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Az első Magyar Parasztiskola 
február 6-án újból megnyílik.

Alispán Ur, köszönöm!
Magyar Testvéreim, köszönöm!

hogy a kedd esti Polgáriköri Parasztis-j dögi szerszámok, mert paraszt nélkül
még a legerősebb és leggazdagabb nép'kólái értekezleten oly szép számmal 

összejöhettünk és igy jelét adhattuk a 
népünkért és annak is legfontosabb, de 
legelmaradottabb rétegeiéit, a paraszt
ságért és a falusi munkásságért való ki
tartó és önzetlen munkaakarásunknak.

Míg a 3 évvel ezelőtt oly nagy lelke
sedéssel megindult parasztiskolai szer
vező munkálatoknál a népmentés és 
nemzeti érzés utáni vágytól hajtott ál
dozatkészség és önzetlen előadók serege

nek is tönkre kell mennie. Így történt 
ez a hatalmas görög, zsidó és római 
népekkel is.

A parasztiskolának vezérgondolata, 
hogy a m agya r parasztra van a le g é r 
tékesebb vagyonunk, szabadságunk és  f ü g 
getlen ségünk  bízva és ezért kell a m agya r  
parasztot a legjobban, a legtök életesebbé 
és  leg e rő s eb b é tenni.

Mert, ha egyszer a magyar paraszt
érlelte e gondolatot cselekedetté, addig, lelkileg, erkölcsileg, szellemileg, avagy 
most az annak idején nélkülözött ható- testileg legyöngül, elkorcsosul, avagy 
sági jóakarat és biztatás adta meg a nemtörődömsége, léhasága, könnyelmű- 
további munkához és harchoz szükséges sége, önzése, avagy csalfa és eget-földet 
kedvet és egy jobb jövő megteremtésé- ígérő kommunista világnézetek vészé
hez nélkülözhetetlen kitartást és lelki erőt. delmébe belesodródva, vagy nem ritkán 

Köszönjük alispán urnák mi mind-, családi, vagy gazdasági katasztrófák foly- 
annyian a parasztiskolai előadók és irá- ! tán megrokkan és földjéből csak egy 
nyitók által képviselt parasztság, zsellér- tapottat is veszni hagy, avagy gyerme- 
ség és földnélküli munkásság nevében,! keiből csak egyet is a nemzetellenes
hogy e kicsiny, de annál lelkesebb és 
önzetlenebb parasztiskolai táborunkat, 
ennek szellemét és gondolatát megjele
nésével egy uj magyar élet, egy uj ma
gyar nép és egy paraszti boldog Ma
gyarország lehetőségét biztositó szavai
val bátorítani és támogatni méltóztatott.

A sors kedvező irányítása bátorítsa 
az esetleg csüggedésre hajlamos, avagy 
bármi más okból elmaradozó testvérein
ket. Bátorítsa azonkívül az alispán ur 
megjelenése és az uj öntudatos és a 
nemzeti népközösségi világnézet szelle
mében nevelt magyar parasztságban bizó 
kijelentései, hogy ne csüggedjünk, ha
nem ellenkezőleg : csak dolgozzunk és 
harcoljunk a boldog magyar falu meg
teremtéséért.

tábornak átenged, úgy vége népünknek 
és szabadságunknak.

A nemzeti és öntudatképző nevelésen 
kivül szükség van a gazdasági és szo
ciális gondolkozásnak népünkbe való

bevitelére. Mert beszélhetnek, amit akar
nak, e g y  nép ga z da sá g i élete elsősorban  
is a nép teljesítő k ép ességétő l é s  sz erv e
zési ü g y e s s é g é tő l fü g g .  E téren még so- 
kat-sokat kell tennünk, mert különben 
elveszünk és ennek elsősorban is saját 
magunk lennénk okai. Egy nép boldog
sága és jövője mindig attól függ, hogy 
mennyit képes földjéből és többi nem
zeti vagyonából és saját erejéből népe 
érdekében felhasználni és szaporitani.

Tudnunk és éreznünk kell, hogy Ilyen 
forradalmi, nemzeti ujjászületési időkben 
egy szabad és független népnek nem a 
politikai hatalom elérése, hanem a nép
nevelésnek nemzeti és népközösségi ala
pon való lehetőségének megszervezése, 
biztosítása, megtartása és kiépítése ké
pezi a főcélt.

Mindezekért fel a munkára, hogy az 
1939. február hó 6 án, a rimaszombati 
m. kir. mezőgazdasági szakiskola helyi
ségeiben kezdődő 3 hetes első magyar 
parasztiskolánk a lelkes régi és uj elő
adói gárda és mindenki által komoly- 
propagálás és helyes irányú felvilágosí
tás utján összejövő 40 magyar paraszt 
és zsellérifju, valamint idősebb tanulni- 
vágyó és falusi vezetőknek alkalmas 
testvérek a kitűzött cél felé, lassan, biz
tosan, de mindig előre nézve haladhas
sanak.

Isten segítségét kérjük.
Dr. Machnyik Andor.

A  felvidéki egyesült m agyar párt rim aszom bati sze rveze te  te l
je s  eiüvel fo lytatja  a p á itsze rve zé s  m unkáját.

Varga Imre miniszteri biztos lett a helyiszervezet elnöke és dr. Löcherer
Géza az uj városbiró.

A felvidéki egyesült magyar párt ri
maszombati szervezete vizkereszt délu
tánján tartotta meg a visszacsatolás óta 
első választmányi ülését, dr. Eszenyi 

Éppen ezért egyikünknek sem szabad Gyula főorvos a helyiszervezet elnöké- 
azt hinnie, hogy szeretett Anyaorszá- nek vezetésével, a városháza tanácster- 
gunkhoz történt visszatérésünk révén mében, amely alkalomból a választmány 
elértük már mindazt, amire törekedtünk tagjai teljes számmal megjelentek. Esze- 
és hogy ezentúl nem lesz szükség ősz- nyi Gyula meleg szavakkal köszöntötte 
szefogásra és népünk érdekében vég- az anyaországhoz történt hazatérés után 
zendő munkánkra. Mert, ha valaki is igy elsöizben éspedig teljes számban össze
gondolkodna, vagy talán most már a 
némileg megnagyobbodott, de azért még 
mindig megcsonkított és vérző Házánk- 
tól várna mindent, úgy az nagyon té
vedne.

Most már éppen ezért, hogy felszaba
dult Felvidékünket és egész Hazánkat 
megtarthassuk, fejleszthessük és remé
nyekkel telt ifjúságunk részére megőriz
hessük, továbbra is nagy munkára, ön
zetlenségre, életkedvre, szorgalomra, ta
karékosságra, kitartásra, Istenben való 
hitre és embertársaink, testvéreink iránt 
érzett mély szeretetre és megértésre van 
szükségünk.

A parasztiskolára szükség volt, de most, 
hogy szabadok és magyarok lehetünk, 
még százszorta nagyobb szükség van rá. 
Mindegyikünknek vérévé kell válnia 
azon ősi igazságnak, hogy az anyaföld
nek nélkülözhetetlen szerves részét a 
parasztság képezi. A magyar földnek él
tető erejét és lelkét a magyar paraszt 
képezi. Magyar földet csak a magyar 
paraszt Lépes a magyar nemzet részére 
megtartani és mindörökre biztosítani. 
Hiába lesznek fegyverek és egyéb ör-

gyült választmányt és úgy helyielnöki, 
mint városbirói és városorvosi minőség
ben köszönetét mondott a pártszervezet
nek az átmeneti időkben kifejtett odaadó, 
lelkes és kitartó támogatásért és az
ért a példás fegyelmezettségért, amellyel 
Rimaszombat lakossága a vezetők mö
gött felsorakozva lehetővé tette a béke 
és rend fenntartását, különösen kiemelte 
a városi és önkéntes tűzoltók, a cser
készek, polgárőrök és a rendfenntartási 
szolgálatokra önként jelentkezett egyéb 
polgári egyének szolgálatkészségét. Be
jelentette ezután dr. Eszenyi Gyula, hogy 
vármegyei tiszti főorvossá történt kine
vezése folytán hosszabb időre kénytelen 
Rimaszombatot elhagyni s ennek követ
keztében úgy pártelnöki, mint városbirói 
és városi orvosi tisztségéről lemond. 
Szeretettel búcsúzott el a pártválaszt
mánytól azzal a hő kívánsággal, hogy 
szülővárosát virágoztassa föl a Minden
ható I A hivatalából távozó pártelnök 
tapssal és éljenzéssel fogadott beszédé
hez elsőnek Varga Imre járási miniszteri 
biztos szólalt föl és Rimaszombat pol
gárságának és a pártválasztmány nevé-

amelynél a pártvezetőség különös tekin
tettel kiván lenni az ifjúságra és a mun
kásosztályra is. A teendők részletes 
megbeszélése után a választmány utasí
totta az elnökséget, hogy a szervezés 
előmunkálatait sürgősen és teljes erővel 
végezze el és a pártélet felélénkitése és 
fellendítése érdekében tegye meg a szük
séges intézkedéseket, hogy Rimaszombat 
és Gömör felvirágoztatásának munkája 
a húsz éves politikai küzdelemben meg- 
edzett és kipróbált pártszervezeten épül
hessen föl. A választmány ezután rész
leteiben is megtárgyalta a szervezési 
munkára vonatkozólag dr. Eszenyi Gyula, 
Varga Imre, dr. Löcherer Géza, Sichert 
Károly, Gabonás István, Siposs József, 
ifj. Rábely Miklós és Filo István által 
tett előterjesztéseket.

ben mondott köszönetét dr. Eszenyi 
Gyulának hosszú éveken át végzett ön
feláldozó, hazafias munkásságáért és in
dítványozta, hogy elévülhetetlen érde
meit a párt jegyzőkönyvében örökítsék 
meg. A választmány az indítványt Si
chert Károly, dr. Löcherer Géza és Ga
bonás István hozzászólása után egyhan
gú lelkesedéssel tette magáévá, kérve a 
távozó elnököt, hogy kiváló képességeit 
és tudását ezután is érvényesítse a párt 
érdekében. A pártválasztmány ezután ki
törő lelkesedéssel egyhangúlag Varga 
Imrét választotta meg a helyiszervezet j 
elnökéül és egyben örömmel vette tu
domásul, hogy a járási közigazgatósági 
hatósággal egyetértésben dr. Löcherer 
Géza eddigi inásodbiróhelyettes vette át 
a városbirói teendők ellátását, aki mellé 
tanácsadói minőségben tizenkéttagu tes
tület lett kinevezve, amelynek tagjai : dr. 
Kovács László, dr. Weinberger Rezső, 
dr. Zakács István, Sichert Károly, Varga 
Imre, ifj. Rábely Miklós, Vqlaszkay Re
zső, Vozáry Samu, Gabonás István, Si
poss József, ifj. Szabó Elemér és Ben- 
kovits Gyula.

Varga Imre a személye iránt megnyil
vánult bizalomért őszinte köszönetét 
mondott, majd hangsúlyozta, hogy a fel
szabadulás után már semmi sem állhatja 
útját a párt szabad mozgásának és a 
tulajdonképeni pártmunkának most kelj 
következnie, amikor a feladatok megol
dására kerül a sor. Az első teendő a 
párt kádereinek kiszélesítése és minden 
magyar erőnek és értéknek bekapcsolása 
és beszervezése a párt épltömunkájába,

Karácsonyi ünnepély 
Osgyánban.

(Múlt számunkból anyagtorlódá s miatt 
kimaradt.)

Megható ünnepélyt rendezett decem
ber 29 én az osgyáni ev. gyülekezet. 
Osgyán két nagyszülötte jelent meg 
szülőhelyén : Kovács Andor orosházai ev. 
lelkész, békési főesperes, kórmányfőta- 
nácsos és Kemény Lajos budapesti ev. 
lelkész, főesperes. Fáradtságot nem saj
nálva idezarándokoltak a szabaddá lett 
Felvidékre, réglátott szülőhelyük, roko
naik, jóbarátaik látogatására. A felszaba
dulás emlékére kedves és becses aján
dékokat is hoztak magukkal: három dí
szes zászlót a templom, iskola és lel
készlak számára. Első ütjük a temető
kert felé vezetett, hogy leróják a kegye
let adóját kedves halottaiknak s meg
koszorúzzák sírjaikat. Majd azokhoz a 
hajlékokhoz vonultak, hol egykor böl
csőjük ringott s hol boldog gyermekko
rukat töltötték. Esti 6 órakor az ünne
pelt vendégek s nagyszámú kíséretük a 
fényesen kivilágított s karácsonyfával 
díszített ev. templomba vonultak. A ha- 
talmasméretü templom buzgó hívekkel 
s érdeklődő közönséggel zsúfolásig meg
telt. Mielőtt az isteni-tisztelet kezdetét 
vette volna, Járossy Mihály egyházfel
ügyelő üdvözölte az egyház nevében a 
kedves vendégeket. Beszédében megha
tóan vázolta a 20 évig tartó cseh meg
szállás okozta szenvedéseket, majd ecse
telte a szerencsésen felszabadult hívek
nek örömét, melyet hatványozottan érez
nek e boldog viszontlátás pillanatában, 
midőn keblükre ölelhetik rég látott vé
reiket. ígéretet tett, hogy az emlékül ho
zott drága zászlók alatt a lelkesedés 
szent lángjával fogják teljesíteni haza
fiul kötelességeiket, s főfigyelmüket az 
ifjúságnak ily szellemben való nevelésére 
fordítják. Majd Molnár Sándor főjegyző 
üdvözölte a község nevében a kedves 
vendégeket s gondolatokban gazdag be
szédben hangsúlyozta a község népének 
az ünnepeltek iránt valláskülönbség nél
kül megnyilvánuló tiszteletét. Azután 
Palkovics Pál lelkész lépett a vendégek 
elé s mint a gyülekezet lelki vezére 
szólt a nála megszokott szónoki lendü
lettel az ünnepelt egyházi férfiakhoz. 
Hálatelt szívvel tekint az égre, hogy az 
Úr kegyelme szabadulást hozott az ő 
népének, s hozzáseglté e szép karácso-
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nyi ünnepélyhez, melyen idezarándokolt 
nagyszülötteit szerény körében üdvözöl
heti.

Az elhangzott üdvözlő beszédekre 
meghatottan válaszolt Kovács Andor fő
esperes, melegen szólt régi vágyukról, 
mely őket a most már felszabadult szü
lőhelyük látogatására ösztönzé. Hálásan 
mond köszönetét a szabaditás kegyes 
Istenének, ki megérni engedé nekik ez 
örömnapot, de a kedves híveknek is, kik 
őket látható nagy szeretettel fogadják.

Ezekután kezdetét vette az ünnepi is
teni-tisztelet. Az oltári szolgálatot Ke
mény Lajos, a költői lelkületű főesperes 
végezte. Magas szárnyalásu s költői for
dulatokban gazdag oltári imájában vá
zolja azon érzelmeket, mik az ünnepi 
órában szivét-lelkét elfoglalják s imára 
késztetik.

Örömét fejezi ki, hogy az oltár előtt állva 
az ismert gyülekezet szabad magyar né
pére tekinthet. Szerető szive áldásért 
könyörög arra az egyházra, községre, 
hol gyermekéveit boldog gondtalanság
ban töltötte. Hálaadásra hivta fel a gyü
lekezet apraját-nagyját, hogy a 20 évi 
kemény rabság után az Úr ingyenvaló 
kegyelméből visszanyeré szabadságát s 
nyíltan élhet magyarságának. A könnye
ket sajtoló ima s a gyülekezeti ének 
elhangzása után Kovács Andor főesperes 
lépett a szószékre. Szónoki erővel teljes, 
tartalomban gazdag beszéde zokogásra 
kényszerűé, majd pedig lelkesedésre 
emelé figyelmes és hálás hallgatóságát. 
Szivét-lelkét nyitja meg előtte, midőn 
találó színekkel festi fájdalmát hazája, 
nemzete nehéz sorsa s egy idegen nép
nek kedves szülőhelyére is nehezült bi
torló uralma miatt. Érdekesen fejtegeti 
a hozott zászlók színeinek szimbolikus 
jelentőségét, majd buzditja a hiveket, 
hogy a magyar szinek mellett továbbra 
is állhatatosan tartsanak ki, s gyerme
keiket is oktassák a haza s egyház 
iránti hűségre és szabadságszeretetre.

A s z ív  és lélekbe markoló beszéd el
hangzása s buzgó imádság után ismét 
Kemény Lajos főesperes lépett az oltár 
elé s áldá meg a gyülekezetét. Majd 
Simon András másodfelügyelő mondott 
a két illusztris vendégnek hálás köszö
netét a feledhetetlen tanításokért s kérte 
rájuk s kíséretükre Istennek gazdag ál
dását. A Himnusz eléneklése után a 
gyülekezet minden tagja a szép ünne
pély feledhetetlen emlékével távozott 
hajlékába.

A vendégsereg aztán a tanítói, majd 
a lelkészlakot kereste fel, hol az estebéd 
alkalmával az egyházfelügyelő, majd a 
lelkész mondottak pohárköszöntőket, él
tetve a kedves vendégeket. Az ünne
peltek találó szavakban válaszoltak, s 
mondtak ismételten köszönetét a szere
tetteljes fogadtatásért, melyben része
sültek.

Másnap Rimaszombat nevezetesebb 
épületeit tekintették meg.

Végre egy jobb á llá s ...
Feribácsi a főszereplő. Szín : egy gö- 

möri kis kávéház. Idő: 1938. november 
vége. Az asztaloknál elszórtan ülnek. A 
sarokasztalnál a tulajdonos és a főpin
cér szórakoztatják legújabb ötleteikkel 
a törzsvendégeket. A vicceknek nagy 
sikerük van, a vendégek hasukat fogják. 
A kávéház ajtajában Feri bácsi tűnik 
fel. Egyszeriben csendesebb lesz a han
gulat. Valaki megtöri a fojtott csendet:

— Mi az Feri bácsi, becsuktad a bol
tot, vagy csak sztrájkolsz a la mode 
francaise ?

Feri bácsi a belső zsebét veregette, 
kajánul forgatta szemelt s öntelten mo
solygott.

— Há, barátaim... Nem gürcölök már 
tovább holmi cukros kosárral. Nem né
kem való ez a strapa. Éppen ideje már, 
hogy jobb állásba lépjek...

— Hogy, hogy Ferikém ? Csak nem 
hagy itt minket, kérdezte az előbbi, kissé 
gyanúsan fátyolozott hang.

— Ááá a világ minden kincséért sem, 
csak elmegyek. Majd, azután, ha jól 
megy sorom — amit biztosra vehetek — 
hát akkor majd néha-néha emlékezni 
fogok rátok is. De... Az emlékek nem 
nagyon fognak fájni. Különben, ha írtok, 
válaszbélyeget Is mellékeljetek, fgy va
lószínűbb az esetleges válasz... 1

— Ejnye no 1 De magasra emelted 
az orrodat, Feri bácsi. Vigyázz mert fel-

botlasz bennünk — szólt közbe az 
egyik törzsvendég.

— Nem, csak mától kezdve senkit 
sem fogok rongyos két-három koronáért 
féllábon körültáncolni. Kijelentem az 
uraknak, hogy öt óra harminc perckor 
utazom — állásba. Értik uraim? Állásba. 
S most: főur, kérek egy utolsó, de azért 
rendületlenül forró feketét.

— Na, ne izéljen, Feri bácsi. Hogy 
volna már ez az utolsó feketéje nálunk ? 
Fogadni mernék: megint csak ugrat 
minket.

Feri bácsi benyúlt a belső zsebébe. 
Valami hivatalos kinézésű papirt koto
rászott elő. Lassan körüllegeltette hun- 
cutkás szemeit. Nézte a hatást. Azután 
ünnepélyes mozdulattal átnyújtotta az 
ívet a mellette álló főnöknek. A vendé
gek kíváncsian csoportosultak köréje. 
A főnök feltette szemüvegét, szétnyitotta 
az iratot és lassan, minden szót külön- 
külön hangsúlyozva olvasta :

— Járási Magyar Nemzeti Tanács Ri
maszombat. G... Ferenc úrnak Helyben. 
Tisztelettel értesítjük Önt, hogy kérését 
kedvező elintézésben részesitettük. A 
meleghegyi vadőri állást f. hó 30-ig fog
lalja el. Előre is jelezzük, hogy a vad
disznók etetésére különösképpen nagy 
gondot kell fordítania. A továbbiakról a 
helyszínen tájékoztatják. Kelt, stb... stb...

Feri bácsi időközben kihörpintette a 
feketéjét. Felemelkedett az asztaltól.

— Szabad uraim a kinevezésemet, 
Nincs több időm. Sietnem kell, mert 
nem szeretnék lekésni az autóbuszról...

összehajtotta az ívet. Komikus moz
dulattal meghajtotta magát s kislányo- 
san csókot szórva búcsúzott a jelenle
vőktől, a múlttól, a cukros kosártól, 
szóval mindentől...

Alig hogy kilépett, a kávéházban nagy 
hahota támadt. A főpincér csaknem a 
földig hajlongott neveltében.

*
A főtéren át sietett az autóbuszmeg

állóhely felé. Az egyik cég villanyórája 
negyed hatot mutatott. Tehát öt perc 
múlva fél hat, jegyezte meg Feri bácsi. 
Éppen fel akart lépni az autóbuszra.

— Hát maga hová utazik, Feri bácsi ? 
— szólhatta meg a Tanács egyik vezető 
tagja.

— Alászolgája, alázatos szolgája ! Bo
csánat, még eszembe sem jutott, hogy 
megköszönjem Önöknek jó indulatu 
pártfogásukat a kinevezésemhez. Az ál
lást megyek elfoglalni.

— Miféle állást, ha szabadna kérdez
nem ?

— Ejnye no, hát nem tetszik már 
emlékezni... Hisz Ön irta alá a vadőri 
kinevezésemet Meleghegyre.

— ??.. . Én? — kérdezte az úr cso
dálkozva.

— Igen. Itt van schwarz auf weisz, 
meg is mutathatom. Tessék.

Feri bácsi a ködös levegőt kezdte 
fojtogatóbbnak érezni. A motor már zú
gott. A söfőr is türelmetlenkedett. Az 
utasok körében is egyre erősbödött a 
zúgolódás. Végre is a sofőr megszólalt:

— Kérem, szíveskedjék becsukni az 
ajtót, indulunk.

Feri bácsi tanácstalanul állott az au
tóbusz lépcsőjén.

— Feri bácsi, Feri bácsi 1 Szálljon 
csak le gyorsan. De siessen, mert a vé
gén még elviszi az autóbusz valahova, 
ahova maga sem akar menni.

— Jól van leszállók, de nem értem a 
dolgot... És... és miért tetszik annyira 
nevetni?

Az úr csak nevetett, kacagott úgy, 
hogy majd megszakadt. Majd, amikor 
már szeme is könnyezett a nevetéstől, 
komolyságot erőltetve kezdett magya
rázkodni.

— Ejnye, ejnye Feri bácsi. Soh’ se 
hittem volna, hogy magát minden írral- 
hájjal megkent vén kópét is falhoz le
het állítani s még hozzá ilyen csufon- 
dárosan I Hát ember, maga nem látja, 
hogy ez az* egész csak ugratás?! Elő
ször is Meleghegyet nem csatolták Ma
gyarországhoz. Másodszor meg ez az 
irat soh' se látta a Tanács Irodáját.

— Dehát... dehát, kérem ... az ön be
cses aláírása?.. .

— Látom, de nem én Írtam. Jobban 
mondva én, de nem erre a célra kérték 
tőlem ezt az aláírást.

— Hanem ?
— A múltkor a kávéházban voltam s 

ott a főpincér grafológusi tudásával 
szórakoztatott minket. Nevünket felirattá 
egy-egy tiszta Ívre, azután jósolt az

Írásunkból... És ez az iv, ezzel az alá
írással ugyanaz, csak egy-két ügyesen 
kieszelt mondat sorakozott az aláírás 
fölé. Szóval.... Menjen csak a kávé
házba.

Mintha egy vödör hideg vízzel öntöt
ték volna le. Pedig már amúgy is na
gyon lehütődött a hidegre vált őszi kör
nyezetben.

— No... Feri bácsi, jön a kávéház
ba ? én is elkísérem.

Feri bácsit a kávéház említésére egy
szerre verte a hideg is, meg a meleg 
is. Szabadkozva hebegett:

— Bocsánat, kérem, én ... én a kávé
házba nem megyek. Sürgős dolgaim 
vannak. Alászolgája. Alászolgája I...

Méteres lépésekkel sietett hazafelé. 
Nem ment be a házba, csak az abla
kon zörgetett:

— Asszony I Hallod ?
— Ml van? Te vagy az Feri?
— Nem, a dalai láma. Szaladj csak 

el a szállítóhoz, mond meg néki, hogy 
nem hurcolkodunk, de előbb add ki a 
cukros kosarat...

— Hát a vadőri állás Meleghegyen? 
csodálkozott az asszony.

— Lebeszéltek róla, meg magam is 
meggondoltam a dolgot. Tudod asszony 
...veszélyes hivatal az...

Bozóky László.

Bál.
Muzsikaszóra 
táncra ölelő, 
estélyi ruhás, 
v igadósereg: 
tipegő lábak, 
keringő derék, 
mosolygó arcok, 
csillogó szemek.

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

Búcsú. Jóbarátainknak, jóistneröseink- 
nek, kedves volt tanítványainknak szi-, 
vés búcsú üdvözletét küldünk eltávozá
sunk alkalmából. W essely Lajos

potg. ísk. ig. 
és  neje.

Ipartársulati látogatás. Papp J ó z s e f  
kormányfőtanácsos és ifj. Tóth Pál az 
ipartestületek országos s z ö v e t s é g e  
elnökének vezetésével miniszteri kikül
döttek jártak a héten Rimaszombatban, 
hogy a helyszínen nyerjenek tájékozó
dást a járási ipartársulatban megszerve
zett iparosság helyzetéről. A hivatalos 
bizottságot megérkezésükkor Valaszkay 
Rezső elnök és Siposs József, Kovács 
Lajos és Teleszniczky Ferenc választ
mányi tagok fogadták és tájékoztatták 
az ipartársulat ügyeiről, majd másnap 
délelőtt 11 órakor értekezlet volt az ipar- 
társulati székházban, amely alkalommal 
Valaszkay elnök köszöntötte az illusztris 
vendégeket és részletesen ismertette a 
rimaszombati járási iparosságának sérel
meit, panaszait és kívánságait. Papp Jó
zsef kormányfőtanácsos a legmesszebb
menő támogatását helyezte kilátásba és 
aprólékosan tájékoztatta az egybegyűlte
ket az ipartársulatok készülő átszerve
zésének részleteiről, hangoztatva, hogy 
a jövőben egyöntetű ipartestületek lesz
nek szervezve hivatásos jegyzővel. Kí
vánatosnak tartaná, hogy az ipartestület 
kisebb tagdíj mellett is életképes ma
radjon s az elvesztett felvidéki közsé
gekért megfelelően kárpótolhassék. Sze
génysorsú beteg iparosok részére mód 
adatik gyógyfürdők igénybevételére. A 
kézműves iparosok kamarájának meg
alakítása is rövidesen válható s ennek 
megszervezésével lehetővé válik, hogy 
az iparosság számarányának megfelelő 
mértékben képviselhesse az érdekképvi
selet érdekeit. Papp József végül meleg 
köszönetét fejezte ki az ipartársulat el
nökének a kitüntető fogadtatásért és 
mind-nre kiterjedő előterjesztéseiért, biz
tosította őt legmesszebbmenő jóindula
táról és támogatásáról. A minisztériumi 
kiküldöttek felszólalásáért Valaszkay 
elnök mondott köszönetét és felszólalá
sával az értekezlet véget is ért.

A Katolikus Olvasóegylet Szilvesz
terestje. (Mull számunkból anyagtorló 
dás miatt kimaradt.) A Katolikus Olva
sóegylet szinelőadással egybekötött szil
veszteri mulatsággal búcsúzott az óévtől, 
mely a reggeli órákban ért véget. Az 
egyesület műkedvelői Szabó István ta
nító rendezésében Török Rezső: Há
zasság cimü szellemes parasztkomédiá
ját adták elő. A főszerepben Czikora 
Jánossal, akiben egy tehetséges műked
velő színészt ismertünk meg. Kitűnő 
alakítása, sikerült rögtönzései mindenkit 
megnevettettek. Méltó társa volt özv. 
Tokorcsiné szerepében Hlozek Lili. A 
többi szerepeket Diczky Ancsu, Dobó 
László és Gecse Gyula játszották dicsé
retes igyekezettel. — A másik előadott 
darab Kersék : „Olyan nincs a sifonér- 
ban“ c. zenés vigjátéka volt. A helyzet 
komikummal teletűzdelt darab vidám 
hangulatban tartotta a közönséget és 
sok nyiltszini tapssal jutalmazta a sze
replőket. A darab lelke itt Koskó Sári 
volt, akit már jól ismer a rimaszombati 
közönség. Ügyes, természetes játéka, be
hízelgő hangja nagyon tetszett. De sze
replőtársai, mint Bodnár Ili, Diczky 
Ancsu, Czikora János, Brózmann János, 
Dobó László, Misurák Bandi és Kere
kes István is kivétel nélkül jók voltak 
és minden dicséretet megérdemelnek. Ez
után az ismert műkedvelő-tenorista, Si- 
pula Béla énekelt magyar nótákat ci- 
gányzenekisérettel, viharos tetszés mel
lett. Majd Bodnár Ili és Koskó Sári 
magyar kettőse következett. — Éjfélkor 
a meghatódottság vett erőt a közönsé
gen, midőn Sebő Bözsi kedvesen, átér- 
zéssel elmondott óévi búcsúztatója után 
felhangzott a Himnusz és a közönség 
felszabadult lélekkel énekelte a nemzeti 
imádságot. Ezután Tokár Julcsu a ki
tűnő előadónő lelkes, hazafias beköszön
tője következett, majd megkezdődött a 
tánc és a közönség a legjobb hangulat
ban a reggeli órákig maradt együtt.

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

Rimaszombati Magyar Parasztis
kola. Dr. Machnyik Andor, a rimaszom
bati magy. kir. állami földmives-iskola 
uj igazgatója e hó 10-ének estéjére ér
tekezletet hivott egybe a Polgárikörbe, 
amely értekezlet tárgya a Rimaszombati 
Magyar Parasztiskolának újból való 
életre keltése volt. — Mint tudjuk, a 
Rimaszombati Magyar Parasztiskola Dr. 
Machnyik kezdeményezésére pár évvel 
ezelőtt még a csehek uralma alatt ala
kult meg és dacára az akkori hivatalos 
körök részéről az iskola ellen megnyil
vánult ellenszenvnek, a Dr. Machnyik 
agilitása folytán a lelkes előadók gár
dája előadásait — igaz ugyan, hogy 
rendőri és csendőri fedezett mellett — 
mégis megtartotta. — De ezen első tan
folyam után nem kelt többé életre a Ri
maszombati Magyar Parasztiskola, mert 
Dr. Machnyik igazgató urat a cseh fö- 
löttesei betegnek nyilvánították s ő kény
telen volt hosszabb időre városunkból 
eltávozni s az itten maradt lelkes elő
adói gárda hiába próbálkozott újabb 
tanfolyam megtartására a legközelebbi 
évben nem kapott engedélyt. — Felsza
badulásunk bekövetkezvén, a Rimaszom
bati Magyar Parasztiskola előadásai 
megtartásának semmi akadálya nincsen, 
az újból megkezdheti működését s 
igy aktuálissá vált az értekezlet egybe- 
hivása. — Az értekezleten ott láttuk 
Szontagh Zoltán cs. és kir. kamarás, 
alispánunkat, megyénk első tisztviselőjét, 
valamint vármegyénk gazdasági életének 
uj vezetőit s a régi lelkes előadói gárda 
számos tagját, kik a Rimaszombati Ma
gyar Parasztiskolának újból való felállí
tását egyhangú örömmel határozták el s 
a siker már annyival inkább is biztosí
tottnak tekinthető, mivel alispánunk a 
legmesszebbmenő erkölcsi és anyagi tá
mogatást helyezte kilátásba. — Az érte
kezlet a vezetés ügyeinek intézésére Dr. 
Machnyik Andor, fö'dmivesiskolai igaz
gatót kérte fel, jegyzővé Stolcz Jenő, a 
rimaszombati Közbirtokosság titkára, 
pénztárnokká pedig Szabó Károly, vá
rosi főszámvevő választatott meg. — Az 
értekezlet ezután elhatározta, hogy a 
Parasztiskola előadásait február 6 án 
kezdi meg, mely három hétig tart s az 
anyagiak előteremtésére a hatóságok tá
mogatásán kivül társadalmi gyűjtést is 
rendez. Az előadások a földmivesiskola 
egyik tantermében lesznek megtartva s a
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hallgatók ugyanc ak a földmivesiskolá- 
ban lesznek elhelyezve. Meg kell jegyez
nünk, hogy a Parasztiskola előadásain 
nem gazdasági szakkérdésekről van szó, 
hanem az előadók népies nyelven mű
velési, társadalompolitikai, szociális, nem
zetgazdasági, egészségügyi stb. dolgok
ról tartanak előadásokat.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ Dr. H IZ SN Y A N  B É L A  j;
% több évi kórházi gyakorlat o
f  után újból rendel, Hunyady
♦ utca 3. sz. az új kórházzal szemben, <>

* Jó emésztés — fél egészség. Már
a legrégibb orvosok is teljesen tudatá
ban voltak annak, hogy jó emésztés a 
jó egészségnek egyik alapfeltétele. Az 
utóbbi 2 évtizedben úgy az orvosok, 
mint a közönség között nagy népszerű
ségre tettek szert az Artin-dragéek, mert 
hatásuk biztos, mégis enyhe. Népszerű
ségüket különösen annak köszönhetik, 
hogy olcsók és nem mint hashajtók 
hatnak, hanem fájdalommentesen nor
mális ürillést idéznek elő. Este 2—3 
szem Artin-dragée bevétele után a ren
des, mindennapi ürülés áll elő, úgyhogy 
az ember nem is gondol arra, hogy elő
ző este hashajtót vett be.

Részvétköszönet.
Hálás szívvel köszönjük meg mind

azok jóságát, akik kedves férjem s 
illetve édes atyánk elhunyta alkalm á
val fájdalmunkat részvétük kifejezésé
vel enyhíteni, ravata lára  koszorút, vi
rágot helyezni és végtisztességtételén 
megjelenni szíveskedtek.

Rimaszombat, 1939. január 12.
özv. Horváth Zoltánné 

és gyermekei.

A városi elöljáróság közleményei :
1. Minden egyesület a városháza 12. sz. 
hivatalos helységbe bejelentendő és 
egyúttal az alapszabályok, a vezetők j 
névsorának közlésével bemutatandók.—
2. A m. klr. növénytermelési hivatal 
vetőburgonyát oszt ki az igénylők ré-1 
szére. Az igénylések a városháza 12. sz. 
hivatalos helységében jelentendők be. — ,
3. A hirdetőtáblákon elhelyezett hirdet
mények megrongálása és átragasztása 
szigorúan tilos. — 4. F. hó 16-án hét
főn d. e. 10 órakor a cseh-szlovák had
sereg által kb. 26 ló lesz visszaadva1 
igazolt tulajdonosának. Felhivatnak te
hát azok, akik lovaikat még nem kapták 
vissza, hogy az igazoló lappal a jelzett 
helyen és időben jelenjenek meg. — 5. 
Szigorúan figyelmeztetjük a lakosságot, 
hogy a házaknak meg nem engedett 
módon való befestése és felírásokkal 
való megrongálása szigorúan tilos. A 
lakosságot felhívjuk, hogy ilyen kárcsi- 
nálásoktól tartózkodjék és a bűnözőt 
juttassa a hatóság kezére.

Meghívó az Országos Vitézi Bálra.
Az Országos Vitézi Szék megbízásából 
Budapest Szkfv. Vitézi Széke mint min
den évben, úgy az idén is Országos Vi
tézi Bált rendez. Az idei Vitézi Bál a 
Felvidék felszabadításának emlékére tar- 
tatik meg, ami már a rendezés külsősé
geiben is kifejezésre fog jutni. A bál 
fővédnöke a Kormányzó Ur Ő Főméltó
sága. — Budapest SZkfv. Vitézi Széke 
tisztelettel hívja meg ezen bálra a fel
vidéki testvéreket, biztosítja számukra 
az ingyenes belépést, sőt gondoskodik 
arról is, hogy a felvidékiek a bálterem
ben megfelelő emelvényen kapjanak el
helyezést. — Akik Rimaszombat város- 
és járásból a bál iránt érdeklődnek, il
letőleg azon részt óhajtanak venni, azok 
ezen szándékukat azonnal jelentsék ná
lam, hogy névjegyzéküket összeállíthas
sam és azt legkésőbb január 20 ig a 
Vitézi Bál Elnökségének elküldhessem. 
A bálra vonatkozó egyéb tájékoztatást 
nálam a gimnázium igaz. irodában dél
előttönként kaphatják meg az érdeklődők.

Fdbián Vilmos járási v. hadnagy.
A Polgárikör farsangi mulatságát

ezidén február 4-én rendezi meg batyu
bál formájában. A nagy múltra, kedves 
emlékekre visszatekintő polgáriköri ba
tyubálok sikere, hisszük, ezidén sem ma
rad a régi bálok sikerei mögött. Felsza
badulásunk boldog tudatában reméljük 
ezi, most, amikor fesztelen, csapongó 
kedvünk szárnyalását nem zavarja vagy 
nyugtalanítja egy-egy cseh cerberus für
késző tekintete. Istennek hála, elmúlt 
már felettünk az a borús idő, amikor

csak cim volt a mulatság rendezése, 
amikor egy ilyen mulatság rendezésének 
mély tartalma is volt: összeterelni a nyá
jat s őrszemként vigyázni a magyar lel- 
kekre; harcra nevelni, biztatni, buzdítani 
egymást a kitartásra és ellenállásra. 
Most már megszűnt ez az exponáltsá- 
gunk, most már nem vagyunk az élet 
számkivetettjei, nem kell bátorítás az 
élet elviseléséhez, most már szeressük 
az életet, érdemes élni, mert a legszebb, 
a legdrágább ajándékot kaptuk a sors
tól : visszatérhettünk elvesztett édes ha
zánk ölébe.

A Rimaszombati Magyar Dalegylet
a folyó hó 7-én közbe jött akadályok 
miatt elmaradt idény megnyitó dalesté 
lyét folyó hó 21-én, szombaton este fél 
9 órai kezdettel rendezi meg. Tekintet
tel arra, hogy a boldog felszabadulás 
óta ez az első eset, hogy ezen immár 
78 év óta fennáló kultur egyesület a 
nagyközönség elé lép, az egyesület el
nöksége szeretettel hiv meg mindenkit, 
aki a magyar dal barátja s kéri a nagy- 
közönséget, hogy az estélyt megjelené
sével támogatni szíveskedjék. Az esté
lyen szerepel még a rimaszombati „úri 
banda magyar zenekara" s szaval Fodor 
István földbirtokos. Teljes program a 
„Gömör" következő számában lesz közzé 
téve s a házhoz küldött meghívók is 
közük a programot. Beléptidijak : 1 80 P, 
1'30 P. és 80 fillér, álló hely 50 fillér. 
Az escély a polgárikör színháztermében 
lesz megtartva.

kell használni, amelyet a leg
többen utánoznak, ha siker
telenül is. B'ztos, enyhe fáj
dalommentes hatás jellemzi az

ARTIN
pici hashajtó dragóekat. Este 2-3 szem Artint 
Révévé, reggelre kellemes ürülóst blltollt.

* „A kutya" Ilosvai-Hollóssy Lajos m. 
kir. gazd. főtanácsos szerkesztésében 
megjelenő „kutyatenyészlők és kutya
kedvelők lapjának" karácsonyi- s egyút
tal felvidéki száma is nemcsak az eb
tenyésztő sport híveit, de minden kutya
tulajdonost érdeklő tartalommal jelent 
meg. Gegus Dániel „Ünnepnapok" cimü 
cikkében a Felvidék visszatérésével ha
zakerült ebtenyésztőket üdvözli. „A ku
tyások kis kétája" cimü 12 oldalas cikk 
a magyar ebtenyésztő sportot, annak ér
tékes külföldi kapcsolatait és a sport
szerű ebtenyésztéssel összefüggő összes 
tudnivalókat ismerteti. A „Magyar Szent 
Korona nevében" cimü cikkben pedig 
egy érdekes és jogerős törvényszéki Íté
letet közöl a fajtatisztának el nem is
mert „fehér-puli" körül indított úgyne
vezett „tisztességtelen verseny" perben. 
Ezt a lapszámot minden érdeklődőnek, 
aki azt kéri, tiszteletpéldányként díjtala
nul küldi meg a Magyar Ebtenyésztők 
Országos Egyesülete (Budapest, Vili. 
Rákóczi-ut 29. Telefon: 138—464.)

Zongora-oktatásra
növendékeket elvállal

S T R I T Z K Y  L I L I
Kolozsvári Magyar Zenekonzerva
tórium dipl. volt zongoratanárnője.

Felhívás. A rozsnyói ev, leányiskola 
volt növendékei közöljék címüket taiá'- 
kozás céljából, Svehla Antónia tanárnő
vel, Budapest, VII. Damjanich utca 56. sz.

Filmbemutatót rendezett a m. kir. 
Külkereskedelmi Hivatal f. hó 8 án a 
helybeli Nemzeti Filmszínházban, mikor 
is a Hivatal mezőgazdasági és ipari 
kulturfilmjei kerültek háromszori előa
dásra. Az iskolák növendékei délelőtt 
tekintették meg a filmet. A filmbemuta
tó valamenyi előadáson rekord közönség 
előtt történt, amely igaz gyönyörűségét 
lelte a szebnél-szebb mezőgazdasági és 
Ipari filmben. A bemutató, de nagyrészt 
ismeretterjesztő előadások itteni nagy
sikerében oroszlánrésze van K oller Pdl 
itteni külkereskedelmi előadónak, aki 
fáradhatatlan munkásságot fejtett ki a 
siker érdekében s ittartózkodása alatt 
működését a legnagyobb rokonszenvvel 
kisérte a közönség állandóan.

Szilveszter - est a Polgárikörben.
Forró siker és rendkívül jó hangulat je
gyében zajlott le a Polgárikörben az év
záró „Szilveszteri" anonim műsoros tánc
estély.— Zsúfolásig megteltek a termek 
a felszabadulást hozó ó-esztendő bú
csúztatására és a szebb magyar jöven
dőt jelentő uj esztendő köszöntésére. Az 
est tarka és szórakoztató műsorát Dere- 
kas József rendezte nagy szakértelemmel 
és lelkiismeretességgel, Hizsnyan Géza 
megértő segítségével. — Az ötletes, jó- 
megjelenésü, konferansz szerepet Ko
vács Gyula színművész növendék látta 
el a legklfogástalanabb módon s a mű
sor egyéb számában is bőséges tapssal 
jutalmazta a közönség a szakember köz
reműködését. — Derekas József János 
bá’ eredetien hű figurájában köszöntötte 
a felszabadult felvidéket, majd 3 spa
nyol énekes paródia, zongoraszám, Pla- 
csek Hajó és táncszám pergett le kelle
mes szórakozást nyújtva a közönségnek 
és ezekben a számokban Jelűnek Mik
lós, Urbányi Tibor, Kovács Sándor mind 
kifogástalanul működtek közre. Márkus 
László főszerkesztőnek a boldogabb ma
gyar uj esztendőt köszöntőjét Bikkyján- 
csika szavalta el nagyon megnyerő, lel
kes formában, majd a Himnusz hangjai
ban összeforrtak a lelkek a megérde
melt szebb magyar jövendőért való imá
ban. — A műsort reggelig tartó parázs 
táncmulatság követte s a közönség egy 
jólsikerült estély kellemes emlékével 
gazdagodott.

Értesítés.
Tudatom, hogy a „Földmives K ölcsönös 

Pénztár Rimaszombatban“ magyarországi 
üzlet- és ügyfelei hétköznaponként d. e.
9—12 óráig a Rimaszombati Bankban 
találhatnak, ahol úgy követeléseik, mint 
tartozásaik összeírása végett, de egyéb 
ügyükben is a jelzett időben készséggel 
állok rendelkezésükre.

Rimaszombat, 1939 január 10.
Márkus László 

hatósági biztos.

A rimaszomdati egyesült párt előa
dássorozata. A felvidéki egyesült ma
gyar párt rimaszombati heiyiszervezete 
Varga Imre elnök kezdeményezésére 
előadássorozatot indított meg, amelynek 
keretében a vármegyei közigazgatás, 
pénzügy adóhivatal és a többi igazgatá
si ágazatok szakemberei fogják Ismer
tetni a rimaszombati közönséggel a ma
gyarországi jogfejlődést és a közigazga
tás berendezkedéseit. A rendkívül nagy 
érdeklődéssel fogadott előadássorozat 
csütürtökön vette kezdetét dr. Horváth 
Árpád vármegyei főjegyzőnek a magyar 
közigazgatásról szóló és két estére ter
vezett előadásával, amelynek meghall
gatására a Rimaszombati Polgárikör 
nagytermében zsúfolt ház gyűlt egybe. 
Az illusztris előadót a párt elnöksége 
nevében Varga Imre miniszteri biztos 
üdvözölte, majd dr. Horváth főjegyző 
egy órás előadás keretében a magyar- 
országi közigazgatási szervezet felépíté
sét és annak belügyi, pénzügyi, igazság
ügyi, közoktatásügyi, hadügyi ipar és 
kereskedelemügyi elágazódását ismertet
te meg a hallgatósággal. A legközelebbi 
előadást jövő csütörtökön a Rimaszom
bati Ipartársulat nagytermében tartja 
meg dr. Horváth főjegyző, amikor is a 
belügyi közigazgatás szervezetének is
mertetésére fog kitérni. A népszerű is
mertető előadások csütörtökönként lesz
nek megtartva, felváltva a Rimaszombati 
Polgárikör és az Ipartársulat helyisé
geiben, az előadások díjmentesek.^.

V i g y ó E G f  !
A Darmol hashajtót utánozzák. 
Ügyeljen, mert minden tablettán 
a ..DARMOL" szónak és T alakú 
bevágásnak kell lenni. Kimondot
tan eredeti csomagolásban kérje.

*Az aranyér székrekedés folytán sú
lyosbodik, sőt többnyire abból is kelet
kezik. A Darmol könnyebbülést szerez, 
mert enyhe hajtó hatásával a megszokás 
következménye nélkül elhárítja a szék
letétel fájdalmasságát.

A Rimaszombati Korcsolyázó Egye
sület által fenntartott jégpálya a nagy- 
közönség rendelkezésére áll. Beiratko
zások a jégpálya pavillonban a pálya- 
felügyelőnél eszközölhetők. Rendes tag
sági díj az egész idényre 5-— pengő, 
első beiratkozással együtt 6 — pengő, 
diákjegy 3'— pengő és napijegy 50 fillér. 
Hetenként több estén át villamos vilá

gítás. Vasárnap és ünnepnapokon szép 
idő esetén külön hangszóró-zene, tagok
nak 20 fillér, nem tagoknak 30 fillér be- 
léptidij mellett. Az egyesület állandó 
melegedő és kilátó helyiséget tart fenn 
s igy a napijegyes kísérők is kellemesen 
szórakozhatnak.

A Frontharcos Szövet
ség közleménye.

Tisztelettel értesítem a helybeli front
harcos bajtársakat, hogy megkeresésem 
folytán az „Országos Frontharcos Szö
vetség" országos elnökségétől az alábbi 
bajtársi tájékoztatót kaptam, amelyet tu
domásvétel céljából egész terjedelmében 
ezúton közlök a bajtársakkal. 

Rimaszombat, 1939. évi január hó 10.
Dr. Gabonás János 

városi titkár 
tart. honvéd főhadnagy.

1. sz. B ajtársi tájékoztató Szövetségünk
ről, valamint volt katonai szolgálatukkal 
ö s sz e fü g g ő  tudnivalókról, — a visszacsa 
tolt Felvidéken élő fron tha rcos bajtdrsaink 

részére.
Múlt évi november hó 13-átóI 30-áig 

terjedő időben Szövetségünk zártrendi 
egységei meglátogatták a visszacsatolt 
magyar Felvidék egyes városait, közsé
geit, hogy ismét vissza. Ilitsák azokat a 
bajtársi kapcsolatokat, amelyek az anya
ország és a megszállott területeken élő 
világháborús frontharcosokat a közös 
háborús szenvedések és megpróbáltatá
sok jegyében összefűzték.

A visszacsatolt Felvidék frontharcos 
bajtársainak — akiket a magyar front
harcos tábor nevében ezúton is igaz 
bajtársi szeretettel köszöntünk — az 
alábbiakban nyújtunk előzetes tájékoz
tatást :

1) A Frontharcos S zövetség c é lja :  
Mint a világháborúban résztvett front

harcosok elismert társadalmi és érdek- 
képviseleti szervezetének a világháború 
volt magyarországi frontharcosai között 
ápolni és továbbfejleszteni a hazafias 
alapon nyugvó bajtársi szellemet, a ka
tonás fegyelmet, kölcsönös áldozatkész
séget, küzdeni a nemzetközi felforgató 
irányzatok ellen, a tagok erkölcsi és ki
zárólagosan frontharcos minőségükből 
származó anyagi érdekeinek védelme. A 
tagok szellemi és anyagi erejét a nem
zet egyetemes érdekeinek szolgálatába 
állitani, frontharcos jóléti intézményeket 
teremteni.

2) Kik lehetnek a Szövetség ta g ja i:
A Szövetség rendes tagja lehet minden 

feddhetlen jellemű magyar állampolgár, 
ki az 1914—18 évi világháborúban tény
leges arcvonalbeli szolgálatot teljesített 
s ennek alapján a Károly-csapatkereszt 
viselésére a jogosultságot megszerezte, 
vagy tiszti kardos kitüntetésben része
sült, vagy vitézségi éremmel tüntetteiett 
ki, vagy megsebesült, vagy arcvonalbeli 
szolgálat közben fogságba esett s onnan 
való visszatérése után igazolva lett és 
aki legalább ezek egyikét hiteltérdemlö 
módon igazolja.

3) Jelentkezés, sz erv ez és:
A Szövetség Országos Elnöksége a 

visszacsatolt Felvidék városaiban, köz
ségeiben a közeljövőben tájékoztató pro
paganda értekezleteket tart és meghatá
rozandó működési hatáskörrel helyi szer
vező bizottságot nevez ki, amely a fel
vételre jelentkező frontharcos bajtársa
kat felvételi lapokkal látja el, azoknak 
helyes kitöltéséről, ellenőrzéséről és az 
Országos Elnökséghez való továbbításá
ról gondoskodik.

A kinevezett szervező bizottságok 
székhelyükről, hivatalos óráikról, — a 
helyi viszonyoknak megfelelően (helyi 
lapok, kidobolás, stb., stb. utján) tájé
koztatni kötelesek az érdekelt bajtársa
kat. A szervezőbizottságok tagjai az 
előbb említett tájékoztató propaganda 
értekezleteken kapják meg szóban a 
részletes ismertetéseket, valamint azokat 
a segédleteket, (a Szövetség alap-, ügy
rendi-, fegyelmi- stb., stb. szabályzatát) 
amelyekre működésűk közben szükségük 
lehet.

A helyi szervezőbizottságok ideiglenes 
szerveknek tekintendők és azok az alap
szervezési munkálatok elvégzése után 
megszűnnek és a megalakult, vagy ala
kulásban lévő helyi frontharcos szerve
zetek további irányítását az alapszabály- 
szerű szervek (főcsoport-, csoportelnök
ség, vezetőtiszt, stb.) veszik át.



4 Gömör
4) T agfelv é te l:

A tagok felvételére a Szövetség alap
szabálya szerint egyedül és kizárólago
san a Budapesten székelő Országos El
nökség jogosult. Az ideiglenes szervező
bizottságnak, valamint a későbbi szer
vező-, illetve vezetőtisztnek csak aján
lási joga van, amelyet a tagfelvételre 
jelentkezett fél okmányainak és személyi 
lapjának átvizsgálása után olyképen fo
ganatosít, hogy a „Személyi lap“-ot bal- 
sarkán igazolási (ajánlási) záradékkal 
látja el.

Évi tagsági dij 4'— Pengő, amely alól 
indokolt esetben az Országos Elnökség 
a helyi vezetőtisztnek javaslata alapján
— a helybeli tagok 10°/o-a arányában
— részben, vagy egészben felmentést 
adhat.

5) S zövetség i bajtársi fo rm a ru h a :
A Szövetség a bajtársi összetartásnak 

külső kifejezése végett bajtársi forma
ruhát rendszeresített, amelynek részletes 
leírását, ismertetését, viselési módozatait 
a Szövetség alap-, Illetve ügyrendi sza
bályzatának megfelelő paragrafusai sza
bályozzák.

6) A fron tha rco s j e lv én y :
A bajtársi együvétartozás másik kife

jezője a Szövetség által rendszeresített 
megkülönböztető frontharcos jelvény, 
amely többféle kivitelben készül. Előze
tes tájékoztatásul közöljük : alpakkából 
készült rendes frontharcos jelvény 80 fill. 
ugyanaz miniatűrben P : 1'—. A zomán
cozott rendes jelvény P: 2'—, ugyanaz 
miniatűrben P : 2'—.

Megjegyezni kívánjuk, hogy fronthar
cos jelvényt csakis a Szövetség igazol
ványának birtokában ad ki a Szövetség 
közp. gazdasági hivatala és csakis az 
igazolvánnyal már ellátott tagok visel
hetik.

A fentebb ismertetett árak kizáróla
gosan a felvidéki bajtársak részére át
menetileg rendszeresítettek.

Egyéb tudnivalók.
A visszacsatolt Felvidéken élő bajtár

sainkat érintő és bizonyos vonatkozásban 
szövetségi tagságukkal is összefüggő ál
talános érdekű kérdéseikről az alábbiak
ban adunk tájékoztatást.

A Károly csapatkereszt m eg sz erz és e : 
A frontharcos szövetségi tagságnak egyik 
előfeltétele, továbbá az úgynevezett 
„Tűzharcos Törvény" - ben biztosított 
előnyök élvezetének kizárólagos alapfel
tétele a Károly-csapatkereszt igazolvány 
megléte. Épen ezért fontos, hogy azok a 
bajtársak, akiknek erre vonatkozó iga
zolványuk elveszett, vagy megsemmisült,
— Károly-csapatkereszt viselési jogukat 
ismételten megszerezzék.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a felvi
déki bajtársak részére a m. kir. Honvé
delmi Minisztérium a Károly-csapatke
reszt kérvények felszerelésére és benyúj
tására külön részletes rendelkezéseket 
ad ki. Ezen rendeletnek megjelenéséig a 
visszacsatolt felvidéki területeken élő 
bajtársak gyűjtsék össze személyi és 
katonai okmányaikat. Hivatalos informá
ció szerint a m. kir. Honvédelmi minisz
térium 1939. január havában fogja ki
adni erre vonatkozó rendeletét és tájé
koztatásait. A Károly-csapatkereszt iga
zolást megszerezni kivánó frontharcosok 
a rendelet megjelenéséig ne forduljanak 
e tárgyban semmiféle hatósághoz, szer
vezethez, hanem várják be türelemmel 
a miniszteri rendeletet.

Tiszti kinevezések és kitüntetések iga 
z o lá sa : Az elveszett tiszti kinevezési 
okmányok, tiszti és legénységi kitünte
tésekről (vitézségi érmekről) szóló iga
zolványok a m. kir. Hadilevéltártól (Bu
dapest, Bécsikapu-tér 1.) szerezhetők be 
az e-célra szolgáló kutató-ivek felhasz
nálásával. A kutató-iveket is a Hadile
véltártól kell igényelni.

S eb esü lési é r em : Az elveszett sebesü
lési érem-igazolványok az illetékes ve
gyesdandár parancsnokságtól igényelhe
tők. A kérvényhez csatolni kell azokat 
az okmányokat, amelyekből kitűnik a 
harctéri sebesülés. Ha ily okmány nem 
volna, úgy két tanú vallomása szükséges 
arra vonatkozólag, hogy a kérvényező 
milyen csapat kötelékében, melyik harc
téren, mikor, milyen testrészén és mi
lyen hadieszköztől sebesült. E kérvények 
beadásának időpontját a Honvédelmi 
Minisztérium fogja kihirdetni.

A katonai emléklapok: (tisztek részére)

1939. január hó 15.
megszerzésére vonatkozóan a Honvédel
mi minisztérium külön fog Intézkedni.

M agyar F ront: Az Országos Front
harcos Szövetség hivatalos lapja, amely
nek első száma 1931. szeptember hó
6-án jelent meg. A lap kéthetenként 
összevont számokban, nyolc oldal terje
delemben, gazdag tartalommal jelenik 
meg. Szépirodalmi, bajtársi, szövetségi, 
katonai, társadalmi rovatai és a rendkí
vül népszerű „Frontharcos figyelő“-rovat 
kedveltté tették nem csak a szövetségi 
tagok, hanem immár a nagyközönség 
körében is. Előfizetési ára a Szövetség 
tagjai részére egy évre 2 P. 50 fillér.

A S zövetség S eg é lyo sz tá lya : Minimális 
havi járulék befizetése ellenében az el
halálozott tagok hozzátartozóinak azon
nali temetkezési segélyt nyújt. A havi 
járulék segélyigazolványonként 60 fillér, 
melynek ellenében a tag elhalálozása 
esetén a hátramaradottak P : 110'— se
gélyben részesülnek. Egy szövetségi tag 
részéről több segélyigazolvány is vált
ható, mely esetben a havi járulék több
szöröse fizetendő és elhalálozás esetén 
a segélyösszeg többszöröse kerül kifi
zetésre.

A Segélyosztály további fejlesztésével 
a kedvezményes, vagy ingyenes orvosi 
kezelést, gyógyszer és szanatóriumi el
látást, továbbá külön frontharcos szana
tórium és üdülőtelepek létesítését óhajtja 
a Szövetség a jövőben megvalósítani.

R égi ezredek ira ta i: A volt póttestek 
iratai egészben, vagy hiányosan még ma 
is feltalálhatók az egyes Testnevelési és 
Népgondozó Felügyelőségeknél, ame
lyekre vonatkozó kimutatás a Magyar 
Front múlt évi 45-46. számában jelent 
meg.

M agyar háborús em lék érem : megsze
rezhető Szövetségünk segítségével. A 
szükséges kérvényürlapok (zöldszinü) a 
helyi vitézi járási hadnagyoknál igé
nyelhetők. A kiállított kérvények adatait 
a Szövetség Országos Elnöksége iga
zolja.

B olgá r háborús em lék érem : ugyancsak 
Szövetségünk utján szerezhető meg. 
Szükséges nyomtatványok az Országos 
Elnökségnél igényelhetők.

M eg je g y z é s :
A jelen bajtársi tájékoztatásban fog

laltakon tulmenöleg részletesebb ismer
tetést nyújtanak — a szövetségi belső 
élettel kapcsolatosan, — az alap-, ügy
rendi- és fegyelmi szabályzatok, valamint 
a továbbiakban szükség szerint kiadan
dó folytatólagos bajtársi tájékoztatók, 
amelyeket a kinevezett és kinevezendő 
helyi szervező bizottságok tagjaihoz pos
tán, vagy közvetlenül fogunk eljuttatni.

S P O R T .
Meghívó.

1939. I. 22 én tartandó Törekvés köz
gyűlésére, kezdete délután 2 órakor.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó. — 2. Jegyzőkönyv 

felolvasása. — 3. Titkári jelentés, — 
pénztári ellenőrök jelentése. — 4. Pénz
tári beszámoló. — 5. A régi tisztikar le
mondása, a felmentvények megadása.—
6. Az új tisztikar választása. — 7. Indít
ványok.

Amennyiben a kitűzött időre nem len
ne a szükséges taglétszám, a közgyűlés 
a kitűzött időtől számított */« óra elmúl
tával, a tagok számára való tekintet nél
kül meg lesz tartva. — A közgyűlés az 
Ipartársulati székház helyiségében lesz 
megtartva.

P IN G - P O N G .
Vasárnap, folyó hó 15-én látogat el 

városunkba az anyaországi vidéki ping
pong sport egyik kiváló csapata, a sal
gótarjáni Hirsch és Frank-gyár együttese, 
hogy revánsot adjon az ottani 2 : 2-ért 
a Felvidék második legjobb magyar 
ping-pong csapatának — a Törekvésnek.

Ez a négy fiú, akik olyan derekasan 
küzdöttek és képviselték a felvidéki 
ping-pongot Salgótarjánban, reméljük 
itthon is megállja helyét.

A HFC csapatában több fiatal híres
ség szerepel. így Vincze a szegedi 
K. l.S. 0 . K. bajnoka, Balavayder I. pedig 
É. M.A. T.A.S.Z. ifjúsági bajnok.

Reméljük, hogy a nb. közönség párt
fogolni fogja a versenyt annál is inkább,

mivel ez az első alkalom, hogy anyaor
szági ping-pongozókat láthatunk.

S A K K .
A Salgótarjáni Sakk-kör folyó hó

14-én városunkba érkezik és helybeli 
sakkozóinkkal városközi mérkőzést tart

Értesítés.
A nagyérdemű közönség becses tu
domására hozom, hogy a „Sabucha" 
féle

é t t e r m e t  és i t a l m é r é s t
a folyó évi február hó 1-től átvettem, 
ahol is mindenféle ételek és italok 
a legszolidabb árak és kiszolgálás 
mellett kaphatók. — Egyben még 
arról is értesítem a n. é. közönséget, 
hogy ebéd és vacsorát úgy házhoz, 
mint a jelentkező „abonenseknek" 

teljes megelégedésre szintén elvállalok. 
Nagyérdemű közönség szives pártfogá
sát kérem. Tisztelettel:

Klement Antal.

BÉRBEADÓ!
A Múzeum épületében 
különböző n a g y s á g ú

PINCEHELYISÉG
bérbevehető. — Felvi

lágosítást ad a
Múzeum Egyesület pénztárnoka.

Diszmagyar!
Magyaroska!
Tiszti egyenruhák!
Zrínyi (Lengyel bundák) 
Elegáns divatöltönyöket és 

felsökabátokat 
legjutányosabb árban készítek 35 éve 
fennálló angol úri szabó üzletemben 

Rimaszombat
II. Rákóczy Ferenc ucca 28. sz. alatt.

A nagyérdemű közönség szives párt
fogását kérve alázatos tisztelettel

p á r i c s k a  P é t e r
angol úri szabó.

15—15 résztvevővel. A kedves vendége
ket sakkozóink szeretettel várják s fel
kérik az érdeklődőket, hogy a vasárnap 
délután fél 3-kor kezdődő mérkőzésen a 
Hungária szálló kistermében megjelenni 
szíveskedjenek.

Fele lős sz e rk e sz tő : Rábely Károly.

Kiadó kertes lakás.
A Szövetkezeti-utca t-ső számú ház,

amelyhez tartozik : egy szépen gondo
zott gyümölcsös kert, 3 parkettes szoba 
jól fűtő cserépkályhákkal, fürdőszoba, 
mosókonyha, pince stb. 1939. január 1- 
től kiadó. — Felvilágosítást ad Rábely 
Miklós Tompa-utca 31. szám.

Értesítés.
Tisztelettel hozom a nagy
érdemű közönség szives 
tudomására, hogy

d r o g é r i á m a t
a Koháry-utcában, a mozi
val szemben megnyitottam. 
Szives pártfogást kérek.

KALOCSAY KORNÉL.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a nagyér
demű hölgy - közönséget, hogy

n ő i fod rá sz -ü z le tem et
a r é g i  üzletemmel szemben 
Rózsa u. 5. sz. alá helyeztem át. 
Szives pártfogást kér

ZAITHAML JÓZSEF
női fodrász.

Kiadó lakás.
5 szobás utcai komfortos 
erkélyes lakás Kossuth-u. 
19. szám alatt K I A D Ó .  

Értekezni lehet

i  B R A T IS L A V A I  I. T A K A R É K B A N K
(ezelőtt Pozsonyi I. Takarékpénztár)

felhívja a Felvidéken tartózkodó betevőit, hogy betéti könyveiket nyil
vántartás céljából jelentsék be — elegendő a betétkönyv számának 
megadása — a Bratislavai I. Takarékbank alant felsorolt valamelyik 
affiliált, illetve szerződéses viszonyban lévő pénzitézeténél:

a Komáromi Első Hitelintézetnél 
a Lévai Első Banknál 
az Első Sellyéi Banknál 
az Ipolysági Takarékbanknál 
a Rimaszombati Banknál 
a Tornaijai Hitelintézetnél.

Ezen bejelentések betevőink érdekeit kívánják szolgálni, hogy amidőn 
a megfelelő kormányintézkedések azt lehetővé teszik, rendelkezésükre 
állhassunk. Az elintézés a bejelentés sorrendjében fog megtörténni.

B ratislavai I. Takarékbank B. T.

Komáromban
Léván
Vágsellyén
Ipolyságon
Rimaszombatban
Tornaiján

B Ó D  Y
fűszer-üzletében.

Üzletáthelyezés!
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű vásárló- 
közönséget, hogy a

„LITERflTURfl' k ö n y v - és papirkereskedésem et
a Deák Ferenc ucca 12. sz. alá helyeztem
á t ! Raktáramat kibővítve, mindenféle irodai 
felszereléseket és iskolai cikkeket tartok nagy 
választékban !
S magamat a nagyérdemű vásárlóközönség jó 
indulatába ajánlva maradok

kiváló tisztelettel:
RÁBÉLY JÓZSEF (Literatúra) könyv- és papirkereskedő 

Rimaszombat, Deák Ferenc-ucca 12. szám.

Rimaszombat, 1939. Nyomatott Ráboljr K áro ly  könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám.)


