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A  komáromi magyar b ú c s ú .
Irta: MÁ R K US  LÁSZLÓ.

Két héttel ezelőtt, pontosan Viz- 
kereszt napján bontott zászlót a 
Magyar Élet Mozgalom a buda
pesti Vigadóban, a minden rangú 
és rendű magyar társadalom óriási 
érdeklődése mellett tartott nagy
gyűlésen, amelyen az egyetlen szó
nok, vitéz I mr é d y  Bé l a  minisz
terelnök az Ujmagyarország meg
építését célzó s erre hivatott, nagy 
horderejű és beláthatatlan jelentő
ségű mozgalom programját a kö
vetkezőkben hirdette m eg: 
Akarunk:

Uj M agyarországot.
M agyar m egú jhodá st.
N acionalista társadalmat.
Katonai szellem et.
Tettrekész fe g y e lm e t .
Faji öntudatot, fa jv éd e lm et.

Lelki reformot:
K eresz tén y erk ölcsöt, k eresztény 
össz etartást.

E vangélium i h a r co s  sz erctetet, 
eg y sz erű s ég e t , á ld o z a to s sá g o t ! 

Társadalmi reformot:
A sz oc. iga z sá g  o rszá gép itését.
Szabad pá lyá t m inden magyarnak.
E gyetlen  társadalm i érték éről é s  
rangadót.

A nemzetnek tett sz o lgá la t hasz
n o ssá gá t !

Gazdasági reformot:
M agyarnak a m agya r fö ld et.
H arcot a s z e g é n y s é g  leküzdésére.
Munkát s  a munka becsü letét.
K öz éle ti tisz ta ságot.
P ro fit éh s ég  letörését.
Visszaélések k iirtását!

Egyetlen egységes magyar aka
ratot. — Magyar életet!
Megdobban a szive minden igaz 

magyarnak e szebb magyar élettel 
biztató, az elparlagodástól meg
mentett magyar mezőt virágossá, 
életmagot adóvá tevő, a magyar 
szegénységet megszüntetni hivatott 
nagyszerű programpontok hallatá
ra, olvasására és mégis, óh, mégis 
hányán akadtak a még mindig a 
sötétség birodalmában tévelygő 
kártyakeverők, kik kaján mosoly- 
lyal akarták az egész fenséges moz
galmat s annak zászlóvivőit elintézni.

Ezen zászlóvivők között foglal 
helyet vezérünk, J a r o s s  Andor fel
vidéki miniszter is, akit a Magyar 
Élet Mozgalom lobogóját kibontó 
miniszterelnök azért választott egyik 
társvezér-munkatársul, mert mint a

felvidéki magyarság nagyképessé- 
gü, bátor és uj magyarságot, uj 
szellemiséget hirdető politikai ve
zére olyan eszméknek apostola és 
prófétája már évek óta, amelyek a 
Magyar Élet Mozgalom kicsirázá
sában is már a hatóerővé növeke
dés kovászát jelentik és képezik.

És ennek a mi rajongásig sze
retett, a Magyar Élet Mozgalom j 
zászlóját szerte az országban fen
nen lobogtató vezérünknek a par
lamentben, egy magáról megfeled
kezett, vele nem egy elvet, de nem 
is egy hitet valló, sőt szélsőségek
be hajló képviselőtársától az „elő
kelő idegen" titulust kellett halla
nia, amire a méltó feleletet nem 
késett megadni vezérünk.

Az eléggé ei nem Ítélhető s po
litikai életünkben még ma is ott 
kavargó botrányos esettel hogy 
mégis foglalkozunk, tesszük azt a 
felvidéki magyarság komáromi bú
csújával kapcsolatosan.

Aki csütörtökön ott járt Komá
romban és részt vett a felvidéki 
Egyesült Magyar Párt kongresszu
sán, hallotta a Vezér szájából a 
magyarságot megváltani akarás, az 
ujországépités igéit és látta a Fel
vidék minden részéből befutó kü
lön vonatokon érkező sok-sokezer- 
nyi magyar búcsús hívőket: annak 
felemelkedik már-már talán leko
nyult feje és bátorság, tettrekész- 
ség költözik szivébe.

Aki csütörtökön a m agya r lobo - 
g ó s  bú csú s s e r e g e t  látta, az m eg 
b izonyosodha tott a hazához vissza
került m illiónyi b o ld o g  magyarnak  
egyem berk ént J a r o s s  Andor háta 
m ögö tt állásáról, m indenre elszánt 
fe lsorak ozá sá ró l; v e le  a munkame- 
zöre, v a g y  — ha kell — a harc
ba indulási k ész ségérő l. De m e g 
b izonyosodha tott arró l is, m ilyen 
b a lg a sá g  Ja ro ss t, a vezért „előkelő 
id e g en “ titu lussal illetni.

Aki azon a gyönyörűséges — a 
napilapokban már részletesen ismer
tetett — komáromi magyar búcsún 
hallotta a magyar imádság meny- 
dörgéses zengését, annak éreznie 
kellett a magyar tettrekészség min
den akadályt ledöntő hatalma mel
lett a magyar akarás teremtő ere
jének nagyságát is és azt a bizton
ságot, amit ez az erő jelent.

S aki nindezt érezte, annak a 
Magyar Élet Mozgalom munkatár

sainak sorába állva, büszke ma
gyar önérzettel és soha nem csüg
gedő hittel kell tekintenie a Ma
gyar Egységet, az Ujmagyarországot 
megépítő jövendő felé, melynek uj- 
hajnalt biborló napja a magyar 
horizonton egy fokkal feljebb emel
kedett a komáromi magyar búcsún.

*
A méreteiben impozáns komáromi 

kongresszuson mintegy harmincezren 
(Rimaszombatból 150-en) vettek részt. 
Az Egyesült Magyar Párt eme feleme- 
löen nagyszerű kongresszusáról, annak 
lefolyásáról, Jaross Andor pártvezér 
programotadó hatalmas beszédéről a 
budapesti rádió még csütörtök esti hír
adása során beszámolt, a pénteki napi- 
• apók pedig részletes tudósítást adtak 
s igy mi csak annak közlésére szorít
kozunk, hogy a kongresszus során megvá
lasztották a pártvezetőséget is. Országos 
pártelnök jaross Andor, ügyvezető el
nök Révay István gróf lett. Megválasz
tották az elnöki tanács tagjait is, majd 
a pártkongresszust követő társasebéd 
végeztével Jaross Andor miniszter több 
küldöttséget fogadott.

M egkezdte m űködését a r im aszom 
bati kir. tö rvén yszék .

Tariska Lajos bírósági tanácsos, a 
rimaszombati kir. törvényszék uj elnö
kének ünnepélyes eskütételével hivata
losan megkezdte működését a kir. tör
vényszék. — Az uj törvényszéki elnök 
máris elkészítette a tanácsok és egyes 
bírák ügybeosztását s eszerint a folyó 
évre az ügykörök a következőképpen 
lesznek megállapítva:

I. P o lgá r i tanács elnöke: Tariska La
jos, helyettese : dr. Valló Tivadar, ren
des tagok : dr. Valló Tivadar és dr. Pe- 
ternák Sándor, tárgyalási napok : kedd 
és péntek.

II. P o lgá r i tanács elnök e: Tariska La
jos, helyettese: dr. Valló Tivadar.

Végrehajtói vizsgá lób izottság elnöke: 
Tariska Lajos, helyettese: dr. Peternák 
Sándor.

I. Büntető tanács elnök e: dr. Strumpf 
Pál, helyettese: dr. Peternák Sándor, 
rendes tagok : dr. Peternák Sándor és 
dr. Valló Tivadar.

II. büntető tanács elnök e: Tariska La
jos, helyettese: dr. Valló Tivadar, ren
des tagok : dr. Valló Tivadar és dr. 
Strumpf Pál.

III. Büntető tanács elnöke: dr. Valló 
Tivadar.

F egyelm i b író sá g elnöke: Tariska La
jos, helyettese: dr. Valló Tivadar, ren
des tagok: dr. Valló Tivadar és dr. 
Strumpf Pál.

P olgá r i e g y e s  b i tó :  dr. Valló Tivadar.
Büntető e g y e s  b író : dr. Strumpf Pál.
Vizsgálóbíró: dr. Peternák Sándor.
Fiatalkorúak b írá ja : dr. Peternák

Sándor. — A tárgyaláson kivül előad

ható (nem büntető ügyekre vonatkozó) 
szóbeli kérelmeket, nyilatkozatokat és 
panaszokat dr. Valló Tivadar veszi fel.

A cégjegyzék és bányatelekkönyv
vezetéssel ideiglenesen Bures János ke
zelő tisztviselő lett megbízva, akinek 
helyettese Gombos Péter kezelő tisztvi
selő.

A rimaszombati kir. államügyészség 
vezetésével az igazságügymlniszter dr. 
Kurovszky László vezető kir. ügyészt 
bizta meg, akinek helyettese dr. Szabó 
Dezső beosztott ügyész.

A rimaszombati kir. törvényszék II. 
büntető tanácsa Valló tanácselnök veze
tésével tárgyalta az emberölés kísérle
tével vádolt Krága András tornaijai lakos 
bűnügyét.

Egy el nem m ondott búcsúztató.
Tanár úr, kérem, — Horváth Zoltán 

tanár úr, kérem, — felelni szeretnénk ! 
Mert jól megtanultuk ám a leckét, mi, 
volt tanítványai, ki 15-20, ki 30, de 
olyik-másik már 50 évvel ezelőtt is... 
Megtanultuk, amikor élénkre festett fali
táblákról, préselt virágokról vagy vidám, 
hangos botanizáló séták alkalmával a 
pokorágyi sziklához vagy a serki vár
romhoz a növénytan színes, illatos, 
hallatlanul formagazdag mezejére vezet
getett bennünket — megtanultuk nem
csak azt, hogy mi a capseila bursa 
pastoris s mennyi bibéje és porzója van 
s hogy vájjon ehető e vagy mérges a 
kathedrán álló gipszgombának az „iga
zija", hanem megjegyeztük azt a tanul
ságot is, amit a szivünkbe vésett, hogy 
a teremtett dolgok tündöklő pompájában 
is a Teremtőt csodáljuk és imádjuk, aki, 
im, évmilliók óta a gleccser tövében s 
a homoksivatag szélén is tenyészetet s 
virúlást tud teremteni — a semmiből. 
Megtanultuk Öntől, amikor az állatok 
kedves, eleven világába vitt magával, 
hogy azok nemcsak terhet húznak, húst, 
tejet és tojást adnak, de érző és érde
kes lények is, akiknek hűsége és hamis
sága, szelídsége és vadsága s életük 
ezer megnyilatkozása a Gondviselő tük
rén át a mi egyéni, családi és állami 
életünket példázza naponként. Megta- 
núltuk, hogy a kőzetek és kristályok 
látszólag hideg, merev birodalmában is 
az Alkotó és Megtartó bámulatosan sza
bályos, változatlan törvényei nyernek 
megkapó formákat s a vegyiszerek szür
ke-barna porában-levében is az ő  félel
metes ereje lüktet.

Megtanúltuk a leckét, Tanár úr, ké
rem, — azt is, amit a tankönyvből tet 
szett feladni s azt is, amit olykor rövid, 
de igen meggyőződésteljes mondatban 
hozzáfűzött. S amikor benső egyénisége 
zárkózott, oltáros hajlékának egyik aj
tócskája a 30 év múltán először történt 
találkozás élményére annyi szeretetteljes 
tessékeléssel csapódott ki előttem, hogy 
könny szökött a szemembe, akkor szin
te izgatott örömmel készültem a meg
beszélt és, fájdalom, véletlenül kétszer 
Is meghiúsúlt együttlétre, amikor kedves 
jó tanárom háromnegyedszázados életé
nek eszményei, élményei, munkája, ered
ménye, csalódásainak s meg-megújúló hi
tének szövevényébe nyerhettem volna

Készüljünk a folyó évi február hó 4-én megtartandó P o lg á r ik ö r i  batyubálra!
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újból egy kis betekintést. Ah, milyen 
érzékeny hiányt, fájó (irt hagyott hátra 
tanitványi szivemben ez az örökre el
maradt beszélgetés ! . . .

Beh sok ilyen szakadás is hasadozik 
emlékeink tömlőjén, ha az évek múlnak- 
múlnak ! S lassan megértjük, hogy az 
ember tulajdonképen mindig egyedül 
van, csak nem mer ráeszmélni. Család? 
barátok? pártfogók? tanítványok ? Va
gyon, könyvek ? Zene és virágok ? Óriás, 
viharos hegyormok s békét rejtő kis 
kerti lugas? Hol vagytok, ha meg kell 
halni, meghalni egyedül, s ami még 
dermesztőbb : élni, érezni, gondolkozni 
és dolgozni egyedül megértés és viszon
zás nélkül ! Mert minden élőlény cen
trifugális pályán, saját önös pályáján 
mozog el egymástól, el, el, minél távo
labb. Igazán találkozni, elszakithatatla- 
nul egybeforrni csak akkor tudunk, ha 
centripetálisan törekszünk — az Isten 
felé s Ó általa egymás megismerése, 
megszeretése és a megtartása felé. Csak 
Istenben szabadulhatunk a kinzó egye
dülléttől, ami a Te lelkedet is annyiszor 
de meg is ülhette, magánosán tipegő, 
ősz tanárunk !...

„Jól van, fiam, bemehetsz" — hang
zott egy-egy sikerültebb felelet után. 
Feleletek közben néha messze-messze- 
néző, mert befelé élő, Istentkereső, a 
dolgok kútfejét és nyitját szüntelenül, 
buzgón sovárgó, kedves tanítómesterünk 
Te, — mit is fizethetnénk Neked leg
drágább tandíjként a sir szélén, mint J 
azt az imádságot, vajha a Te megseb
zett és megfáradt és megtért lelkednek 
is hangzanék az örökélet kathedrájánál 
ülő mennyei Tanitó és Biró ajakéról a 
megelégedés jótékony igéje, minden, a 
kévésén is hű élet legnagyobb jutalma: 
„Jól van, fiam, és hű szolgám ... menj | 
be a Te Uradnak örömébe!"

Tanár ur, kérem, — már feleltünk ... 
Nem tetszett többet feladni, — de ezt 
jól megtanultuk és ... köszönjük a taní
tást és a jeleseket!.. . (Kyn)

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

ARTIN
pici hashajtó dragéekat. Este 2-3 szem Artint 
levéve, reggelre kellemes ürülóst biztosit.

A  R im aszom bati E lső  M a gya r 
P a rasztisko la  k é relm e!

Magyar Testvér!
A cseh iga alól való felszabadulást a 

magyar parasztság és munkásság érde
kében fel akarjuk, de fel is muszáj hasz
nálnunk.

Legyen vége a rég várt felszabadulás 
örömmámora következtében, de csak 
újból népi életünket és fejlődésünket 
veszélyeztetőtő hiú remény és ábrándos 
korszaknak és lássunk hozzá a komoly 
munkához és térjünk a cselekvés útjára.

Mi, a reális népi-nemzeti világnézet 
tántoríthatatlan harcosai, a csehek alatt 
kiharcolt és egyes egyedül a szilárd 
jellemű, öntudatos, a közéletben bátran 
részt kérő magyar paraszt nemzedék és 
munkásság előteremtésével, illetve fel
nevelésével akarunk az uj, boldog és 
néni Magyarország felépítésén dolgozni 
és cselekedni.

A Rimaszombat-Komáromi első ma
gyar parasztiskola egyik alapelve alap
ján a független, szabad magyar népnek 
egy népi állammá való újjászületésénél 
nem a politikai hatalom utáni vágyako
zásra, hanem a népnevelésnek nemzeti, 
népközösségi, gazdasági és szociális 
alapon való lehetőségének kihasználá
sára, gyakorlati megszervezésére, bizto
sítására és kiépítésére van szükség.

Ezt a népek lelkét átalakító folyama
tot az Első Magyar Parasztiskola kint 
a magyar falun, a legelhagyatottabb 
paraszt és földmunkás népénél akarja

GffmAr 1939. j'anuár hó 22.

megkezdeni. Aki ezen munkánál segí
teni akar, az küldje el e célra szánt 
filléreit postabefizetési lapon a Rima- 
szombati Bank pénztárába „Paraszt
iskola részére" szóló megjegyzésével.

Az idei parasztiskolai tanfolyam feb
ruár hó 6-án veszi kezdetét és három 
hétig tart. — Egy hallgató három heti 
élelmezése és lakása 20 pengő költséget 
okoz s igy ahány 20 pengő fog össze
jönni, annyi magyar paraszt és munkás 
ifjú fog a népi élettel és a falu meg
segítéséért szolgáló ügyekben, valamint 
a szövetkezeti gondolkodásban kikép
zést, lelkesitést, buzdítást kapni, hogy 
ez által a magyar falut és vele e^ész 
népünket és drága hazánkat felemel
hesse és igy részünkre a boldog sza
badságot és függetlenségünket mind 
örökké biztosítsa.

Hazafias és nemzethű üdvözlettel és 
kitartással a jobb jövő reményében :

Rimaszombat, 1939. január hó 16-án.
A Rimaszombati Első Paraszt

iskola szerv. biz. nevében : 
Szontagli Zoltán.
Dr. Machnyik Andor.

A riD n É a ti i  kir JHiazfla- 
sáli szakiskola (M ásé.

29/1939. sz.— A rimaszombati m. kir. 
mezőgazdasági szakiskola 1939. február 
hó 6-án a tanítást újból felveszi.

A rendes egy éves gazdasági tanfo
lyama mellett február hó 6-tói 26-ig a 
következő tanfolyamokat rendezi:

1. Háromhetes továbbképző mezőgaz
dasági szaktanfolyam.

2. Háromhetes parasztiskolai faluve
zetői tanfolyam.

A „háromhetes mezőgazdasági szak- 
tanfolyamra" felvehetők 18 életévet be
töltött és idősebb földmivesek és gazda- 
ifjak. E szaktanfolyam a szakszerű föld-, 
rét- és legelőművelés, állattenyésztés, 
tejgazdaság, hizlalás, állatgyógyászat, 
gazdasági üzemvezetés és könyvvitel, 
valamint az adózás, a szövetkezés és több 
törvényes tudnivalót fogja oktatni, hogy 
ezáltal a jövedelmezőbb gazdálkodás 
módja és a gazdaságosabb üzemve
zetés gazdáink között elterjedjen.

A „háromhetes parasztiskolai tanfo
lyam ira  18 évnél idősebb, a közügyek, 
a szövetkezeti élet, a községi és me
gyei ügyek iránt érdeklődő és népkö
zösségi, önzetlen érzékkel és megértés
sel biró magyar parasztok, zsellérek és 
földmunkások vehetők fel, akik a ma
gyar faluért dolgozni kívánnak, illetve 
szeretnének.

E háromhetes tanfolyamok tartama 
alatt a hallgatók a m. kir. mezőgazda- 
sági szakiskola internátusában napi 
1 pengőért szállást és ellátást kapnak. 
Akinek a készpénzfizetés gondot okoz
na, azoktól a konyha által felhasznál
ható élelmiszerek, mint péld. szalonna, 
zsír, tojás, liszt, vaj, mák, bab, lencse 
stb. is elfogadtatik.

Magyar testvérek ! Gömöri falvak ma
gyar népe! Mutassátok meg, hogy a 
most felszabadult és magyarrá lett ri
maszombati m. kir. mezőgazdasági szak
iskolát és a saját erőnkből létesített és 
fenntartott Első Magyar Parasztiskolát 
kihasználjátok és igénybe veszitek, mert 
hiszen tudnotok és éreznetek kell, f ogy 
csak a tudás és az anyaföld iránti sze
retet tudja falutokat és ezzel egész 
népünket felemelni.

Jelentkezések személyesen, vagy Írás
ban mielőbb a Mezőgazdasági szakiskola 
igazgatóságánál eszközlendök.

Rimaszombat, 1939. január hó 16.
Magyar nemzeti hűséggel és 

szeretettel:
Dr. Machnyik Andor s. k. 

m. kir. mezőgazdasági szakisk. 
igazg. és az első magyar pa

rasztiskola vezetője. *

* Cseh - Szlovákia magyarországi 
Idegenforgalmi képviseletét újjászer
vezték és az összes cseh-szlovák fürdők 
vezérképviseletét a Tátra Utazási és 
Fürdőirodába helyezték át (Budapest, V. 
Vigadó utca 4. Telefon 188-322).

A m. kir. rendőrség vidéki főkapitánya. 
703—1939. sz.

Értesítés.
A magyar kir. rendőrség vidéki őr- 

személyzete létszámának kiegészítése 
céljából a közeljövőben próbarendőri 
állások kerülnek betöltésre.

Próbarendőrnek az vehető fe l , aki:
l. magyar állampolgár, — 2. életének
21-ik évét betöltötte, de a 26 ik évét túl 
nem lépte. — 3. nőtlen állapotú. — 4. 
teljesen egészséges, erős testalkatú. —
5. legalább 170 cm. testmagasságu. — 
6 igazolja, hogy katonai kötelezettségé
nek akár a magyar, akár a cseh-szlovák 
hadseregben eleget tett. — 7. a magyar 
nyelvet bírja. — 8. büntetlen előéletű.

A felvételt a m. kir. rendőrség vidéki 
főkapitányához címzett kérvényben kell 
kérni.

A kérvényhez csatoln i kell: 1. szüle
tési anyakönyvi kivonatot. — 2. magyar 
állampolgársági bizonyítványt, vagy en
nek hiányában községi illetőségi bizo
nyítványt. — 3. a nőtlenséget s büntet
len előéletet tanúsító helyhatósági (köz
ségi) bizonyítványt. — 4. a végzett leg
magasabb iskolai bizonyítványt. — 5. a 
magyar vagy csehszlovák katonaköte
lezettség teljesítését igazoló okmányt.

A kérvényt a folyamodó lakóhelyéhez 
legközelébb eső in. kir. rendőrkapitány
ságon, legkésőbb folyó év január 30-ig 
a folyamodónak személyesen kell be
nyújtania, amikor is a folyamodó előze
tes orvosi vizsgálat alá kerül.

A kérvények a következő m. királyi 
rendőrkapitányságokon nyújthatók be : 
a balassagyarmati, beregszászi, győri, 
érsekujvári, esztergomi, jolsvai, kassai, 
komáromi, lévai, losonci, rimaszombati 
rozsnyói, salgótarjáni, ungvári és váci
m. kir. rendőrkapitányságokon.

A kérvényeket 2 pengős okmánybé
lyeggel, a kérvény bélyegtelen mellék
leteit pedig 30 filléres okmánybélyeggel 
kell ellátni. Szegénységi bizonyítvány 
csatolása esetén úgy a kérvény, mint 
annak mellékletei bélyegmentesek. Min
den egyéb felvilágosítást az a rendőr- 
kapitányság adja meg, ahol a folyamodó 
kérvényét benyújtja.

Budapest, 1939. január hó 10.
Baksa János s. k. 

főkapitány.

A március 22-én megnyíló orsz. mező- 
gazdasági kiállítás előkészületei már je
lentősen előrehaladtak. A tenyészállat 
csoportokban a bejelentések határideje 
már lejárt, feldolgozásuk még folyamat
ban van, annyi azonban máris megálla
pítható, hogy a bejelentések alapján a 
múlt évit is meghaladó létszámú és mi
nőségű lesz a tenyészállatkiállitás.

A többi csoportokban is igen előre 
haladtak az előkészületek. Az idei ki
állításnak kiemelkedő része lesz és bi
zonyára nagy érdeklődést fog kelteni a 
mezőgazdasági iparok tárgykörébe vágó 
kiállítás, amelyet a földművelésügyi mi
nisztérium mezőgazdasági kisérletíigyi 
intézményei rendeznek.

Ez a kiállítás felöleli az erjedési, kon
zerváló, a burgonyafeldolgozó iparok, a 
keményítő, keményitőszirup és krumpli
cukor gyártás, a szőlő, illetve a must 
és borfeldolgozás, a gabonafeldolgozás, 
a száraztésztaipar, a sütőipar, a paprika- 
és takarmányipar ismertetését. A kiállí
tás a felsorolt mezőgazdasági termé
nyek ipari feldolgozásának bemutatásán 
kivül érzékeltetni fogja ezeknek az ipar
ágaknak a mezőgazdasági termeléssel 
való kapcsolatát és ennek megfelelően 
kiterjeszkedik a megfelelő ipari növé
nyek termesztésére vonatkozó adatok
ra is.

A kiállításon résztvesznek az Erje- 
déstani állomás, a Szőlő- és Borgazda
sági Központi Kísérleti állomás, a Szé
kesfővárosi Vegyészeti és Élelmiszer- 
vizsgáló Intézet, a Gabona és Liszt- 
kísérleti állomás, az Országos Chemial 
Intézet, a szegedi és kalocsai vegyki- 
sérleti állomások és az Állatélettani és 
Takarmányozási kísérleti állomás.

Ennek a kiállításnak az anyagát fel
használják a Budapesten ez év júliusá
ban a nemzetközi mezőgazdasági ipari 
kongresszus alkalmából rendezendő me
zőgazdasági ipari kiállítás céljaira is.

A kisérlelügyi intézmények mezőgaz
dasági ipari kiállítását kiegészíti a Ma
gyar királyi Külkereskedelmi Hivatal 
kiállítási csainokában a mezőgazdasági 
ipari kész termékek értékesítésére vo
natkozó kiállítási anyag. Az országos 
mezőgazdasági kiállításnak a mezőgaz
dasági iparokra vonatkozó anyaga tehát 
részletes képet fog nyújtani ezeknek az 
iparoknak közgazdasági és mezőgazda- 
sági jelentőségéről.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
közvacsorája a Polgárikörben.

Folyó hó 14-én este 120 terítékes 
disznótoros vacsorát rendezett az ön
kéntes tűzoltó egyesület a felelősségtel
jes, becsületes magyar munkát végző 
polgárőrség részvételével.

Szabó Károly önkéntes tűzoltó egye
sületi titkár az elnökség nevében üdvö
zölte a vacsorán megjelent Varga Imre 
ref. lelkészt, miniszteri biztost, Dr. Rátky 
rendőrtanácsost, Székely rendőrfelügye- 
löt, a többi vendégeket és a bajtársa
kat. Üdvözlő beszédében rátért arra a 
becsületes, önzetlen és önfeláldozó mun
kára, amit az elemekkel küzdő Ö.T. E. 
az osztatlan polgárság vagyon és élet- 
biztonsága érdekében kifejt. Egyben rá
mutatott azokra a megbecsülhetetlen 
szolgálatokra, amit a tűzoltóság a pol
gárőrséggel karöltve a felszabadulást 
megelőző nehéz időkben végzett, de ott 
találjuk őket a felszabadulást követő 
időkben is, mint a katonai és polgári 
hatóságok segítőtársait. Mindezen ön
zetlen munkakifejtés méltán megérdemli 
azt, hogy a polgárság megbecsülte és 
pártfogolja az önkéntes tűzoltó egyesü
letet és pedig fokozottabb mértékben, 
mint ahogy ezt a múltban tapasztaltuk. 
Az egyesület további és felfelé Ívelő 
munkájára Isten áldását kéri.

Nagy óváció közepette emelkedett 
szólásra Varga Imre ref. lelkész, minisz
teri biztos, a magyar ügy fáradhatatlan 
dolgosa, lelkes harcosa. — Ne vegyék 
szerénytelenségnek — kezdte üdvözlő 
beszédét — hogy magam részére igény
lem az első helyet azok között, kik nagy 
hálával vannak eltelve az önkéntes tűz
oltó egyesülettel szemben. — S itt rámu
tatott arra az önfeláldozó, bátor és ge
rinces magatartásra, amit az önkéntes 
tűzoltó egyesület kifejtett az ő maga, 
családja és az összmagyarság életbiz
tonsága érdekében akkor, amikor az 
ellenséges rosszindulat már a magyar
ság életére tört és minden hivatásos 
közbiztonság felmondotta a szolgálatot. 
Ezekben az időkben az önkéntes tűz
oltó egyesület hivatása feletti magasla
ton állt, mert ez az egyesület képezte 
azt a biztos bázist, amire a magyarság 
bizton számithatott és amelynek nyu
godt, céltudatos munkája eredményezte, 
hogy a város magyarsága aránylag nyu
godtan tudott szembenézni a felszaba
dítás előtti nehéz idők minden megpró
báltatásával. Az egyesület szervezettsé
ge, fegyelmezettsége és eredményes 
munkája elsősorban Mándy Antal pa
rancsnok érdeme, kit ezért teljes elis
merés illet. Az önkéntes tűzoltó egye
sület tagjai bizonyságot tettek hazasze
retetükről — mondotta Varga Imre — 
és ha sor kerül rá, nem fogunk a mun
kácsiak mögött maradni.

Sípos József erősen hazafias szellem
től áthatott beszédében mutatott rá 
azokra a szent kötelességekre, amiknek 
teljesítését várja az ezeréves, ősök szel
lemével és vérével megszentelt anya
föld. — Lelkesítő felszólalásának mot
tója — ha mindenki megteszi köteles
ségét a hazával szemben, magyaros be
csülettel, akkor az a jelmondat: „ilyen 
volt, ilyen lesz" röviden valósággá válik.

Üdvözölték még az egyesületet Ga
bonás István és Sichert Károly is. — A 
vacsora után vig poharazás mellett a 
kora hajnali órákig szórakoztak, barát
koztak a bajtársak a fehér asztal mel
lett, erősítve az összetartás és megértés 
szellemét, mely a nehéz időkben nagy 
teljesítmények kifejtésére alkalmassá 
tette az önkéntes tűzoltó egyesületet.

Február 5-én tea-est a Katolikus Egyletben.



H ÍR E K
Telléry Gyuláné trafikot kapott.

Ezen cím ala tt az lglón megjelenő Szepesi 
Hírlap, kedves laptestvérQnk, legutóbbi szá
m inak hírek rovatában a következőket Írja :

Telléry Gyula, a P rá ga i M agyar 
Hírlap volt szlovenszkói sz er
kesztője é s  lapunk jo g e lő d je ,  a 
Szepesi Lapok, m ajd Szepesi 
Hírlap kiadótulajdonos - fő sz er
kesztőjének öz vegy e, a M agyar- 
szaghoz  visszacsato lt Kassán, 
B o c s k a y - k ö r ú t  16. szám  
alatt tra fik -jogot kapott. Őszin
te öröm mel közöljük ezt a hirt 
és  ezúton is felkérjük ú g y  a 
K assán élő, mint a Kassán át
utazó sz epességiek ct, h o g y  a 
sz ep es i m a gya rsá g  volt zászló
vivőjének csa lád já t vásárlásaik

kal támogassák.
Mennyi emléket idéz fel e h i r !  Megjelenik 

előttem lelkemhez oly közel állott, szivem
hez simult, kedves toliharcos bajlársam , Tel
léry Gyula, a felvidéki magyar újságírók 
doyenségében közvetlen elődöm, nyilttekin- 
telü, mosolygósarcu, granszenyőrl a lakja, 
akivel három évtizeden át együtt dolgoztunk 
Szepesben — Gömörországban a Közért, a 
szebb, jobb magyar jövendőért. A rögösútcn- 
menetelésben megszürkültünk, megkoptunk 
és te is rongyolódtunk, de a szivünk meg
maradt mindig szeretőnek, a lelkünket meg
őriztük örökifjúnak.

Ö azonban mégsem birta a tempót, vagy 
talán érzékenyebb volt a bántéd&sokra, job
ban reagált az annyi adott mellett sokat ka
pott sebekre az életharcban és — a többit 
tudjuk : .a  szepesi m agyarság zászlóvivője, 
a Prégar Magyar Hírlap volt szlovenszkói 
szerkesztője," az egyik lelkesebb, sokat a l
kotott magyar újságíró tragikus sorsa betel
jesedett. llgy  volt I

Testvérek gömöri m agyaré1', ha Kassára 
visz utatok, ne mellőzzétek el a Bocskay 
körúti uj trafikot s dohányzási szükségleteik 
megszerzése végett oda betérve, jusson 
eszetekbe ez az Írásom. És emlékezzetek 
Telléry Gyulára, az egyik legideálisabb lel
kű, tragikussorsu magyar újságíróra, aki 
talán nemcsak halálával szerzett és váltott 
jogot az özvegyének jutott kistrafikhoz.

^ I r g u s .

Kinevezések és áthelyezések az 
erdészetnél. A föidmivelésügyi minisz
ter Schauer Gyula föerdöbiztost Rozs
nyóról Rimaszombatba helyezte át s öt 
a rimaszombati ni. kir. erdő felügyelö- 
ség vezetésével megbízta. A felszabadí
tott területen átvett erdőmérnökök kö
zül Papp Jenő Jolsváról Kassára helyez
tetett át az ottani erdőigazgatósághoz 
és megbizatott az állami erdőbirtckok 
területére a felügyeleti tiszti teendők 
ideiglenes ellátásával. Mauksinszky Gyu
la főerdőmérnököt az eszkárosi, Buday 
Aladár erdőtanácsost a felsőbalogi, Kra- 
usz János erdőtanácsost a joisvai, Szi
lárd Tivadar erdőtanácsost a szilicei, 
Jurkovich János erdőlanácsost a rozs- 
nyói és Lux Barna főerdőmérnököt a 
füleki m. kir. erdőhivatal vezetésével 
bízták meg.

A Gömör-kishontmegyei Muzeum- 
egyesGlet választmánya f. hó 14 én
Hüvössy Lajos alelnök vezetése alatt 
tartott ülésén mindenekelőtt a magyar 
postakincstárral kötendő lakbérleti szer
ződés ügyében tett titkári jelentést hall
gatta meg s azt Sichert Károly bizottsági 
tag felvilágosítása után tudomásul vette. 
Volkó Viktor pénztárnok beterjesztette 
és felolvasta az 1937. évi zárszámadást, 
mely szerint a bevétel 68056'I0 Kf t, a 
kiadás 67563 35 Kc-t s Így a maradvány 
492'75 Kc-t telt ki. A vagyonmérleg 
szerint a vagyon 597000 Kf teher 95750 
Kf, tiszta vagyon 501250 Kf. A szám
adásokat a választmány elfogadta s 
azoknak a közgyűlés elé terjesztését el
határozta. Majd Volkó Viktor pénztár
nok állásáról megrongált egészségi álla
pota miatt történt lemondása került na
pirendre. A választmány a legőszinlébb 
sajnálattal volt kénytelen Volkó Viktor 
pénztárnok lemondását tudomásui venni 
s amikor hosszú éveken teljesített lel
kiismeretes, ügybuzgó és eredményes 
munkásságáért a közgyűlés elé jegyző- 
könyvi köszönet szavazása iránt tett ja
vaslatot, egyidejűleg a pénztárnoki te
endők ideiglenes ellátására Kovács 
Gyula nyug. lg. tanítót, a muzeumegye- 
Ifllet lelkes tagját kérte fel. Adminisz*

1939. január hó 22. G ö m ö r

trativ ügyek elintézése után Haynik Géza, 
a muzeum szorgalmas és gondos fel
ügyelőjének fizetés javitási kérelmét in
tézték el egyelőre 50 százalékos eme
léssel, 1939. január l-től kezdődőleg s 
a felügyelő javadalmazásának végleges 
megállapítására bizottságot küldöttek ki 
és a városi elöljáróság kérelmére fel
ügyelőnek a budapesti légvédelmi tan
folyamon való részvételre f. hó 23-31 -ig 
8 napi szabadságot engedélyezett a vá
lasztmány.

Emlékezés Pósa Lajosra, a költőre.
A folyó évi újév napján lett ötvenesz- 
tendeje annak, hogy Pósa bácsi gyer
meklapja: Az Én Újságom, első száma 
Budapesten, a Singer és Wolfner irodal
mi intézet kiadásában megjelent. A bol
dogemlékű költő a lapot 1889 ben ala
pította és haláláig, 1914-ig, vezette. Ma
gyarország gyermekseregének ezen örök- 
kémosolygó lapja ma már egy száz fél 
kötetes értékes könyvtárt képvisel. —
A folyóiratocska mai cime : Az Én Új
ságom Tündérvásár és az agilis szer
kesztőség január havában Pósa Lajos 
emlékszámot adott ki, melynek főbb cik
kei : 1889— 1939. Visszaemlékezés, Pósa 
Lajos arcképével, irta Pósa néni, ötven 
éves Az Én Újságom, Kiről mesél Az 
Én Újságom. — Az Én Újságom min
den szombaton várva várt kedves ven
dége úgy az úri, mint pedig a polgári 
családok gyermekszobáinak. S. L.

Halálozások. Mély gyász, súlyos vesz
teség érte Szepesházy Kálmán nyug. 
erdőtanácsost és családját ; hűséges hit
vese, a gondos családanya : Szepesházy 
Kálmánná szül. Sáfrány Gizella, áldásos 
életének 60 ik, boldog házasságának 
29-ik évében, keresztényi türelemmel 
viselt hosszú betegeskedés után, f. hó 
14 én kimúlt az élők világából. A köz- 
becsiilésben állt uriasszony holttestét 
őszinte részvétmegnyilvánulás mellett f. 
hó 16-án helyezttk örök nyugalomra. 
Férjén, gyermekein, unokáin kivtil ki
terjedt rokonság, ezek között testvére, 
vitéz Sáfrány Géza, m. kir. honvédtá
bornagy, gyászolja a megboldogult földi 
elmúlását.

Id. Csizy Kálmán, városunk egyik régi 
öreg polgára 84 éves korában folyó hó 
16 án örök pihenőre tért. A munkás- 
életíi iparosember temetése nagy rész
vét mellett f. 18-án ment végbe. Halálát 
gyermekei, ifj. Csizy Kálmán, Vitéz Ben- 
de Edéné szili. Csizy Júlia, valamint 
ezek és néhai Mohay Sándorné szül. 
Csizy Gizella családja gyászolják.

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

A „Magyar a Magyarért" akció ri
maszombati előadássorozata. A ri
maszombati „Magyar a Magyarért" akció 
vezetősége háromhetes előadássorozatát 
pénteken este kezdte meg a Rimaszom
bati Iparoskör nagytermében, amely al
kalommal dr. Pálos Károly szociális 
megbízóit „A jótékonyságtól a szociál
politikáig" címen, dr. Raksányi Árpád 
járási tiszti orvos pedig „A közegész
ségügy szervezete" elmen tartott nagy 
figyelemmel hallgatott előadást. Az elő
adássorozat részletes programját legkö
zelebb fogjuk Ismertetni.

Az Andrássy-képtár anyagát a ri
maszombati muzeum kapja. Mint is
meretes, a krasznahorkaváraljai András
sy féle képtár gazdag anyagát gróf And
rássy Dénes végrendeletileg a Magyar 
Nemzeti Múzeumnak hagyta azzal a 
kikötéssel, hogy abból a saját céljaira 
szükséges képeket kiválassza és a töb
bit a Rimaszombatban működő Gömör- 
megyei Muzeumegyesületnek adja át. A 
148 képből álló gyűjteményből a Ma
gyar Nemzeti Muzeum 16 darabot adott 
át a Szépművészeti Múzeumnak s a 
többit pedig a rimaszombati muzeum 
rendelkezésére bocsájtotta, a cseh meg
szállás miatt azonban a 132 kép átvétele 
elmaradt s azokat azóta is a Szépmű
vészeti Muzeum kezeli letétként. Most 
Rimaszombatnak az anyaországhoz tör
tént visszacsatolásával újból aktuálissá 
lett a gyönyörű Andrássy-képtár anya
gának átvétele is, evégből a Gömörtne- 
gyei Muzeumegyesület megbízottja már 
tárgyalásokat is folytatott Budapesten s 
a közeli napokban Makovits Jenő rima
szombati festőművész, a muzeumegye
sület képtárának őre újból eljárt Illetékes 
helyen a képek Rimaszombatba szállítá
sának ügyében.

A tizennyolcadik életévüket betöltő 
egyének jelentkezése. Az 1921 évben 
született magyar állampolgárok, férfiak 
és nők, 1939 évi január 31 ig a rendőr- 
kapitányságon, illetve a községi vagy 
körjegyzőnél díjmentesen kapható és 
kitöltés után ugyanoda visszaszolgálta
tandó bejelentőlapokon jelentkezni köte
lesek, minden tekintet nélkül arra, hogy 
más bejelentőlapokon szerepeltek-e vagy 
sem. Az adatoknak pontosaknak és hi
teleseknek kell lenniök, mert úgy a va
lótlan adatok közlése, mint a bejelentés 
elmulasztása kihágást képez és azt tör
vény szerint büntetik.

* Az ötvenéves férfi vérkeringése, 
szive fokozott egészségápolásra int. Eb
ben a korban a vérnyomás emelkedése, 
kissebb keringési zavarok sokszor a has 
teltségére, a rekeszizomnak a bélgázok 
által történő emelésére vezethetők visz- 
sza. A béltractus gáztalanítására, az 
erjedések megszüntetésére az orvosok 
ajánlata szerint hetenként legalább két
szer alaposan ki kell tisztítani a beleket. 
Artin-dragée az ideális hashajtó, amely 
enyhén, de biztosan kiüríti a beleket, 
fertőtleníti az emésztőszerveket, meg
szünteti a has püffedtségét, normálisra 
helyezi a rekeszizom állását. Este ve
gyen mindenki 2—3 szem Artin-dragéet 
és reggelre normális ürülése lesz, anél
kül, hogy eszébe jutna, hogy előzőleg 
hashajtót vett be.

A Tükör januári száma örvendetes 
meglepetéssel szolgál az irodalom és a 
művészet magyar barátainak. Uj kön
tösben. uj rovatokkal bővülve, rendkí
vül változatos és választékos tartalom
mal gyönyörködteti az olvasót ez a szín
vonalas, szép folyóirat. Hoffmann Edith 
Barabás Miklósról, Bevilaqua Borsody 
Béla a régi pestbudai vásárterekről, 
Laczkó Géza a régi operettről, Juhász 
Géza a szinház és az irodalom kapcso
latairól, Várady Imre a középkori Ma
gyarország olasz kútfőiről ir. Molnár 
Gábor a délamerikai őserdőkben átélt 
kalandját mondja el, Geszti Júlia cikke 
Benáreszt, a hinduk szent városát is
merteti. Benedek András érdekes szel
lemtörténeti cikke mellett Kádár Erzsé
bet fotóriporter karakterológiáját vázolja 
fel. A Tükör naplója cim alatt a szem
lerovatok sorakoznak fel. Barsi Ödön a 
hangjátékrendezés technikájába nyújt 
bepillantást, a Krónika a szellemi élet 
eseményeit tartja számon. Novellát Jé- 
kely Zoltán és Török Sándor, verset 
Falu Tamás, nagy Méda és Weöres 
Sándor a Tükör januári számába, mely 
Révay József szerkesztésében és a 
Franklin-Társulat kiadásában jelent meg.

*36 és olcsó
a Darmot. Bevágja, amit ígér. 
Nincs vele bajlódás, teaíözés, 
keserüizü anyagok nyelése, stb.
Jóízű hashajtó a

Már |4  fillérért is kapható gyógyszertárban.

Értesítés. Értesítjük Rimaszombat és 
vidéke közönségét, hogy a Múzeum 
helyiségei megtekintés céljából újra ren
delkezésre állanak. Belépődíj felnőttek 
részére 20 fillér, katonák és gyermekek 
részére 10 fillér. Jegyek a felügyelőnél 
válthatók. A Múzeum Igazgatósága .

A Nemzeti Filmszínházban f. hó 21
és 22-én Zilahy Lajos nagysikerű regé
nye a „Két fogoly" kerül vászonra. A 
filmszöveget is maga Zilahy Lajos irta. 
A „Két fogoly" egyike a legszebb, leg
jobb, legértékesebb magyar filmeknek, 
melyben a főszereplők : Bajor Gizi, Ágai 
Irén, Jávor Pál, Rajnai Gábor és Csortos 
Gyula.

Január 24 én, kedden „India lángok
ban" hatásos filmet pergetik ie. A fő
szerepeket Viktor Mciaglen, June Láng 
s a közönség kedvence, Shirley Temple 
játszák.

Csütörtörtökön, f. hó 26-án Warner 
Baxter és Wallece Beery monumentális 
filmjét: Rabszolgahajó“-t mutatják be. 
A film az utolsó rabszolgalázadás izgal
mas történetét ismerteti.

A nagy hideg beálltával életenergi
ánkat a maximumig kell fokoznunk, 
mindent el kell követnünk, hogy szerve
zetünk minél ellenállóbb legyen, minél 
több kalóriát vegyünk magunkhoz, s 
egészségünk felett minden tekintetben 
őrködjünk, Kalóriadus, zsíros ételek él
vezete mellett megfelelően kell öltözköd
nünk : uraknak meleg kötött holmit kell 
felvenniök a hölgyeknek nem szabad 
arra gondolniok egy percig sem, hogy
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Téli sportok, 
téli üdülés hazája

C se h sz lo v á k ia
Olcsó és közel van.
Közvetlen vonatok, autók. 
Magyarországi hivatalos ide
genforgalmi irodája és

összes fürdőinek
vezérképviselete:

Budapest, V .,  V ig a d d -u . 4.
(Tátra Utazási Iroda) 

Felvilágosítás. Pengőfizetés. 
Telefon 188—322.

az esetlen hócsizmák, a vastag kötött 
kesztyűk a női szépség rovására men
nek. A gyors, egyenletes, egészséges 
vérkeringés, a normális anyagcsere za
vartalansága érdekében a magyar orvosi 
kar több tekintélyes tagja azt ajánlja, 
hogy erősen csökkentett nikotintartalmu 
dohányneműt füstöljünk, melegen öltöz
ködjünk, függesszünk fel a hideg tarta
mára mindennemű fogyókúrát, a sza
badban való tartózkodás közben feltét
lenül mozogjunk, szóval: hideg ellen 
meleg ruha, normális táplálkozás, 

NIKOTEX-CIGARETTA ÉS SZIVAR 
és mozgás a szabadban !

Az ismeretterjesztő előadások so
rán, melyet a felvidéki egyesült magyar 
párt itteni szervezete rendez, a komá
romi pártkongresszusra va'ó tekintettel 
csütörtök helyett péntek este tartotta 
meg Horváth Árpád dr. vármegyénk fő
jegyzője második előadását, a Rima- 
szombati Járási Ipartársulat nagytermé
ben, az ezen ismeretterjesztő előadások 
iránt mindinkább fokozódó érdeklődést 
tanúsító közönség előtt. A kiváló köz- 
igazgatási szakemberként ismert várme
gyei főjegyzőnk ezúttal a belügyi köz- 
igazgatás szervezetének ismertetésével 
foglalkozott érdekes és értékes magya
rázatokra is kitérő, nagy figyelemmel 
hallgatott előadásában, melyet az elis
merés tapsaival honorált az ismereteinek 
bővítésére súlyt helyező publikum. A 
jövő csütörtöki előadást a Polgárikörben 
tartják meg.

No háti
— Szerkesztő Ur, kérem, ki látott ilyet? ! 
A hóesés után a havat városunk uccáin 
sirhant formában összelapátolták s ez
zel a kenyérteleneknek egypár napra 
munkát adtak. Nagyon helyes I De váj
jon helyeselhető-e, hogy a hatalmas, 
sűrűn felsorakozó hósirhantok ott olva- 
doznak az utcák során ?

Rendszerető cívis.
Lisztben kaphatók a napszámbérek

egy része. A föidmivelésügyi miniszter 
a népélelmezés javítása érdekében ren
deletet adott ki az alispánoknak és 
polgármestereknek, mely szerint a téli 
inségmunkát és irányított közmunkát 
végző munkások kérhetik, hogy a lakó
helyükön kifizetésre kerülő napszámbé
rek egy részét lisztben kaphassák ki.

A rimaszombati kir. törvényszék 
első Ítélete. A csehszlovák kerületi bí
róságból átszervezett rimaszombati kir. 
törvényszéken dr. Valló bírósági taná
csos, büntető tanácselnök vezetésével 
szerdán tartották meg az első tárgyalást 
a szándékos emberölés kísérletével vá
dolt Krága András 35 éves tornaijai 
cigány bűnügyében. A vádlott múlt év 
októberében a tornaijai Fehér-ló szál
loda ivóhelyiségében összeszólalkozott 
Palugyai Imre 31 éves sajógömöri la
kossal, akit katonai oldalfegyverével 
súlyosan megsebesített. Krága részeg
ségével védekezett és azt állította, hogy 
a történtekről csak másnap értesült a 
szemtanuk előadásából. A kihallgatott 
tanuk vallomása és az orvosszakértő 
véleményének meghallgatása után a bí
róság megállapította a vádlott beszá- 
mithatóságát, ellenben csak súlyos testi 
sértés bűntettének elkövetésében mon
dotta ki bűnösnek és ezért hét hónapi 
fogházbüntetésre Ítélte. A vádlott és az 
államügyész megnyugodtak az Ítéletben, 
minek következtében az jogerőre emel
kedett.



4 Göm ör 1939. január hó 22.
Uj autóbuszösszeköttetés Rima

szombat-Tornaija között. A MÁV
közúti gépkocsiüzemének salgótarjáni ki- 
rendeltsége január 3-tól uj autóbuszt 
állított be a Rimaszombat—Tornaija 
közötti összeköttetés gyorsítása érdeké
ben. Az uj autóbuszjárat már is igen 
nagy népszerűségnek örvend, különösen 
azért mert naponként kétszer teszi meg 
az utat Tornaijára és onnan Rimaszom
batba, ezenfelül pedig hétköznapokon 
kétszer fordul Felsöbalogra és vissza 
Rimaszombatba. Két napi érvénnyel bíró 
menettérti jegy ára 290 pengő.

Feled községben az 1939. évben 
megtartandó országos vásárok kimu
tatása :

1. február
2. március
3. május
4. június
5. július
6. augusztus
7. szeptember
8. november
9. december

6-ik napján,
3- ik napján,
1- sö napján,
2- ik napján, 

20-ik napján,
4- ik napján, 
4-ik napján,
3- ik napján,
4- ik napján.

Ezen napokon állat- és kirakó-vásár tar- 
tátik. Az állatvásárra az állatok mindig 
vészmentes helyről csak szabályszerű 
marhalevéllel, állatorvosi vizsgálat és a 
helypénz befizetése után hajthatók be. 
Hetivásár minden pénteken (ünnep ese
tén előtte való hétköznapon) sertés fel
hajtással.

A Szabadság, az országos hírű bu
dapesti politikai hetilap uj száma feltű
nést keltő viszaemlékezést közöl arról, 
hogyan látták 1910-ben Magyarország 
politikai helyzetét — a németek. A ve
zércikk a nemzeti összetartás szükségét 
tragikus hangon sürgeti. Serényi Gusz
táv a mezőgazdaság tervezett irányítá
sáról ir nagyérdekü cikket. Magyary- 
Kossa István azokról ir, akik be akarnak 
olvadni a nemzetbe és azokról, akik 
nem akarnak. Berki Gyula a kormány
zás legközelebbi feladatairól, Fülöp De
zső ev. lelkész a termelők értékesítési 
helyzetéről ir cikket. A minden irányzat
hoz csatlakozó „akarnoki Csörthettheő 
Balázs" újabb levélben figurázza ki azo
kat, akik nem asszimilációs szelleműek. 
Simándy Pál az egyházak szociális fela
datait fejtegeti. A iap végül délamerikai 
jelentést közöl a búzaár várható alaku
lásáról.

Időszerű kalendárium.
Egy kicsit bámészan néztük

azt az újkori rohamot boltjaink, már 
mint cipőboltjaink, ingboltjaink s egyéb 
kereskedéseink ellen. Hosszú sorban ál
lott a vásárlóközönség, rendőrnek kellett 
fentartani a rendet, — s mi szépen fél
reálltunk, kissé elmélázva, el-eltünődve 
néztük a hosszú, végtelen sorokat s 
néztük, hogyan tűnik el a kirakatablak
ból a cipő, hogyan a selyemcérna, ho
gyan fogy el a harisnya. Hiszen igaz, 
nem gondoltunk ünnepi precessziókra, 
de kissé sieiősnek tartottuk a sorbaál
lást, gyorsnak az érdeklődést árúink iránt 
s szerettük volna tudni az álmos déle- 
lőt ön : tulajdonképen kinek szól a láto
gatás : cipőinknek, vagy nekünk? Ne 
méltóztassanak úgy sietni, mi elvégre 
húsz évig vártunk türelmesen a testvéri 
csókra, a baráti ölelésre, ne vegye el a 
találkozás jóízét egy vég cipőpertli... 
Az illúziónktól ne fossz meg, testvér I

Ne drágíts!
Ne siess meggazdagodni, testvér, az 

új életben nem a te zsebed az első. Ne 
hangoztass közérdeket, amikor egyéni 
érdekedet csomagolod be ebbe az átlát
szó köntösbe, a közérdek örve alatt ne 
siess tenyereddel. Ne drágíts, ha van 
még régi árud, ne emeld az árát, ha a 
régi készletedből még tart, mert előbb- 
utóbb felfedezik tilkodat s nem lesz 
senki irántad irgalmas. Ne drágíts élel
miszert és szövetet, ne szenet és fát, ne 
cipőt és egyéb holmit, győzd le 
magad, nehogy téged győzzenek le.

Itt mindenkinek bűne van —
mondta egy illető, mentségére legyen 
mondva, nem egészen józanon. De a 
könnyű mámor, amikor a lélek csapong- 
va szálldos, néha titkos gondolatok 
kimondására csábít s a bűnöket gyaluló 
férfiú is talán lelke rejtett vágyát öntötte 
ki. „Itt húsz esztendő alatt mindenkinek

bűne lett!" — szólt a férfiú, aki a ki
sebbségi élet fekete napjairól legfeljebb 
regélni hallott, vagy moziban látta szen
vedéseink mását. „Itt mindenkinek bűne 
van, nincsen ember aki húsz év alatt 
be ne mocskolta volna magát, valami 
mindenkire ráragadt I* — hirdette fen
nen az Igazságot Tévő s a  többiek riad
va hallgatták. Milyen könnyű általánosí
tani s milyen egyszerű az Ilyen igazság
osztás. Ó, mi jól tudjuk, hogy mindnyá
jan bűnösök vagyunk, mint ember, bű
nösök, de vájjon a kisebbségi lét húsz 
esztendeje is mindenkit bűnre csábított? 
Hát nem voltak Igaz Embereink, Hitval
lóink s Gerinceseink? Ki az, aki azt 
merné állítani, hogy egymillió ember 
bűnözött? Mentséged, hogy nem egé
szen tiszta aggyal szóltál igazságot, test
vér, s talán, ha kijózanodsz, meaculpáz- 
va fogod látni tévedésedet. Igen, voltak 
bűnösök, konok, kemény, áruló bűnösök 
is, nem is kevesen. De mind e bűnösök 
serege mögött sűrű sorokban áll, tömöt
ten s egyszerűen a Hitvallók serege. 
Gyógyító írt s megértést e milliónyi, 
türelmes hitvallónak I

S P O R T .
P IN G - P O N G .

Törekvés—Salgótarjáni HFC 4:2.
A felvidéki ping pong sport második 

éllovasa vasárnap is bebizonyította, hogy 
bővelkedik tehetségekben. A salgótarjá
niak az ottani 2 :2  után, alaposan fel
készültek a revánsra s hogy ez nem 
sikerült nekik, az csakis a végig lelke
sen küzdő fiatal szombati gárdának tud
ható be.

Eredmények : Neumann —Balavayder 
0 :2 ,  Murányi—Farkas 2:1, Fuchs— 
Tuska 2:1, Gaál—Géczy 2:1. — Páros: 
Murányi, Neumann—Balavayder, Géczy 
0:2, Fuchs, Gaál—Tuska, Farkas 2:0.

Elölállók a Törekvés játékosai.
A csapatverseny után egyéni verseny 

volt, melynek elődöntőjébe a következők 
jutottak : Tuska—Sztankovics 2:0, Bala
vayder—Gyürék 2 0, Murányi—Danis 2:1 
Fuchs—Farkas 2:0. Középdöntő: Tuska 
— Balavayder 0:2, Fuchs—Murányi 2:1. 
A döntőbe a két nyertes került, a két 
vesztes a harmadik díjért mérkőzött.

Balavayder—Fuchs 21:14, 20:22, 22:18 
=2:1. Murányi-Tuska 21:18,21:18=2:0.

Végeredmény: 1. Balavayder HFC.
2. Fuchs Törekvés.
3. Murányi Törekvés.

S A K K .
A reorganizált Rimaszombati Sakk

kör elindulása.
Pompás győzelmet aratott Rima

szombat Salgótarján felett.
Az eddig is szép múltra visszatekintő 

Rimaszombati Sakk-kör, melynek tagjai 
közül Rimaszombatnak az anyaország
hoz való visszacsatolása következtében 
igen sokan eltávoztak s különösen a 
tisztikar tagjai közül maradtak a város
ban igen kevesen, a napokban tartotta 
meg újraszervező közgyűlését, a tagok 
lelkes érdeklődése mellett. A közgyűlés 
egyhangúlag megválasztotta Dr. Ragályi 
Antal ügyvédet elnökké, Dr. Halász Ist
ván vármegyei másodföjegyzőt alelnökké, 
Dr. Weinberger Tibor ügyvédet titkárrá, 
Kovács Gyula nyug. igazgató-tanitót 
pénztárossá, Józsa Gyulát és Weisz Fri
gyest ellenőrökké és Kocsis Jószefet 
háznaggyá, a választmány tagjai pedig: 
Bálint Ferenc, Halász Dezső, Kiszely 
Kálmán, Nagy Jenő és Papp Géza lettek.

Az újjáalakított sakk-kör f. hó 15 én, 
vasárnap délután rendezte meg első vá
rosközti csapatversenyét, amikor is a 
salgótarjáni sakkozók jóképességü, ro
konszenves együttesét látta vendégül. 
Ez volt az anyaországi sakkozók első 
találkozója a felvidéki testvérekkel.

A Hungária-szálló kistermében lefolyt 
verseny megkezdése előtt elsőnek Si- 
chert Károly nyug. vezérigazgató, a vá
rosi tanács tagja köszöntötte a vendé
geket Rimaszombat város társadalma 
nevében, majd Dr. Ragályi Antal, a sakk
kör elnöke mondott üdvözlőbeszédet s 
átnyújtotta a vendégeknek a rimaszom
bati színekkel díszített selyemzászlót. A 
Salgótarjáni Sakk-kör nevében annak 
elnöke: Blanár Béla igazgató mondott

köszönetét a lelkes fogadtatásért s an
nak a reményének adott kifejezést, hogy 
a két város sakkozói ezzel a találko 
zással egy örök barátsággá fejlődő ösz- 
szeköttetésnek útját indítják el. Egyben 
átnyújtotta a szónok a vendégek díszes 
ajándékát, egy művészi kivitelű bronz
plakettet.

A kitűnő játszmákat kitermelő, mind
végig szép és értékes verseny egyéb
ként a Rimaszombati Sakk-kör megér
demelt, fölényes győzelmével végződött 
és a vendégcsapat tagjai a legnagyobb 
elismeréssel nyilatkoztak a rimaszom
bati sakkozók tudásáról s rutinjáról.

A verseny, melyen mindkét csapat 
17-17 taggal szerepelt, a következő rész
letes eredményeket hozta (elől a győz
tes Rimaszombati Sakk-kör tagjai):

1. Józsa Gyula 0 — Balázs József I
2. Weisz Frigyes I — Gábriel József 0
3. SzlovencsákJ. 1 — Mikulik Gyula 0
4. Kocsis József'/ ,— Borlnyik K. ’/j
5. Székely Imre 1 — Herczeg Péter 0
6. Kiss Ernő 1 — Simon János 0
7. Kohn Sándor 0 — Lichtner István 1

8. Tepper M. 1 — Blahár Sándor 0
9. Polák Lajos 1 — Holodnyák M. 0

10. Kiszely K. 1 — Mihalik Tibor 0
11. Princ Albin 1 — Oczel János 0
12. Józsa László 0 — Kovács Béla 1
13. Dr. Ragályi A. 1 — Balog Mihály 0
14. Bálint F. */i — Moyses S. '/«
15. Nagy Jenő 0 — Bános Jenő 1
16. Kovács Gy. 1 — ifj. Blanár Gy. 0
17. Halász Dezső 1 — Tóth Gyula 0 

Végeredményben tehát 12:5 pont
arányban a Rimaszombati Sakk-kör gár
dája nyerte meg a városok közötti csa
patversenyt.

A reváns-mérkőzésre rövidesen Sal
gótarjánban kerül sor. W.

Felelős sz e rk e sz tő : Rábely Károly.

Bejárónőt keresek
reggel 7-től d. e. 11-ig. Bér 15 P. 
és reggeli. Jelentkezni d. e. 10 ig.
Menhely-utca 15. szám.

Megnyílt a megyeházával szem
ben, Andrássy-út 1 sz. alatt a

FELVIDÉKI VENDÉGLŐ
Elsőrendű magyar borok. Min
denféle szeszesitalok. Hideg és 
meleg ételek. Pontos kiszolgá
lás. Szolid árak. Menü ebéd. 
Havi kosztolás. Borok literen
ként 80 fillértől följebb. Kis 
fröccs 12 fill. Nagy fröccs 20 f. 

Kérem a n. é. közönség szives pártfogását.
Teljes tisztelettel: 
PALCSÓ ISTVÁN

vendéglős.

Diszmagy&r!
Magyaroska!
Tiszti egyenruhák!
Zrínyi (Lengyel bundák) 
Elegáns divatöltönyöket és 

felsőkabátokat 
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

PARICSKAPETER
angol úri szabó.

Értesítés.

Osztálysorsjegyek
terjesztésében
jártas ü g y n ö k ö k k e l  
összeköttetést keresünk

GUTTMANN GÉZA BANKÜZLETE,
Budapest, VII. Rákóczi-ut 4. szám.

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

PINCEHELYISÉG
bérbevehető. — Felvi

lágosítást ad a
Múzeum Egyesület pénztérnoka.

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 fo d rá sz -ü z le te m e t
a r é g i  üzletemmel szemben 
Rózsa u. 5. sz. alá helyeztem át. 
Szives pártfogást kér

ZAITHAML JÓZSEF
női fodrász.

Gyors- és gépírást tanítok. 
Gépirási munkákat vállalok

NAGY ILONA
Rimaszombat, Ferenczy-u. 1.

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 - töl 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 :

Klemcnt Antal.

Üzlet áthelyez és!
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű vásárló- 
közönséget, hogy a
r

„LITERflTüRfl k ö n y v - és papirkereskadésem 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:
RÁBELY JÓZSEF (Literatúra) könyv-és papirkereskedö 

Rimaszombat, Deák Ferenc-ucca 12. szám.

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


