kritizáljad azoknak a nagy fér
fiaknak a munkáját, akik éretted, a Te 
jövődért dolgoznak. Bizzál abban, hogy 
nagyon jól tudják ők, miként kell cse
lekedniük a Te érdekedben is. Bizzál 
nemzetünk erejében és boldog jövőjé
ben, amely kétségtelenül jogos és biztos 
történeti folyamat eredménye. — Hidd, 
hogy nemcsak a nagy természetnek, 
hanem a nemzetek történelmének is 
megbonthatatlan törvénye az egyensúly 
törvénye. Ha a földrétegek egyensúlya 
megbomlott, hatalmas földrengés állítja 
helyre az egyensúlyt s hozza nyuga
lomba a föld rétegeit. Ha a történelem
ben vad erők megbontják is ideig-óráig 
egy nemzet történelmi jogainak egyen
súlyát, el kell következnie egy törté
nelmi földrengésnek, amely helyére zök
kenti az igazságot. Mindennek, ami nép
rajzi, történelni és földrajzi szempont
ból nincs a maga helyén, vissza kell 
kerülnie a maga jogos helyére, az igaz
ság őstörvénye alapján.

Testvér! Ne kételkedjél a magyar 
ügy teljes diadalában s ne kételkedjél 
nemzeted vezéreinek és barátainak 
eredményes munkásságában. Kétségeid 
szűnjenek meg s változzanak át feltétlen 
bizonyossággá, mert Neked nincs okod 
a kételkedésre akkor, amikor az igazság 
melletted van s Téged véd. Tartsd meg 
nyugalmadat s lelked egyensúlyát, mert 
nehéz időben, döntő életkérdéseidben 
erre múlhatatlanul szükséged van. így 
mented meg legkönnyebben erkölcsi és 
anyagi javaidat a jövő számára.

De ne kritizáljad, Testvér, magyar 
testvéreidet sem, akik bizonyságot tettek 
magyarságukról : Ne tedd mérlegre más 
magyar testvéreidet s ne Ítélj meggon
dolatlanul és alaptalanul. Ne kételked
jél magyar testvéred magyarságában 
csak azért, hogy magadat különb ma
gyarnak tüntesd fel. Minden magyaron
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egyforma súly van most s a sorsközös
ség tegyen most testvérré minden ma
gyart. Félre minden önzéssel s egyéni 
érvényesüléssel! Bizd a nemzet ügyei
nek intézését azokra, akik kipróbált ve
zéreid s akik a magyar nemzet ügyei
nek intézésére elsősorban hivatottak s 
akik a 20 év alatt mindenütt ott voltak, 
ahol a magyarság védelméről volt szó.

Tartsunk össze, Magyar Testvér! 
Összetartásunkban rejlik igazságunknak 
nagy ereje s most szükségünk van arra, 
hogy igazságunk erejét meg is mutassuk. 
Minden magyar testvérre szükségünk 
van nagy harcunkban s a magyar nem
zet minden igaz gyermekét könnyes 
szeretettel öleli kebelére. Védd és óvd 
erőd és tehetséged szerint bajban levő 
vagy gyengébb magyar testvéredet. Ez
zel nemzetedet is véded és óvod, mert 
minden magyar lélek nagy értéke a ma
gyar nemzetnek.

Magyar a magyarért hozzon áldo
zatot! Ne sajnáld erkölcsi vagy anyagi 
javaidat, ha magyar testvérednek adod, 
akinek arra szüksége van. Légy jó test
vér s az Isten is megáld! Ezt kívánja 
most Tőled nemzeted szent ügye s ha 
igazán átérzed nemzeted teljes feltámadá
sának fontosságát és maradéktalanul tel
jesíted magyar testvéreid s ezzel egész 
magyar nemzeted iránt tartozó köteles
ségeidet, akkor örömteljes felbuzdulásod 
és boldog reménységed nem volt hiába
való.

Magyar Testvér! Ne aggódj és ne 
félj ! A Te igazságod a legnagyobb igaz
ság a világon s ezért meglásd — meg
segít Téged és mindnyájunkat a Ma
gyarok Istene.

M. kir. járási katonai parancsnokság 
__________ Rimaszombat.___________
224/1938. polg.

R E N D E L E T .

b) Barna kenyér jelzés alatt forgalom
ba kerülő 32'4 P/q {árban 6-os lisztből 
20% burgonya hozzáadásával készült ke
nyér kgr.-kénti nagybani ára 30 fillér, 
kicsinybeni ára 32 fillér.

c) Péksütemények 38 P/q árban 0-ás 
lisztből készült péksütemények tekinte
tében elrendelem, hogy az 5 dkg. súlyú 
zsemlye s a 3'5 dkg. súlyú kifli kicsiny
beni ára 4 fillér legyen.

III. Búza.
Közlöm az egész járás lakosságával, 

hogy a csehszlovák uralom alatt érvény
ben volt búza monopólium megszűnt. A 
búza szabadkereskedelem tárgyát képezi. 
A magyar királyi kormány megállapítása 
szerint a szokvány minőségű 2 % idegen 
anyagnál többet nem tartalmazó búza 
ára 20‘25 P/q alacsonyabb nem lehet.

IV. Vendéglői árak.
Megállapítottam, hogy a vendéglőkben 

kiszolgálás alá került ételnemüek ára 
nincs arányban az ételek készítéséhez 
felhasznált termelvények őstermelői 
árával.

Elrendelem, hogy minden vendéglős 
köteles menü rendszert bevezetni. 1 
menü ára : elsőrendű étteremben 1’40 P., 
másodrendű étteremben T20 P.

Az étkezésre kiszolgált kész ételek 
tekintetében a kis- és nagy adag rend
szer vezetendő be. Kis adag ára első
rendű étteremben : 70-től 80 fillér, nagy 
adag ára elsőrendű étteremben 1 P.-től 
1 '20 P.-ig. Az u. n. rögtönzött és külön
leges húsétel ára elsőrendű étteremben 
P40 P.-nél magasabb nem lehet. Má
sodrendű étteremben a kész ételek ára 
átlagosan 90 fillér. Az u. n. rögtönzött 
(frissen sült) ételek ára l iO  P.-nél ma
gasabb nem lehet.

A vendéglőkben és kávéházakban csak
4-es lisztből készült félbarna kenyér 
szolgálható ki, egy darab kenyér súlya 
8 dekánál alacsonyabb nem lehet és da
rabonként 6 fillérnél többet nem lehet 
érte számítani.

Kristálycukor 1 kgr.................... 108 P.
Kockacukor 1 kgr....................... 114 „
Porcukor 1 kgr............................ 111 „
Konyhasó 1 kgr........................... 039 „
Japán-rizs 1 kgr.......................... 065 „
Lencse 1 kgr................................ 0 36 „
Borsó I. g. 1 kgr......................... 0 37 „
Liszt 0 gg. 1 kgr. (kicsinyben) 0.40 „
Liszt 4-es 1 kgr. „ „ 0 38 „
Liszt 6 -os 1 kgr. „ „ 0 34 „
Gyufa 1 csom ag......................... 0.06 „
Petroleum 1 kgr.......................... 0 35 „
Petroleum 1 l i t e r .................... 0 29 „
Motalko 1 liter . . . . . . 0 48 „
Ládás-zsir 1 kgr.......................... 1 72 „
Szalonna, sózott 1 kgr. . . . 1 65 „

X.
Elrendelem, hogy jelen rendeletem a 

járás területén lévő összes üzletekben 
szembetűnő helyen klfüggesztessék mind
azon ideig, amig a járási katonai köz- 
igazgatás tart.

XI.
Aki a rendelet ellen vét, törvény sze

rint büntettetik.
XII.

Jelen rendeletem végrehajtásának el- 
ellenőrzésével a magyar kir. rendőrség 
helyi kapitányságának vezetőjét — a 
járás többi területeire pedig az illetékes 
csendőrőrsöket bízom meg.

Rimaszombat, 1938. november hó 23.
Jaut Rudolf s. k. 

m. kir, huszárőrnagy, járási katonai 
parancsnok.

*
Az árak megállapítását, mely csak 

ideiglenes, megnyugvással tudomásul kell 
vennie mindenkinek s az ellen mi sem te
szünk most különösebb észrevételt.Kérjük 
azonban a hatóság, rendőrség fokozot
tabb, állandó ellenőrzését, mert nem egy
szer akadhatnak és akadnak is olyanok, 
akik e téren visszaélést követnek el.

nak, mely a karácsonyi hangverseny 
kottaanyagának jelentős részét ingyen 
küldte meg a rimaszombati gimnázium 
ifjúságának.

K érelem .
Az összes Jótékony egyesületek nevé

ben azon kérelemmel fordulunk váro
sunk közönségéhez, tegyék lehetővé, 
hogy legalább kis részben eleget tud
junk tenni azon igyekezetüknek, hogy 
karácsonyra felöltöztethessük az erre 
rászoruló gyermekeket.

Tudjuk, hogy nagyobb anyagi áldozato
kat nem várhatunk, csak a körülmé
nyekhez mért segítséget kérünk : Kise
lejtezett ruha, cipő, harisnya nem olyan 
nagy érték, mit megterhelés nélkül ne 
adhatnánk oda annak, a ki ruhátlanul, 
dideregve megy a tél kegyetlen hidege 
elé. Szeretetet kérünk, megértést, hogy 
szegény kicsinyeink a Jézuskát ne vár
ják hiába.

Az ideszánt adományokért a cserké
szek minden házba bekopogtatnak.

P ártkongresszus.
Az Egyesült Magyar Párt 1938. decemb. 
18-án délelőtt 10 órakor Érsekujvárott 
az „Arany oroszlán" nagytermében párt- 
kongresszust tart, melyre a szervezetek 

kiküldötteit ezennel meghívjuk. 
Tárgysorozat:

1. Az Egyesült Magyar Párt uj prog
ramja.

2. Az E M P  szervezeti szabályzata.
3. A pártvezetőség megválasztása. 
Komárom, 1938. november 19.

Nemzethű testvéri üdvözlettel, köszöntéssel:
Koczor Gyula, Jaross Andor,
orsz. pártigazgató. orsz. elnök.

A vallás- és közoktatásügyi minisz
ter válasza a város üdvözlésére:

A katonai közigazgatás alatt álló Ri
maszombat járási területre az alábbi

fogyasztói árakat állapitom meg.
I. Hús.

a) Sertéshús árak.
1*10 P/kg. élő sertés beszerzési ár 

alapul vételével: 
olvasztani való zsír-szalon-
nabőr nélkül és h á j ...........  180 P/kg.
sertéshús minden minőség 
átlagosan ............................ 170 „

b) Marhahús árak.
060 P/kg. élő marha be

szerzési áralapul vételével: 
marhahúsok minden minő
ség átlagosan .................... 1‘50 „

c) Borjúhús árak.
0 85 P/kg. élő borjú be

szerzési áraalapul vételével:
hátulja....................................  1'90 „
eleje ....................................  170 „

II. Kenyér árak.
Megállapítottam, hogy az egész járás 

területén forgalomban lévő sütőipari ké
szítmények a napi forgalmi árhoz viszo
nyítva nem megfelelő minőségűek és 
ehez képest indolatlanul magas áron ke
rülnek a fogyasztóhoz.

A lefolytatott vizsgálat azt is megálla
pította, hogy a pékipari termékek alap
anyagául felhasznált lisztféleségek sem 
osztályozás, sem minőség tekintetében 
nem ütik meg azt a mértéket, melyet a 
jelenlegi napi árak mellett forgalomba 
hozott kenyér és péksüteményektől meg
kívánhatunk.

Elrendelem az összes raktáron lévő 
lisztféleségek zárolását mindazon ideig, 
amig a magyar királyi földmivelésügyi 
miniszter úr szakközegei révén megál
lapítja, hogy a jelenlegi jelzések mellett 
forgalomba hozott különböző lisztfélesé
gek milyen napi áron kerülhetnek for
galomba.

Mindazon ideig, amig ez a kérdés 
rendeződik, két uj kenyér típusnak a 
bevezetését rendelem el és ezzel egyi
dejűleg eltiltom a más fajta kenyér ké
szítését és forgalomba hozatalát.

a) Félbarna kenyér jelzés alatt forga
lomba kerülő 36 P/q árban 4-es lisztből 
2 0 % burgonya hozzáadásával készült 
kenyér kgr-kénti ára nagyban 34 fillér, 
kicsinyben 36 fillér.

V. Textil, fém, vas, fűszer, csemege, kö
tött-szövött, festék stb. 

és minden itt nem említett mezőgazda- 
sági és ipari termék napi közforgalmi 
ára tekintetében a cseh koronában fize
tett nagybani beszerzési árak a mérv
adók. Ezeknek a cikkeknek a mai for
galmi ára sem lehet magasabb, mint a 
folyó évi november hó 9-én cseh koro
nákban történt árjegyzésnek 7-es sorzó
szám alapján való magyar pengőben 
kifejezett értéke.

A kiskereskedelmi ár az annak ide
jén eszközölt nagybani árhoz kell hogy 
igazodjék és annak áralakulását nem 
befolyásolhatja az a körülmény, hogy a 
jövőben esetleg milyen lehet az után- 
pótolt áru beszerzési ára.

VI. Bérfuvarozási (taxi) dijtételek.
Fuvar a város és Tamásfala 

t e rü l e t é n ........................................T50 P.
Fuvar szőlők bejáratáig. . . 175 P.
A városon kivül történő személyszál

lításnál kilométerenként 30 fillér szá
mítható. Tartoznak a bérfuvarosok 1 órát 
ingyen várakozni, az 1 órán túli vára
kozási idő díjazása megállapodás tár
gyát képezi.

VII.
Elrendelem, hogy úgy az élelmiszer, 

mint minden más cikk árusításával fog
lalkozó Üzletekben (árúhelyeken, piaco
kon) az árak feltűnő helyen kifüggesz- 
tendők. Lehetőség szerint az árúkon 
darabonként jelzendő.

Vili. Záróra.
Az élelmiszer üzletek reggel 8 órakor 

nyitandók és este 8 óráig tartandók 
nyitva. — Minden egyéb üzlet reggel 8 
órától este 6 óráig tartozik nyitva tar
tani. — A kizárólag élelmiszerekkel ke
reskedő üzletek vasárnap d. e. 10 óráig 
tartandók nyitva. Árusítani azonban csak 
élelmiszert szabad.

IX. Élelmiszer árak.
A város és a járás egész területén 

forgalomba kerülő élelmicikkek árai az 
alább megjelölt maximális árakat nem 
haladhatják tú l :
Tea vaj 1 k g r . ..............................  360 P.
Teljes tej 0  5 zsírtartalommal . 018 „ 
Lefölözött t e j ..............................  007 4

F elh ívás.
A m. kir. jár. katonai parancsnokság 

245/1938 szám alatt kiadott rendeleté
vel megbízott az evakuált cseh szlová
kok lakásának nyilvántartásával, keze
lésével és bérbeadásával.

Ennélfogva felhívom mindazokat, akik
nek ilyen lakásoktól kulcsok vannak 
birtokukban, hogy azokat hozzám, a vá
rosháza 12. sz. hivatalos helyiségemben 
azonnal szolgáltassák be és ugyancsak 
azonnal jelentkezzenek azok, akik az 
evakulát cseh-szlovákok tulajdonát ké
pező lakásokban laknak, tehát bérlők, 
vagy megbízottak.

Ezen rendelkezés értelmében minden 
ilyen lakások felett azonnali hatállyal én 
fogok rendelkezni, minélfogva minden 
egyéb megbízatás hatályát veszti. Minden 
lakásigénylés, amely ilyen lakásra vonat
kozik, nálam jelentendő be.

Rimaszombat, 1938. nov. 30.
Szőllösy István,

városi irodatiszt, a m. kir. jár. katonai 
parancsnokság megbízottja.

Karácsonyi Éneklő Ifjúság.
A rimaszombati gimnázium Lackner 

László zenetanár szakavatott vezetése 
alatt működő „Liszt Ferencz zeneköre" 
1938. december 17-én (szombaton) este 
8 órai kezdettel első Ízben rendezi 
Éneklő Ifjúság néven

hangversenyét,
melynek a műsora a karácsonyról szóló 
ének- és zeneművekből van összeállítva. 
Csatlakozik az itteni ifjúság a magyar 
Éneklő Ifjúság-mozgalomhoz, melynek 
szellemében már három éve működött.

Műsoron : Palestrina, Bach, Liszt, Mo
zart, Kodály, Bárdos, Harmat stb. művek.

A hangverseny tiszta jövedelmét % 
részben a szegénysorsu gimn. ifjúság 
karácsonyi felsegélyezésére, % részben 
a magyar Énekesrend házára s % rész
ben az önképzőkör céljaira fordítják.

A rimaszombati Éneklő Ifjúság meg
hívást kapott a jövő év tavaszán Buda
pesten tartandó Országos Középiskolai 
Dalosünnepre és a műsort, mellyel ott 
szerepelni kiván, (5  énekkari, 1 zene
kari szám) már be is jelentette.

Egyúttal ez utón mond köszönetét az 
Énekszó cimü folyóirat kiadóhivatalá-

Ri ma s z o m b a t  város közönségének
Rimaszombat.

„A felvidéki magyarság egy részének 
visszacsatolása alkalmából hozzám inté
zett jóleső üdvözlésüket hálásan köszö
nöm."

Budapest, 1938. november 19.
Gróf Teleky Pál s. k.

Advent
csodás várakozása a titokzatosság nyugta
lanságával hánykolódik a tiszta lelkek fehér 
ágyának puha párnáin.

A beteljesedésben hivők zsolozsmát zengő 
ajakán magasztos érzések halk melódiája 
muzsikál az orgonák bugásában.

Az Ígéret jövetelének, a bűnöktől Megváltó 
bevonulásának útját a szeretet virágszőnye
gével teríti be az ájtatosság.

Apró viaszgyertyák imádságos könyvet vi
lágitó fénye gloriolát vet a szenvedésektől 
szabadultak, a megváltásban hittek annyi 
gondtól-bajtól meggyötörtek most már job
ban felemelkedett feje köré s a pirkadó haj
nal misés népe szivből szakadt, mélységes 
buzgósággal énekli adventi fohászát: Har- 
matozzatok égi m agasok. . .

s i^ rg u s .

Mi az ára, nénémasszony ?
— Tizenhat fillér.
— Mennyi is az „csehben?“
— Várjon, csak drágám! Egy korona, 

meg tizennégy csehfillér.
— Itt van egy ötkoronás, de adjon 

vissza pengőben.
— Még inkább várjon csak. Egy ko

rona az annyi mini tizennégy fillér, öt
ször tizennégy... ötször tíz az ötven, öt
ször négy húsz, az összesesen hetven, de 
ha visszaszámítom, az hétszer hét csak 
negyvenkilenc, igy négy korona kilencven... 
várjon csak, mondjuk, hogy öt korona, az 
annyi mint kereken hetven fillér, magának 
visszajár kedvesem ötvennégy fillér, de 
nincsen csak egy ötvenfilléresem magyar
ban, a négyet csehben adom vissza, négy
szer hét az huszonnyolc, kéifilléresünk 
csehben nincsen, kereken tehát harminc

„TDRUL“ étterem és borozd. Elsírni tayla, minién este tu ta ján . -  
Havi abonoma 50 Pengő. —  Rimaszombat, Sz é f  és MsiyeMz-ntca sarok (folt
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f i l l é r ,  i t t  van ötven fillér, meg harminc 
f d i é r ,  d e  a z  nem nyolcvan, hanem ötven 
m a g y a r  s húsz cseh, vigyázzon drágám...

— Hát ezt a káposztát hogy adja?
- N y o l c  negyven, kedvesem, koronában.

— P e n g ő m  van csak...
- M e g i n t  csak várjon. Nyolcszor ti

z e n n é g y  a z ,  nyolcszor tíz nyolcvan, nyolc
s z o r  n é g y  harminckettő, Összesen egy hu
s z o n k e t t ő . . .

E j n y e ,  lássa... Egy tizenkettő, pen
g ő b e n ,  viszi, kedvesem?

- Itt a pengős, a többit csehben adom. 
T í z s z e r  hét hetven, kétszer hét tizennégy, 
a z  n y o l c v a n n é g y ,  négy fillérünk nincs, 
f o g a d j a  el a nyolcvanat.

K i l e n c v e n e t  adjon kedvesem, inkább 
r á a d á s u l  a d o k  még egy káposztatorzsát...

(thyvi)
Egyházmegyei hirek. A rozsnyói r. 

kát. egyházmegye szlovákiai részének 
biztosává az egyházmegye püspöke Ma
ján János volt püspöki titkárt, nagyrő- 
cei plébánost, murányi föesperest, tan
felügyelőt és tb. kanonokot nevezte ki. 
Pivka János volt rimaszombati hittanárt 
a pohorellai plébánia adminisztrálásával 
bízták meg. Korponai Géza podkriváni 
plébános káplánként Losoncra helyezte
tett át. Kovács István pohorellai plébá
nos a rozsnyói papnevelő intézet spiri
tuálisa lett. Áthelyeztettek a következő 
káplánok : Buchstabierer László Várge- 
déről podkriváni adminisztrátornak. 
Steffko Kálmán Szomolnokhutárról Nagy
iccére, Kassay István Vükéről Forgách- 
falvára, Schlosser Pál Losoncról Korpo- 
nára, Zolczer István Korompáról Várge- 
dére, Bállá János Forgácsfalváról Vükére.

Miniszteri megbízottak kirendelése
az iskolákhoz. A magyar királyi vallás 
és közoktatásügyi miniszter a felvidéki 
iskoláknak a magyar közoktatásügyi 
rendszerbe leendő beillesztése és ez 
iskolák átmeneti ellátása iránt a kato
nai hatóságok mellé megbízottakat ren
delt ki. A rimaszombati, feledi, tornai
jai, nagyrőcei és rozsnyói járásokba 
ilyen megbízott S z o k o l s z k y  R e z s ő  
ny. tanfelügyelő, akinek működési szék
helye : Rimaszombat s akinek tevékeny
ségi köre a középiskolák, középfokú 
szakiskolák és tanitó(nő)képzők kivéte
lével valamennyi többi iskolafajra kiter
jed. — A középiskolák, középfokú szak
iskolák és tanitó(nő)képzők szervezési 
és felügyeleti teendőivel, működési szék
hely megjelölése nélkül, vitéz B e s s e 
nye i  L a j o s  dr. ny. tankerületi kir. 
főigazgató (Debrecen) bízatott meg.

A budapesti ev. leánygimnázium 
látogatása a Felvidéken. A budapesti 
evangélikus leánygimnázium növendé
keinek egy csapata tanáraik vezetésével 
k e d d e n  látogatást tett a visszacsatolt 
felvidéki városokban, Losoncon, Rima
szombatban, Rozsnyón és Kassán. A 
hatalmas autóbuszon utazó budapesti 
diákokat útjukon mindenütt testvéri sze
retettel fogadták és boldogan kalauzol
ták a történelmi emlékekkel megszentelt 
városokban.

Istók Lenke meghalt. Jóval lapzárta 
titán őszinte részvéttel vettük a szomorú 
hírt, hogy Istók Lenke, a rimaszombati 
áll. polgári iskola tanárnője dec. 1-én 
Budapesten, hol gyógykezeltetés végett 
zanaióriumban tartózkodott, nem gon

dolt hirtelenséggel a földi életből az 
öröknyugalom országába távozott. A ki
váló szakképzettségű, törhetetlen ma- 
gyarleikű, fajához és nemzetéhez mind
halálig hű tanárnő ismeretes tragikus 
sorsa a megrendülés erejével hatott, 
aitalános nagy részvétet keltett. Minden
ki szerette, mindenki becsülte, tanítvá
nyai hálás szívvel tisztelték, rajongásig!

szerették. A tanügyön kivűl egyházi és 
kulturális téren is tevékeny munkása 
volt a magyar ügynek s tragikum, hogy 
rabságunkból való felszabadulásunk bol
dogságának, örömének, tiszta lelkének 
elborulása miatt, már nem lehetett ré
szese. Elmúlását édes anyja, özv. Istók 
Józsefné szül. Rudnay Mária, testvérei: 
Istók Barna, továbbá Istók Boriska férj. 
Reken Jánosné és Istók Elemér család
jaikkal s nagyszámú rokonai gyászolják. 
Az életében jószivü, nemeslelkü, kedves 
halott porrészeit — értesülésünk szerint 
— Budapestről hazaszállítják és a ha
zához visszakerült szülőföld siri ágyán 
helyezik örök pihenőre.

ötórai tea. A rimaszombati helyőrség 
tisztikara f. hó 1-én a vármegyeház tiszti 
étkezde helyiségeiben ötórai teás össze
jövetelt rendezett, melyen a város s a 
közeli vidék magyarsága közül többeket 
látott szeretettel meghívott, igazi magya
ros szívességgel fogadott vendégekül. A 
lapzárta utáni időben lefolyt, ismerke
dési alkalom jellegével biró kedves 
összejövetelen résztvevő közönség a leg
messzebbmenő figyelem és vendégsze
retet-megnyilvánulásának volt részese s 
a pazar díszben, fényben ragyogó tiszti 
étkezde helyiségeiben lefolyt, tánccal fű
szerezett mulatság felejthetetlenül szép, 
kedves élménye marad az azon résztve
vőknek. A tánchoz a zenét a 15-ik gya
logezred zenekara szolgáltatta s a teljes 
katonabanda a déli órákban és este váro
sunk főterén, a közönség nagy érdeklő
dése mellett térzenét adott.

Halálozás. Egy kedves, régi polgár
asszony, egy sokat szenvedett anya, 
hosszas betegeskedés után örök pihe
nőre té r t : özv. Runyay Györgyné szül. 
Tóthy Borbála 64 éves korában nov.
30-án kimúlt az élők sorából. — Az el
hunyt családanya az élet sok megpró
báltatásán ment át s azokat erős ke
resztényi hittel viselte. Elhunyta város
szerte őszinte részvétet keltett s ez im
pozáns módon nyert kifejezést folyó hó 
1-én történt temetésén. — Halálát f ia : 
Runyay László, ennek családja s kiter
jedt rokonsága gyászolja.

Mikulás-est a Polgárikörben. A Pol
gárikör ifjúsága folyó hó 5 én este 9 
órai kezdettel tánccal egybekötött Miku
lás-estélyt rendez.

Feled országzászlót és szeretetcso- 
magokat kapott. Feled községnek és 
a feledi járásnak Budapest III. kerüle
tének társadalma két országzászlót és 
3 00  szeretetcsomagot adományozott, 
mely utóbbiakban élelmiszer, ruhanemű 
könyvek és gyermekjátékok voltak. A 
küldöttséget Hanthy-Haidecker János ke
rületi elöljáró vezette s azt vasárnap a 
katonai parancsnokság és küldöttség 
ünnepélyesen fogadta. Csák Géza dr. 
ügyvéd a feledi járás Magyar Nemzeti 
Tanácsának elnöke a járás, vitéz Derzsy 
Jenő őrnagy pedig a hatóságok nevében 
üdvözölte a küldöttséget. Hanthy-Hai
decker János dr. elöljáró adta át ezután 
az Országzászlókat és a szeretetadomá- 
nyokat, majd ünnepi vacsora követke
zett, melyen a hatóságok vezetőin kivül 
képviselve volt a járás egész társadalma. 
Vitéz Pólya Antal dr. miniszteri tanácsos, 
kir. adófelügyelő mondta , az első felkö
szöntőt a kormányzó ur Őfőméltóságára, 
ugyanő köszöntötte a visszatért feledi 
járás magyar lakosságát, Szakáll Zoltán, 
az egyesült magyar pártok járási titkára 
tett ezután hitet az ezeréves magyar 
haza mellett és köszöntötte Óbuda tár
sadalmát és a küldöttséget. A vidék ne
vében Ternóczky Tibor mérnök beszélt 
s végül Gaupp József D G T  felügyelő 
köszönte meg a fogadtatást.

A Janina Cigarettapapír R. T. 
Budapest, VIII., Nagytemplom-utca 17. 

ajánlja legfinomabb, közkedvelt gyártmányait:

S E N A T O R
CIGARETTAHÜVELY ÉS PAPÍR 
mindig divatos, finom és egészséges!

SENATOR CELOFILTER kettős füst
szűrővel, rövid és hosszú méretben 

SENATOR CELOFILTER 
parafa véggel

SENATOR EXTRAalegfinomabbvat- 
tás hüvely, rövid és hosszú méretben 

JANINA füstszűrös hüvely verseny
áron

SENATOR papír 60 és 120 lappal, 
lehelet finom, különleges minőség 

SENATOR RAPID a legdrágább pa- 
pir, hosszában hajtogatott és gumizott 

SENATOR BLOK 
papír, kitéphető és gumizott szélű 

JANINA cigarettapapír a legfinomabb 
minőségben

A Magyar Dalos Egyesületek Or
szágos Szövetsége Budapesten tartott 
rendes évi közgyűlésén a volt csehszlo
vákiai Magyar Dalosszövetség csatlako
zott a M D E O SZ-hoz s a részleges 
tisztujitás során a többek között Pohl 
Károlyt, a rozsnyói dalárda elnökét és 
Sichert Károlyt, a rimaszombati magyar 
dalegylet elnökét az orsz. szövetség tisz
teletbeli alelnökeivé választották.

♦ Dr. H IZ S N Y A N  B É L A  ♦
X több évi kórházi gyakorlat X
$  után újból rendel, Hunyady J
J  utca 3. sz. az új kórházzal szemben. ♦

Felhívás a volt 25 ősökhöz. Mikics 
Pál volt ezredsegédtiszt-százados felkéri 
a felszabadult területen élő volt losonci 
25-ik gyalogezredben szolgált tiszteket, 
altiszteket és legénységet, hogy címeiket, 
volt rangjukat vele ( :  Losonc, Madách 
u. :) közöljék.

A Rimaszombati Bank. előbb Rimaszom* 
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

A Sajóvölgyi Gazdasági Egyesület 
közgyűlése. A Sajóvölgyi Gazdasági 
Egyesület Tornaiján nagy érdeklődés 
mellett rendkívüli közgyűlést tartott. Fo
dor Jenő elnök a gazdatársadalom fon
tos kérdéseiről nagyhatású beszédet 
tartott s előadásában oda konkludált, 
hogy a cseh elszegényesitési politiká
nak áldozatul esett sok magyar kisgaz
dának módot kell nyújtani arra, hogy 
visszatérhessen ősi foglalkozásához. Á 
minden részletre kiterjedő tartalmas 
előadáshoz többen hozzászóltak, végül 
elhatározta a közgyűlés, hogy Jaross 
Andor felvidéki minisztert és dr. Szi- 
lassy Bélát táviratilag üdvözli és törhe
tetlen támogatásáról biztosítja.

Magyarázat a Pengő felvidéki bel
ső vásárlóerejéről. A Felvidéki Magyar 
Hirlap írja : A felszabadított Felvidékre 
a magyar honvédség után bevonult im
már a magyar törvény és a magyar 
pénz is. A tényleges visszacsatolás ka
tonai műveletei tehát csak kezdetét je
lentik a húsz esztendős elkülönülés fel
számolásának. Az átalakulás természe
tesen nem minden téren megy zökkenő 
leküzdése nélkül. A szudétavidéken pél
dául hetekig tartott, amig az élet vissza

térhetett a rendes kerékvágásba. Komoly 
gondot okozott például a pénzforgalom 
a felszabadult magyar területeken is. 
Amikor a pengő bevonult a bécsi dön
tés által nekünk Ítélt falvakba és váro
sokba, különféle kényszerítő okok alap
ján a pengő és a csehkorona arányát 
1:7-ben kellett megállapítani. Ez a 
szükséges pénztechnikai intézkedés egves 
helyeken félreértésekre adott okot s ha
mis következtetést vontak le belőle a 
pengő vásárló erejére nézve. Ha a bel
ső vásárlóerőt vesszük alapul, akkor 
pengővel többet vásárolhatunk, mint hét 
cseh koronáért s igy a két valuta egy
máshoz való viszonya nem egy a héthez, 
hanem körülbelül egy az öt és félhez. 
Teljesen helytelen tehát, ha minden ár 
megállapításánál egyszerű számtani mű
velettel a hetes arányhoz ragaszkodik 
valaki, mert ezáltal indokolatlan drágí
tást okoz, illetve ok nélkül lerontaná a 
lakosság vásárlóerejét.

A közkedvelt rég i G Ö M Ö R
vendéglő, kávéház és szálloda
folyó nov. hó 7-én megnyílt.
ízletes ételek, elsőrangú magyar
borok, a legfigyelmesebb kiszol-
MMMgálás és olcsó árak

Állandóan frissen csapolt kőbányai sör!
Zóna-pörkölt!

A jövő évi budapesti orsz. mező- 
gazdasági kiállitás. Az ez év tavaszán 
minden eddigit meghaladó sikerrel zá
rult mezőgazdasági kiállítást és tenyész
állatvásárt az Országos Magyar Gazda
sági Egyesület a jövő évben ismét 
megrendezi. — A rendezőbizottság vitéz 
Teleky Béla gróf főispán elnöklete alatt 
most tartotta első ülését, amelyen Kon- 
koly-Thege Sándor dr. főtitkár előter
jesztései alapján a jövő évi kiállitás 
rendezésének előkészitésével foglalko
zott. A bizottság úgy határozott, hogy a 
jövő évi kiállítást a jól bevált tavaszi 
időpontban március 22—27. napjain 
rendezi, a kiállitás első napján tartják 
meg a bírálatokat, az ünnepélyes meg
nyitás pedig március 23-án, csütörtöki 
napon lesz. A kiállitás gerince ez alka
lommal is'a vásárral kapcsolatos tenyész- 
állat-kiállitás lesz, mely iránt a gazdák 
máris nagy érdeklődést tanúsítanak és 
igen nagy számú értékes anyagot ké
szítenek elő.
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Minden magyarnak.. .
Jövönk a múlton épül fel. A múlt em

lékei szolgáltatják azt az alapot, melyen 
továbbépíthetjük a magyar jövőt. Minél 
gazdagabbak vagyunk ilyen emlékekben, 
annál szilárdabb jövőnk alapja. Minden 
magyarnak kötelessége ezen alap meg
szilárdításához tőle telhetőleg hozzájá
rulni. Saját nemzetének jövője ellen vét 
az, aki erről megfeledkezik s elkallódni 
hagyja, vagy megsemmisiti a múlt em
lékeit. A múzeumba valók az ilyen re
likviák, nem pedig poros padlásokra, 
vagy penészes pincékbe, hol előbb- 
utóbb a megsemmisülés vár rá juk !! 
Olyan értékek ezek, melyek ha egyszer 
megsemmisültek, semmivel sem pótol
hatók. Régi Írásokat és könyveket, régi 
képeket, háztartási eszközöket, ipar, ke
reskedelem, népviselet régi emlékeit, a 
föld alól előkerült leleteket ne dobjuk 
el, ne semmisítsük meg, hanem adjuk 
be a múzeumba, mely egyedül van hi
vatva azok megőrzésére. Csak igy lehet 
a rimaszombati muzeum hű tükre a 
magyar múltnak és műveltségnek. Ma
gyar jövőnk kötelez mindnyájunkat arra, 
hogy összegyüjtsük és megőrizzük szá
mára a múlt értékeit!

Fábián Vilmos, múzeumi igazgató.

Besúgók,
denunciánsok, kislelkfi árulkodók teszik 
bizonytalanná a közéletet. Névtelen le
velek árja indult meg, suttogó propa
ganda hullámzik emberek s fejek ellen, 
vádaskodik mindenki, aki azt hiszi, hogy 
ezzel bebizonyíthatja jobb magyarságát, 
pedig ezzel csak hitványságáról tesz 
bizonyságot. Tudjuk, hogy minden át
alakulás kavargással jár, régi mulasztá
sok, kisebb-nagyobb bűnök kerülnek 
az aljról felszínre, — az irigy vádasko
dásnak, a gyanusitgatásnak, denunciá- 
lásnak, besugásnak özönét azonban meg 
kell állítani! Nézzen mindenki befelé, 
önmagába s győződjön meg arról, hogy 
valóban olyan kristálytiszta jellemű-e, 
valóban annyira hibátlan s gyanún felül 
álló-e? Annyira tiszta-, hogy vádaskod
nia szabad? Nem nyílt, jellemes, nem 
becsületes eljárás a denunciálás, amely 
egy téma körül forog: kikutatni a leg
kisebb hibát, kegyetlenül feltépni már 
behegedt sebeket, vájkálni úgynevezett 
magyarellenes bűnökben, Ítélni elevenek 
és ítélni holtak fölött. Most hirtelen 
mindenki jobb magyar akar lenni, mint 
a szomszédja s aki valamiért meghara
gudott felebarátjára, az most azzal a 
váddal, hogy a magyarság ellensége 
volt, feketíti be felebarátját. Mi nyiltan 
és őszintén megmondhatjuk ezt, ránk 
senki nem mondhatja, hogy húsz év 
alatt valaha is letértünk volna az igaz 
magyarság ösvényéről s joggal elítélhet
jük most mindazokat, akik igénytelen
ségük tudatában, ha már egyebet nem 
tudnak a magyar életért s a jövendőért 
alkotni: akkor fekete színre festik fele
barátjukat. Ez az örök denunciáns, aki 
cseheknek csehül, kommunistáknak oro
szul, németnek németül s románnak 
románul árulkodik, örökké a maga kis 
leveskéjét főzi s boldogan ugrál, ha fe
lebarátjának árthat. Félre a suttogással, 
nem magyar emberhez méltó az 1 Félre 
a „megbélyegzett neveket" tartalmazó 
suba-alatti cédulákkal!

Mindezt a Komáromi Lapok Írja, de 
— sajnos — mi is ezt Írhatjuk — Rima
szombatban. A helyzet itt sem más, a 
besúgók itt is garázdálkodnak.

Állásukat vesztett régi vasuta
sok figyelmébe.

A M.Á. V. Igazgatósága a cseh meg
szállás miatt állásukat vesztett régi 
M. Á.V. alkalmazottak ügyével foglalkoz
ni kiván. Ezek közé tartoznak, ak ik :

1. ) Az 1918/1919 évi imperiumválto- 
záskor olyan Máv. szolgálati helyen vol
tak beosztva amely szolgálati hely m o s t  

visszacsatoltatott Magyarországhoz,
2 . ) a felszabaduláskor tényleges va

súti szolgálatban n e m  álltak,
3. ) a C. S. D.-től hűségeskü megtaga

dása, hazafias magatartásuk vagy a 
nyelvvizsga sikertelensége stb. miatt 
1938. évi novembev hó 1. előtt elbccsáj- 
tattak és ellátást nem kapnak.

Azok is idetartoznak, akik egy ideig 
nyugellátást (kegydijat, nyugbért stb.)

kaptak, de erre való igényüket hazafias 
magatartásuk miatt elvesztették.

Nem vehetők figyelembe, akik a visz- 
szacsatoláskor nyugellátásban (kegydij- 
ban nyugbérben stb.) vagy bárminemű 
más vasúti illetményekben részesültek.

A rimaszombati állomásfőnökség fel
hívja az érdekelteket, hogy a közölt 
rendeletnek tegyenek eleget s okmánya
ikkal 1938 december hó 5-én az állomás 
főnöknél jelentkezzenek.______________

Felelős szerk esz tő : Rábely Károly.

NYÍLT TÉR.*) 
Búcsúszó.

Mindazoknak a jóbarátaimnak és is
merőseimnek, kiktől elköltözésem alkal
mával — az idő rövidsége miatt — nem 
volt alkalmam elbúcsúzni, ez utón mon
dok szívélyes Istenhozzádot.

Kérem, tartsanak meg jóemlékükben, 
mint ahogy én is mindig szeretettel fogok 
gondolni a kedves rimaszombatiakra.

Cajchan Béla,
_______ Tátra-banki diszponens.

*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

Fontos értesítés.
Közöljük igen tisztelt ügyfeleinkkel, 

hogy a Csehszlovák Ipari és Keres
kedelmi Biztosító R.T.-ot (azelőtt Con- 
tinentale), illetőleg annak biztosításait a 
szintiszta magyar FONCIÉRE BIZTO
SÍTÓ INTÉZET (Budapest), amely 
egyike a legrégibb és legnagyobb ma
gyar biztositó társaságoknak, vette át. 
Felhivjuk feleink szives figyelmét, hogy 
a Csehszlovák biztositó r. t.-nál fennálló 
biztosításokat más társaság, mint a 
Fonciére biztositó, nem veheti át.

A Fonciére biztositó, amely minden 
irányban és minden ágazatban a legna
gyobb készséggel áll ügyfelei rendelke
zésére, a Csehszlovák biztositó r. t.-nál 
érvényben levő biztosításokból folyó 
mindennemű kötelezettséget átvállal.

Rimaszombat, 1938. november hó 28.

FONCIÉRE ÁLT. BIZTOSÍTÓ INTÉZET
rimaszombati főügynöksége.

IV á tm  ,Continentai‘-rendszerű
1.1 U J | U | I  még egyáltalán nem hasz
nált, szabad kézből 280'— P.-ért eladó.

Érdeklődni: délután 4—7 óra között 
Ferenczy-utca 9. sz. alatt lehet.

• •
Uzletáthelyezés!

Tisztelettel hozom a nagyérdemű vá
sárló közönség szives tudomására, hogy

óra- és ékszerüzletemet
Deák Ferenc-utca 22. szám alá, a Za- 
wadzky-féle házba

helyeztem  át.
Óra-, ékszer-javitások jótállással. — 

Tört aranyat és ezüstöt magas árban 
veszek vagy uj áruért becserélek.

A nagyérdemű közönség szives párt
fogását kérve vagyok teljes tisztelettel:

KALOCSAY GYULA
órás és ékszerész. Rimaszombat.

„ T Ű Z IF Á R A 14 szerszám
fára, mészre vevő vagyok 
és kizárólagos képviseletet 

minden cikkre vállalok.
POLLÁK ZSIGMOND Debrecen.

Kézimunkához értő 
ügyes leány

üzletbe fe lvétetik .
Cím a kiadóhivatalban.

Szép, jó és egészséges gyümölcs
fákat szállít a

Szirmai faiskola Szirma.
Árjegyzék ingyen (Miskolc mellett.)

SZ É N Á R Ü S IT Ó  RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
mint 17 horsodmegyei bánya

kizárólagos eladója, szállít
ipari, m ezőgazdasági, h á zta rtá si-k á ly h a fű tés!  
célra  és központi fűtésekhez k ivá lóan  a lkalm as  

dara-, ro stá lt akna-,
dió-, kocka- és
akna-, darabos, va lam in t

generátor-szenet.

Központi iroda: Budapest, V ,,Zoltán-u,2 . Telefoni 113-737.

Vasúti menetrend.
Rimaszombat—Budapest és vissza:

* * *
Rimaszombat . . ind. 5-10 9-30 11-45 1515 18-45
Feled . . . . érk. 5-35 9-55 12-10 15 40 1910

ind. 5-40 1006 1223 16-27 22 04
Fülek . . . . érk. 6-27 1051 1301 17-08 22-46

ind. 6'40 1140 1720 23-45
Somoskőújfalu. . érk. 7-06 11-26 17-45 009

ind. 740 11-36 18-03 019
Budapest kp. . . érk. 10-42 13 55 2207 530

* Hatvantól gyors. — ** Fülektől gyors.

Hatvanig gyors. * * Fülekig gyors.

Rimaszombat—Miskolc és vissza:

Budapest kp. . ind. 5-50 8-12 12-25
* * 

15-30 18-20
Somoskőújfalu érk. 10-40 1220 16-35 1753 2217

V • * ind. 1049 12-43 16-46 1803 22-27
Fülek . . . . érk. 11 09 13.05 17-07 18-20 2249

» .................... ind. 11-22 14-35 18-11 18-28
Feled . . . . érk. 12-08 15-22 19-18 19-18

• • • • ind. 1232 16-30 19-30 19-30
Rimaszombat . . érk. 1300 16-58 1958 19 58

010
4-55
515
537
6‘35
7-20
7'28
7'54

Rimaszombat . . ind. 510 11-45 15-15 18-45
F eled .................... érk. 535 12-10 15-40 1910

ind. 7-24 12-22 15-49 1923
Bánréve . . . . érk. 800 1305 16-30 2003

ind. 803 17-24 2F28
Miskolc . . . . érk. 9-24 18-48 2256

Miskolc . . . . ind. 7-38 10 18 1355 17-40
Bánréve . . . . érk. 9-02 11-38 15-38 19-13

ind. 9-20 11-47 15-48 —
F eled .................... érk. 1001 1221 16-25 —

v ........................ ind. ío-io 12-32 1630 l9'30
Rimaszombat . . érk. 10.38 13-00 16-58 19 58

Rimaszombat--Jolsva és vissza:
Rimaszombat . . ind. 1515 18-45
Feled . . . . érk. 15-40 19-10

ind. 15-47 19-23
Sajólénártfalva. . érk. 1630 19 58

ind. 16-32 2002
Feled.................... érk. 17-44 21-16

» ........................ ind. 1755 2125
Jolsva . . . . érk. 18-35 22-15
Jolsva.................... ind. 8-35 18-58
Pelsőc . . . . érk. 923 19-46

f f ........................ ind. 9-48 19-56
Sajólénárfalva . . érk. 11 — 21-15

ff ff ind. 11-54 2F30
F e led .................... érk. 1221 21-59
ff 9 . . . ind" 12 32 —

Rimaszombat . . érk. 13 — —

Rimaszombat—Osgyán és vissza:
Rimaszombat . . ind. 620 1355 17.26
Osgyán . . . . érk. 652 14-27 1757
Osgyán . . . . ind. 7 02 14-36 1806
Rimaszombat . . érk. 731 15-05 1835

Rozsnyón a vasúti közlekedés a kisáliomásig — meiy e vonalon egyelőre 
végállomás — megy. A két állomás közti menetidő négy perc.

A rozsnyói kisáliomásról a vonatok:
3'59 5.54 900 13 57 és 1914 órakor indulnak

és 7-30 1024 15-00 18 35 és 22 07 órakor érkeznek
a kis állomásra. — A Budapestről reggel 7 08 órakor induló vonatnak köz
vetlen kocsija van Rozsnyó felirással és sehol sem kell át- vagy kiszállni. 

Ez a vonat Hatvanig gyors, onnan személy.
Menetidő 8 óra. — Menetdij 13 • 50 Pengő.

Rimaszombat, 1938. Nyomatott R áb ely  K ároly  könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám.)


