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Temetés után
vagyunk, amikor a közülünk eltá
vozó embertársnak kegyeletes szív
vel búcsút mondva, emlékét meg
őrizve, a temetőből a gonddal, 
örömmel, bánattal, leiért való küz- j 
delemmel telt életbe, az élők min
dennapiért folyó munkából, tüleke
désből, robotolásból álló világába 
tértünk vissza, hogy emberi hiva
tásunkat minél jobban betöltve to-, 
vább dolgozzunk s ezzel az annyi
ra igényes nagy Közjavát szolgál
juk és előmozdítsuk s a magunk 
kis éietét pedig fenntartsuk.

Ez a temetés nem amolyan min
dennapi elhantolás volt s akit elte
mettünk az életnek nem amolyan 
egyszerű robotosa volt csupán, j 
Élen álló munkás, az életharcnak 
és közéleti küzdelemnek az első-1 
vonalban harcoló rajparancsnoka 
és olyan rajtát vezénylő vezető 
csatára volt, akit mindig bizonyos 
büszkeséggel és elismeréssel emle
getnek és példáznak a hátramara
dott embertestvérek.

Most is, ez esetben is igy tör
ténik s amikor azt tesszük, amidőn 
kegyelettel, részvéttel, az elvesztés 
fölötti bánatos szívvel áldozunk és 
adózunk a közülünk eltávozó ked
ves emlékének és a legteljesebb 
elismerésünket rójjuk le iránta a 
visszaemlékezésben,—letagad hatat
lanul igaz és szinte következete
sen jelentkező a bennünket ittha
gyott szomorú távozásával a Köz
életben üresen maradt helynek 
szükséges betöltésére való gon
dolás.

Az Élet parancsa ez; üres hely 
nem lehet az élők országában.

A mostani temetéssel örök pi
henésre tért nagy halott földi el
múlásával vármegyénk első tiszt
viselőjének helye maradt üresen: 
az alispáni állás betöltésre vár. 
Hogy ez a betöltés kinevezés vagy 
a vármegye önkormányzatának fel
élesztésével választás utján törté
nik-e, ma még bizonyosan nem 
tudjuk. De nem is a betöltés módja 
a fontos. Lényeges és fontos, hogy; 
az előkelő alispáni székbe, ebbe 
a nagy munkabírást, közigazgatási 
tudást, egész embert igénylő, dí
szes, de nagy felelőséggel is járó 
vezető állásba olyan ember kerül
jön, aki erre minden tekintetben 
méltó és érdemes, a vármegye kö
zönségének bizalmát birja s az ál

lásának betöltésével iáró munka 
maradéktalan elvégzésére minden
ben képes is.

A valamilyen magán kezdemé
nyezés folytán érthetetlen módon 
nagyközséggé degradált Rimaszom
bat visszavárositása, illetve me
gyei várossá alakulása érdekében 
hétfőn este városunkban megtartott 
naRygyii|ésen résztvett hatalmasfő
nyi közönség az e tárgyban hozott 
határozatával egyidejűleg állástfog- 
lalt a megüresedett alispáni szék 
betöltése mellett is, egyhangúlag) 
kijelentvén, hogy az alispáni szék
ben legszívesebben K öv e c s e s i dr. 
Lukács Géza miniszteri titkárt lát
ná, a vármegye első tisztviselőjéül 
őt óhajtaná, mint aki iránt minden 
tekintetben te'jes balom m al visel
tetik.

Mikor e sorokat Írjuk, még nem 
tudjuk, vájjon milyen visszhangra 
talált Rimaszombat közönségének 
s illetve a hétfői nagygyűlésnek 
határozata s illetve óhajtása dr. 
Lukács Gézánál és igy addig, mig 
az ő ezügybeni véleményét és el
határozását nem ismerjük, az alis
páni szék betöltésének kérdésében 
csak annak kifejezésére szorítko
zunk, hogy vármegyénk alispáni 
székébe mindenesetre csak olyan 
férfiú kerülhet, akinek Gömör- és 
Kishont sorsa szívügye, Gömöror- 
szágot, annak megyei életét, orvos
lást igénylő bajait, sérelmeit, védel
met kívánó érdekeit jól ismeri, 
otthonos a közigazgatásban s a 
megye közigazgatásának élére állva, 
ezt a cseh megszállás alatt nagyobb 
részében annyit szenvedett várme
gyét a boldogulás útjára, a jobb
élet forrásához vezeti s áldásos 
tettekre, alkotó cselekvésekre kész, 
acélosizmú férfiúi friss erejével min
den akadályt legyőzve, a várme
gye hajójának kormánykerekénél 
azzal együtt eléri a Haladás és 
Fejlődés ama termékeny talaj-sik- 
ját, amelyen a szebb jövő virágai 
illatoznak, a jólvégzett munka pi
rosló gyümölcsei teremnek.

Földmivesiskolai hírek. M ócsy Béla 
oki. gazda m. kir. gazdasági tanár a 
helybeli földmivesiskolához helyeztetett 
át a kehidai m. kir. Deák Ferenc föld
mi vesiskolától. Rácz András oki. kertész 
az itteni földmives iskolához kinevez
tetett.

üinsznlal Ií í é s í é Ií ii6i- 
izlulása a városnak ősi iia ila  

való m a M fe á  M é n .
Múlt hó 30-ikán este 8 órakor szép

számú közönség gyűlt össze a rima- 
szombati Járási Ipartársulat székházának 
nagytermében azon célból, hogy külső
leg is kifejezést adjon ama kívánságá
nak, hogy a nagyközséggé lefokozott 
Rimaszombat város helyeztessék vissza 
ősi jogaiba, vagyis, hogy Rimaszombat 
emeltessék a rendezett tanácsú város 
helyébe lépő megyei város rangjára.

Az ecélból, tisztán a város szélesebb 
'ársadalmi rétegeinek önként megnyi
latkozott kívánsága folytán összehívott 
értekezletet Dr. Löclierer Géza város- 
biró nyitotta meg, aki a megjelentek 
nelegliangu üdvözlése után felkérte Dr. 
K ová cs Lászlót, Rimaszombat nyugalm. 
polgármesterét, a kiváló közigazg. szak
embert arra, hogy szíveskedjék a mai 
értekezlet előadói tisztségét vállalni s a 
■.ap'rendre tűzött tárgyit ismertetni.

Dr. K ová cs László nyug. polgármes
ter készséggel vállalta a megbízatást s 
annak kihangsulyozása mellett, hogy a 
mai értekezlet összehívása nem egyéni 
kezdeményezés eredménye, hanem az a 
város közönségének több oldalról meg
nyilvánult határozott kívánságára lett 
megszervezve, azonnal rátért a tárgyra 
s megkezdette alapos tanulmányra valló, 
nagy közigazgatási gyakorlatról ta
núskodó, szépen felépített beszédét.

— Falu akarunk-e lenni, vagy város? — 
mondotta beszédjének bevezető részé
ben az előadó. — Ennek a kérdésnek 
a megvitatása s ebben a kérdésben való 
állásfoglalásunk leszögezése céljából jöt
tünk össze a mai értekezletre. Mert a 
mai helyzet az, hogy jelenleg nagyköz
ség vagyunk, amely állapot nem felel 
meg sehogysem városunk történelmi 
múltjának, a polgárság féltve őrzött ősi 
hagyományainak s kulturális és gazda
sági szivonalának. A mai nagyközségi 
állapot megszüntetése ellen s városunk
nak ősi jogaiba való visszahelyezése 
érdekében minden rendelkezésünkre álló 
eszközzel küzdenünk kell.

Erre kötelez bennünket városunk 
múltja, jelene s ezt kell tennünk annak 
jövője érdekében is.

Ezután az előadó jogi és történelmi 
adatokra támaszkodva végigvezette a 
hallgatóságot városunk történelmén és 
fejlődésén — a legrégibb kortól napjain
kig, mindenütt kidomborítva azokat a 
jelenségeket, amelyek mindenkori városi 
jellegét bizonyítják. Az érveknek egész 
sorozatát vonultatta fel előttünk az il
lusztris előadó amellett, hogy miért tart
hatatlan a nagyközségi állapot s miért 
kell Rimaszombatnak városnak lennie ? 
Hivatkozott a város közönségének áldo
zatkészségével létesített közintézmé
nyekre, amelyekkel sok nagyobb város 
sem dicsekedhetik. A világháború előtt 
létesített vizvetékre, amelynek vize köz
egészségügyi szempontból felbecsülhe
tetlen. A modern követelményeknek meg
felelően felépített s több száz beteg be

fogadására alkalmas kórházunkra, a 
többi, még sokszor a mienknél népe
sebb és gazdagabb városokban sem ta- 

| lálható középületekre, országszerte is- 
j mert iskoláinkra, a rimaszombati pol- 
| gárságnak az ősi hagyományokhoz ra- 
I gaszkodó városias érzületére, a városunk 
| zömét képező s magas értelmi szinvo- 
j  nalon álló rimaszombati iparos és ke- J  reskedő: társadalmi osztályra, a város 

polgárságának erős nemzeti érzésére s 
fajához való törhetetlen ragaszkodására,

! amelynek a húsz évi elnyomatás alatt 
oly sokszor adta fényes tanujelét. Em
lítést tett Rimaszombat mai fejlett vá
rosi közigazgatási berendezéséről s költ- 

[ ségvetési számadatokkal mutatta ki,
! hogy a városi rangra való emelkedés

sel nem hárulhatnak adózó közönsé
günkre elviselhetetlen anyagi terhek.

A mindvégig nagy figyelemmel kisért 
j beszéd befejezése után Sípos J ó z s e f  

helybeli vízvezetéki vállalkozó, az egye
sült pártok helyi szervezetének váiaszt- 

I mányi tagja kért szót. Nevezett teljes 
elismerését fejezte ki Dr. Kovács László 
előadónak tartalmas és szépen kidol
gozott beszédéért, az abban foglaltakat 
teljes egészükben a magáévá teszi, Ri
maszombatnak városi rangra való eme- J  lése mellett foglal állást s ezen állás- 

| pont elfoglalására hívja fel a nagygyü- 
j lés tagjait is, mert az a város közöasé- 
| gének, de különösen a város iparos és 

kereskedői osztályának feltétlenül fon
tos érdekét képezi. Sípos József kere
setlen szavakkal előadott, de természe
tes és könnyen érthető érvekkel alátá
masztott felszólalását nagy tetszéssel 
fogadta a hallgatóság.

Ezután Dr. Kovács László ny. polgár- 
mester, annak előrebocsájtásával, hogy 
senkit sem kényszerítünk az adott kér
désben való állásfoglalásra s mindenki 
legjobb belátása szerint nyivánithatja 
elhatározását, felolvasta a következő ha
tározati javaslatot:

1. Mondja ki a nagygyűlés, hogy ed- 
digelé Rimaszombat közönsége senki
nek sem adott megbízást arra, hogy a 
város közigazgatási minősítése tárgyá
ban a Minisztériumnál akár szóval, akár 
Írásban eljárjon s ha ilyen eljárás tör
tént, az csak magánvállalkozás volt, 
mellyel a nagygyűlés nem ért egyet.

2. Mondja ki a nagygyűlés, hogy a 
város közönségének az általános és 
egyetemes óhaja az, hogy Rimaszombat 
volt rendezett tanácsú város megyei vá
ros legyen, ezen cél keresztülvitelével 
a végrehajtó bizottságot bizza meg s 
ily értelmű beadványnak az illetékes 
minisztériumhoz való sürgős felterjesz
tését elhatározza.

3. Végrehajtó bizottságként a város 
jelenlegi tanácsadó testületét nevezi meg 
a nagygyűlés.

A nagygyűlés tagjai egyhangú lelkese
déssel fogadták el a felolvasott határo
zati javaslatot s ezzel állást foglaltak 
Rimaszombatnak megyei városi rangra 
való emelése mellett.

Egyidejűleg Dr. Kovács László nyug. 
polgármester a kegyelet, az őszinte 
részvét hangján emlékezett meg a na
pokban városunkban elhunyt iglói Szón-

14 napos „Fehér hét" a Grosinger divatárúházban február hó 1— 14-ig, a forgalom 6%-a
„Magy&r  a Magyarért" mozgalom ja v á ra ! ! !



2. Gömör

tagh Zoltánról, a felszabadult Gömör 
nagy tekintélynek Örvendő s közszere
tetben álló első alispánjáról. Az üresen 
maradt alispáni szék betöltésénél sze
rinte fontos érdek fűződik ahhoz, hogy 
oda a helyi viszonyokkal ismerős, ki
váló képzettségű és munkaerejének tel
jességében levő férfiú kerüljön. Ezeket 
a követelményeket Dr. Kovács László 
ny. polgármester teljes egészükben össz
pontosítva látja városunk szülöttjének, 
Dr. Lukács Géza miniszteri titkárnak 
személyében, akinek megboldogult édes
atyja is, mint főispán maradandó emlé
ket hagyott hátra vármegyénk és váro
sunk társadalmának életében. — Indít
ványozza, hogy a város közönsége az 
illetékes helyen hasson oda s juttassa 
kifejezésre azon határozott kívánságát, 
hogy a megüresedett Gömör-és Kishont 
vármegyei alispáni állás Dr. Lukács 
Géza miniszteri titkárral töltessék be.

Szontagh Zoltán
Vármegyénk tragikus módon elhunyt 

alispánjának, Szontagh Zoltánnak teme
tése Rimaszombatban s illetve Sajókirá- 
lyiban a gyász és részvét impozáns 
megnyilvánulása mellett szombaton, ja
nuár 28-án ment végbe.

Az ünnepélyes végtisztességtétel szín
helye vármegyénk messze földön párját 
ritkító székházának díszterme volt, ahol 
a főbejárattal szemben levő északi ol
dalon felállított, művészi Ízléssel feldí
szített, koszorú- és virágerdő borította 
katafalkon helyezték el a felszabadult 
Gömör- és Kishontvármegye őseihez 
váratlan hirtelenséggel megtért első al
ispánjának érckoporsóját, melynek fejé
nél az elhunyt alispán apai nagyatyja, 
néhai Szontagh Bertalan, vármegyénk 
nagynevű, híres alispánjának portréja, 
lábánál pedig az iglói Szontagh-család 
nemesi címere állott.

Már a kora délelőtti órákban moz
galmas volt a város képe a közelről és 
távolabbról is búcsús-menetekben fel
sorakozó, részvétteljes, kegyeletesszivü 
emberek felsereglésétől. Küldöttség kül
döttség után érkezett, amelyeket a ha
talmas díszterem alig tudott befogadni. 
A tágas lépcsöház, a folyosók, karzatok 
zsúfolásig tömvék közönséggel, de a 
vármegyeház környékén is ezernyi főnyi 
közönség várakozott s figyelte a nyitott 
ajtón át a díszteremből kiszűrődő gyász
beszédeket.

A köröskörül fekete drapériával be
vont díszteremben ott színesedett a 
nemzeti- és megyei színeket viselő le
pellel takart koporsó körül a sok-sok 
virág- és délszaki növény s a katafalk j 
közvetlen közelében baloldalon a gyá
szoló család tagjai, jobboldalon pedig a 
notabilitások helyezkedtek el, mely 
utóbbiak soraiban ott láttuk Szilassy 
Béla dr. felvidéki államtitkárt, Borbély- 
Maczky Emil borsodmegyei, dr. Sóldos 
Béla nógrádi főispánokat, Hevessy László 
Gömör- és Kishont vármegye főispán
ját, Szent-Ivány József országgyűlési 
képviselőt, Tornallyay Zoltán ref. egy
házkerületi főgondnokot, Lukács Endre 
borsodi alispánt, a katonai helyőrség 
tisztikarát, a hatóságok, hivatalok kép
viselőit s különböző küldöttségeket.

A ravatal előtt Gömör- és Borsod fe
szes vigyázz állásban kivont karddal 
diszőrséget álló, festői egyenruhás, mar- 
káns-vonásu hajdúi egészítették ki a 
díszterembe belépő szeme elé táruló 
gyászképet.

Féltizenkettő után pár perccel fel
hangzott a Rimaszombati Magyar Dal
egylet férfikarának „Miért oly borús..." 
kezdetű gyászéneke, majd Sajógömör 
ág. ev. lelkésze, Mayer Béla, a kitűnő 
egyházi szónok mondotta el megható 
gyászbeszédét és a lelkeket Istenhez 
emelő, gyönyörű imáját a megboldogult 
lelki üdvösségéért. Az Ezsaiás próféta 
könyvének 40 ik része 6. és 7. verse : 
„Minden test fü és minden szépsége, 
mint a mező virága ! Megszáradt a fü, 
elhullt a virág, ha az Urnák szele fu- 
vallt rá" alapján szépen felépített be
széd s illetve az azt követő ima és 
gj ászének elhangzása után Gömör- és 
Kishontvármegye és Rimaszombat kö
zönsége részéről Varga Imre ref. lel
kész, miniszteri biztos, a járási Nemzeti 
Tanács elnöke s a városi tanács tagja, 
az ő ismert ékesszólásával vett búcsút 
vármegyénk élők világából eltávozott 
első tisztviselőjétől, méltatva annak ki- I

Szőllösy István városi irodafőtiszt he
lyesléssel fogadja az előterjesztett indít
ványt azon hozzáadással, hogy keres
tessenek meg a többi gömöri városok 
és nagyobb községek is az iránt, hogy 
a szóbanforgó kérdésben hasonló állás
pontot foglaljanak el.

A nagygyűlés résztvevői egyhangú 
lelkesedéssel fogadták el Dr. Kovács 
László indítványát.

Végül Gabonás István, az Egyesült 
Pártok helyi szevezetének alelnöke s az 
ipari és kereskedői szakosztály elnöke 
hálás köszönetét fejezte ki Dr. Kovács 
Lászlónak a város polgársága nevében 
értékes és nagyhorderejű előadásáért, 
a köz érdekében kifejtett önzetlen fá
radozásáért, s ezzel a mindvégig nagy 
figyelemmel kisért s városunk életében 
fordulópontot jelentő értekezlet befeje
zést nyert.

alispán temetése.
váló emberi tulajdonságait, erényeit, ér
demeit.

A vármegye tisztikara nevében Hor
váth Árpád dr. megyei főjegyző a kö
vetkező beszéddel búcsúzott:

M éltósá gos Alispán Úr!
Gömör és Kishont vármegye tiszti

kara alázatosan jelentkezik Előtted 
az utolsó raportra I

Drága Alispánunk, nézz még egy
szer végig sorainkon, a Te jóságos, 
meleg kék szemeiddel.

Alig egy hónapja annak, hogy mi, 
az újból szabad és újraéledt Gömör 
és Kishont vármegye tisztviselői a Te 
erős kezedbe tettük le a hivaUli es
küt. Akkor mi szent fogadalmat is 
tettünk, hogy a Te bölcs vezetésed 
mellett újjáépítjük, ismét virágzóvá és 
Isten segítségével egésszé tesszük ezt 
a gyönyörű Gömörországot.

Te férfiasán megszorítottad a ke
zünket és hívtál bennünket a szép és! 
nemes munkára, mi pedig lelkesen 
követtünk, mert éreztük és tudtuk, 
hogy helyes utón, hogy jó utón ve
zetsz. Azóta építgettünk, terveztünk' 
és Veled együtt örömmel vártuk azt 
a felemelő pillanatot, amikor itt, eb
ben a díszes teremben az ősi szoká
sok szerint szép és impozáns ünnepé 
közgyűlés keretében újra megindul az 
alkotmányos önkormányzati élet.

De a végzet utjai kiszámíthatatla
nok és a Teremtőnek úgy tetszett, 
hogy Téged elszólitson közülünk és 
mi, a Te hű munkatársaid — ez a 
nagyobb megyei család — itt marad
janak árván és egyedül.

Drága jó Alispán Urunk, nem igy 
képzeltük, nem igy gondoltuk, hogy 
gyászpompával kelljen ebben a terem
ben először szerepelnünk.

Nehéz Tőled búcsúznunk, nagyon 
nehéz, mert mi Téged nagyon-nagyon 
szerettünk és tiszteltünk.

Becsültük Benned a keménykezű, 
de jóságos szivű hivatali főnököt, az 
igazi nemes magyar urat, a talpig 
férfit, akinek izzó hazafiasságánál ta
lán csak a nemes egyszerűsége volt 
nagyobb.

Te ismerted ennek a sokat szenve
dett népnek minden baját és gondját 
és még nehéz betegségedben is a 
vármegye s annak népe volt minden 
gondolatod.

A rövid egyhónapi együttműködé
sünk alatt megismertük intencióidat, 
elgondolásaidat, hogy szeressük na
gyon a szegényeket, az elhagyatotta
kat, hogy ne engedjük széjjelbontani 
a húsz esztendei szenvedésekben egy- 
gyé kovácsolódott népet. Ezt mi a 
Te végső parancsodnak s a számunk
ra hagyott végrendeletednek tekintjük.

És ha most megpihent testedtől el 
is kell válnunk, a lelked, a Te ne
mes, jóságos lelked velünk marad 
és ebben a szellemben fog vezetni 
bennünket továbbra is.

És mi követni fogunk, búcsúzóul 
szentül fogadjuk Neked itt a ravata
lodnál, hogy végrendeletednek hűsé
ges és lelkiismeretes végrehajtói le
szünk.

Iglói Szontagh Zoltán, felejthetetlen 
jó Alispánunk, Isten veledl
A közvetlenhangú, megható búcsú

beszédet Csák Géza dr. feledi ügyvéd, 
a feledi járás közönsége és az egyesült

magyar párt feledi szervezete nevében 
elmondott, kedves visszaemlékezésekkel 
telt búcsúzása követte, majd „a gerin
ces, törhetetlen, nemzetükhöz mindig hű 
magyarok" nevében Fodor István aba- 
falai földbirtokos, az egyesült magyar 
párt tornaijai járási szervezetének el
nöke búcsúzott hazafiui hévvel, lelkes 
hangon attól a nemes férfiútól, aki „pél
dát adó magyar hős volt, magyarul 
érző lelke utolsó leheletéig, magyarul 
dobogó szive utolsó elhalkuló lükteté
séig." És ezzel az itteni ünnepélyes 
végtisztességtétel — melynek tartama 
alatt a város összes üzletei zárva vol
tak s az utcák gyászfátyollal burkolt 
villanylámpái pedig tompa fénnyel vi
lágítottak bele a ködös, esőt permetező, 
szomorú téli délbe — befejezést nyert.

A koporsót a megyeház főkapuja elé 
állott gyászkocsira helyezték s a gép
kocsik hosszú sorában elhelyezkedett 
gyászoló család és közönség kíséreté
ben úgyszólván az útmenti községek 
részvétteljes lakosságának sorfala között 
Sajókirályira szállították, ahol a dél
után 3 órakor megtartott egyházi szer
tartás mellett, Sajógömör és Sajókirályi 
községek részéről elhangzott búcsúbe
szédek után örök pihenőre helyezték a 
kedves emlékezetű alispán porrészeit a 
családi sírboltban, melynek ajtaján a 
vele fiágon kihalt iglói Szontagh-család 
címerét a búsan szitáló - esős, téli al
konyban lassan, csendben megfordí
tották. (—  — )

Iglói Szontagh Zoltán 1882. december
12-én Sajókirályiban született. Kora 
gyermekkora óta Felfaluban, nagyon sze
rető nagyapja: Szent Ivány Árpád or
szággyűlési képviselő v. b. t. t. házában 
tartózkodott.

A nagyapa és unoka között csodála
tos ideális viszony alakult ki, melynek 
hatása végig vonul egész életén. Ifjú 
korában mint sziklaszilárd jellemű, igaz
ságos szolgabirót ismerjük meg. A fe
ledi járás apraja-nagyja rajongó szere
tettel veszik körül, a nép minden réte
ge iránt táplált mindenkori igazságsze- 
retete és puritánsága révén. A világ
háborúban nem rejtőzik el a szolga- 
birói funkció védelme alá, hanem ön
ként, bátran otthagyva hivatalát, büszkén 
siet a megtámadott haza védelmére, hogy 
az orosz fronton bátran védje a haza 
határait. Bátorsága közismert volt tiszt
társai és katonái között, egymásután 
kapja a különböző kitüntetéseket. Nagy
apja boldogan olvasta szeretett unoká
jának harctéri leveleit. — Csakhamar 
szükség mutatkozott, hogy erős keze a 
feledi járás ügyeit mielőbb rendbehozza, 
nehéz szívvel hagyja ott a katonai éle
tet, de a kötelesség hivó szavának en 
gedve, elfoglalja a feledi főszolgabírói 
hivatal vezetését. Ebben az állásában 
páratlan népszerűségnek örvend, s ott 
állt a poszton egészen 1919. év márciu
sáig, amikor a csehek elfoglalták Fele
det. Nem tette le a fogadalmat s a vö
rös rémuralom visszaélései miatt is el
kedvetlenedve, hazatért ősi birtokára, 
Sajőgömörre gazdálkodni. Itt ismerjük 
őt meg, mint igazi magyar urat. Min
den embert személyesen ismert, részt- 
vett ügyes-bajos dolgaiknak intézésében 
és nem csoda, ha népe forró áhítattal 
hallgatta szavait. Ez a húsz év valósá
gos misszió volt a magyar ügy számá
ra, amelynek ő maga volt a leglelkesebb 
apostola. Ö tartotta ébren az elnyomás 
napjaiban a néppel való közvetlen érint
kezése által a magyar népben a jobb 
és szebb magyar jövő biztos tudatát. 
Senki nálánál jobban nem bízott a ma
gyar föltámadásban, mondhatni, hogy 
valóságos fanatikusa volt a szebb ma
gyar jövőnek. Kiváló érdemei elismeré
séül elfoglalja a Gömör Kishont várme
gye alispáni állását. — Apósa Főmét 
Gyula volt az utolsó és az elhunyt az 
újraéledt Gömör és Kishont vármegyé
nek az első alispánja. Lelke meleg sze- 
retetével kezdte meg működését,mindenki 
sokat várt és remélt tőle, mert igazi ur 
volt és jellem. Halálával megyénk egyik 
legjobbik fiát s a nép áldásos jótevőjét 
vesztette el.

A Rimaszombati Zeneiskolában be
iratkozások a II. félévre 1939. február 
hó I —6-ig naponta délután 2—4 óra 
között vannak. — Tanszakok: zon
gora, harmónium, hegedű, karének. 
Információt készségesen nyújt a ze
neiskola igazgatósága (Múzeumépület 
földszint).

1939. február hó 5.

Hirdetmény
az alkalmazottak kereseti- és külön

adójáról.
Figyelmeztetjük a munkaadókat, hogy 

alkalmazottaik illetményeire vonatkozó 
nyilvántartási és adólevonási kötelezett
ségük 1939. január hó 1 ével érvénybe 
lépett.

Minden munkaadó tartozik 1939. ja
nuár 1-től az alkalmazottak kereseti és 
különadóját az alkalmazott adóköteles 
jövedelméből, szavatosság mellett, le
vonni és azt minden hó 25 ig napjáig 
a nagyközség adóhivatalánál az erre 
vonatkozó illetményjegyzék kapcsán be
szolgáltatni. Az első befizetést kivétele
sen  feb ru á r hó 4 é ig  kell eszközölni. A 
vonatkozó nyomtatványok a községháza 
10. számú szobájában 8 fillérért kapha
tók. Az illetményjegyzéket két péláány- 
ban kell kitölteni.

A munkaadók tartoznak alkalmazot- 
taikról 1939. január 1-től kezdődőleg 
nyilvántartást vezetni, amelynek tartal
maznia kell az alkalmazottakra vonat
kozó összes fontosabb adatokat.

Minden munkaadó köteles 1939. feb
ruár 15. napjáig ugyancsak a községi 
adóhivatalnál bejelenteni az üzletében 
(üzemében) alkalmazott tisztviselők, mun
kások számát. A bejelentésre szolgáló 
nyomtatvány ugyanott kapható darabon
ként 2 fillérért. A bejelentett alkalma
zottak számában történt változást csak 
szaporodás vagy apadás esetén kell 
jelenteni. Az illetményben történt válto
zást pedig akkor, ha az eltérés 30%-náI 
nagyobb.

Áz őstermeléssel foglalkozó munkaadók 
kötelesek 1939. február hó végéig bejelen
teni azoknak a gazdasági cselédeknek és 
adóköteles gazdasági bérmunkásoknak, 
akiknek főilletményét gabonajárandóság 
alkotja, az adatait. Az évközben felfoga
dott alkalmazottakat 15 nap alatt kell 
bejelenteni, a személyekben beállott 
változást pedig csak abban az esetben, 
ha az elbocsájtott személy helyett ugyan
olyan minőségben és illetménnyel más 
alkalmazottat nem fogad fel, vagy ha 
fel is fogadott, az illetményeiben olyan 
változás állott be, amelynek alapján az 
adó átalányozás utján megállapított ösz- 
szcgét módosítani kell. — Bejelentési 
nyomtatvány a községi adóhivatalnál 
kapható 2 fillérért darabonként.

Mindenki, akinek háztartási alkalma
zottja van, tartozik azt 1939. február hó
15-éig a községi hivatalnál bejelenteni. 
Bejelentési nyomtatvány ugyanott kap
ható darabonként 2 fillérért.

Azok a munkaadók, akiknek legföl
jebb 5 alkalmazottjuk van s ezek közül 
egy sem végez irodai munkát, továbbá 
akik egyrészt akár megfelelő iskolai 
képzettség hiányánál, akik a foglalkozás 
természeténél fogva nem tudják a ke
reseti és különadó levonásával kapcso
latos Írásbeli teendőket ellátni s eset
leg erre a célra külön munkaerő alkal
mazása súlyos anyagi megterhelést je
lentene számukra az üzletükben (iparuk
ban) alkalmazottak illetményei után, 
végül, akár őstermeléssel foglalkoznak, 
a gazdaságban alkalmazott állandó cse
lédek és esetleg adóköteles időszaki 
bérmunkások illetményei után az aáó 
átalányozását kérhetik. Az eziránti igé
nyüket 1939. február 15. napjáig köte
lesek a községi adóhivatalnál bejelen
teni, bejelentési nyomtatványok ugyan
ott kaphatók 4 fillérért.

Újból figyelmeztetjük az összes érde
kelt munkaadókat a fenti előírásoknak 
és az adó befizetésének pontos és szi
gorú betartására, mert ellenesetben bír
ság kirovásának teszik ki magukat.

Bővebb felvilágosítást a községi adó
hivatalnál (10. sz. szoba) kaphatnak.

Rimaszombat, 1939. január hó 25.
Dr. L öcherer s. k. községi biró.
Harsányt s. k. főjegyző.

Hirdetmény
a rokkantellátási adóról.

A vonatkozó törvény értelmében rok- 
kantellálási aáö t tartoznak fizetni a föld
adó, házadó, társulati adó, tantiémadó, 
kereseti adó, jövedelem- és vagyonadó 
fizetésére kötelezett személyek.

A rokkantellátási adókedvezményre, 
illetve a hadirokkantakat, hadiözvegye
ket és hadiárvákat, valamint a vitézségi 
éremtulajdonosokat és tűzharcosokat 
megillető adómérséklésre vonatkozó 
igényjogosultságot az 1939 év i m ájus
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hó 31-ik napjáig kell a községi elöljá
róságnál az arra illetékes katonai, vagy 
polgári hatóság bizonyítványával iga
zolni.

Ha az adózó az igényjogosultságot az 
1939 évi december hó 31. napjáig iga
zolja, a kedvezményre 1939. január 
1 -töl van igénye. Később történő igazo
lás esetében az adókedvezmények az 
adózót csak az igényjogosultság igazo
lását követő évtől kezdve illetik tneg, 
hacsak az adózó hiteltérdemlöen nem 
igazolja, hogy az igazolási kötelezett
ségének tőle nem függő, vagy általa el 
nem hárítható akadály miatt nem tudott 
határidőben eleget tenni.

Rimaszombat, 1939. január hó 25.
Dr. L öcherer s. k. közs. biró.
Harsányi s. k. főjegyző.

Hét nap
ism ét szép csend esen  
örök sem m iségb e fú lt, 
h ejehu jd s udvarával 
K arnevál is bevonult.
Itt a fa rsa n g , a fánksiités 
és  a táncok ideje, 
eg y ék  fánkot s  táncoljon is 
akinek épp van kedve. 
E leget sz om orodha tunk  
s fo ly h a t az orrunk vére, 
a fa rsan gon  mulasson hát 
kiki m aga kedvére.
Já r ja  v é g ig  a bálokat, 
rú g ja  be a nagybőgőt, 
találja m eg sok-sok mama 
a már r é g e s r é g  várt vöt. 
Kerüljenek f e l  a f e j r e  
színes, c s ö r g ő s  fö v eg ek , 
a g g le g én y t  a háza ssá gtó l 
a jószcllem  v éd je m eg.
Ne álljon mostan sírásra  
senkinek se  a szája, 
a könnyeket a nagybö jtb en  
mindnyájunk m egtalálja .

És mert bálra nincs kilátás 
s  a n a g yb ő gő  mind lyukas, 
s  nincs egyá lta lán  kilátás, 
h o g y  k edélyesen mulass, 
vöt ha jszo lga tó  mamáknak 
s  f é l ö s  agglegén yek n ek  
s  azoknak is, akik talán 
c s ö r g ő s  sapkát viselnek, 
igaz szívből azt ajánlom  
s  hitet is teszek rá ja :  
szórakozni és  mulatni 
leg jobb  csak a színházba.

J l^7V gu.s.
Tanügyi kinevezések. Molnár Józ sef, 

Dr. Sárkány Oszkár, Surányi Jú lia  ta
nárok és Kom áromy Zoltán tornatanár 
a rimaszombati reálgimnáziumhoz kine
veztettek.

Tanügyi áthelyezés. Dianiska Pált, 
a bártfai áll. reáliskola vezetőjét, ki a 
a rimaszombati reálgimnáziumnak volt 
több évig tanára, az iglói szlovák reál- 
gimnázium igazgatójává nevezték ki.

Uj körorvos Feleden. A belügymi
niszter Dr. Simon Dezsőt Feledre köror
vossá kinevezte. Az uj körorvos műkö
dését már meg is kezdette.

Eljegyzés. Szkaliczky Erzsébet és 
Krsták István jegyesek. (M. k. é. h.)

Halálozások. Dr. Stromp Lászlóné 
szül. Tokár Anna életének 30 ik évében 
január hó 27-én Füleken rövid szenve
dés után meghalt. A családjának élt, 
kedves fiatal asszony holttestét Rima
szombatba szállították és a múlt vasár
nap délután az i t t e n i  temetőben 
helyezték őszinte részvét megnyilvánu
lás mellett örök pihenésre. Korai elmú
lását férje, dr. Stromp László, a füleki 
zománcgyár titkára gyászolja, Erzsébet, 
István-Zoltán gyermekeivel együtt, aki
ken kívül még szülei, Tokár István és 
neje Szokolay Julianna, nagyanyja, test
vérei és rokonai borultak mélységes 
gyászba.

Ivanyik K ároly helybeli szobafestő és 
mázoló 42 éves korában január hó 28- 
án Budapesten, hol gyógykezelés alatt 
állott, hosszas szenvedés után eltávozott 
az élők világából. A törekvő, szorgal
mas iparosember holttestét szerettei 
haza szállíttatták s az itteni temetőben 
január 31-én helyezték nagy részvét 
mellett síri ágyára. Halálát özvegye szül. 
Hlozek Erzsébet, kisleánya és rokonai 
gyászolják.
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Városunk egyik tekintélyes iparos pol
gára, nemes- dedinai Z su ffa  Kálmán mű
szaki vállalkozó, városi képviselőtestü
leti tag, több intézmény vezetőségi tagja, 
munkás életének 78 ik évében január hó 
31-én hosszas betegeskedés után jobb
létre szenderült. Az életét családjának 
szentelt, saját erejéből jómódú iparossá 
gyarapodott, évekkel ezelőtt azonban 
elbetegesedett régi polgártársunk teme
tése nagy részvét mellett folyó hó 2-án 
ment végbe. Halála gyermekeit: Gross 
Jenőné szül. Zsuffa Rózsit, özv. Kandra 
Istvánná szül. Zsuffa Erzsébetet, Zsuffa 
Irént, Zsuffa Lászlót és Zsuffa Margitot 
családjaikkal és rokonait döntötte 
gyászba.

Özv. Tariska Lajosné szül. Berky] Iza
bella áldásos életének 89-ik évében ja
nuár hó 31-én Debrecenben örökálomra 
szenderült. A megboldogult nagyasszony
ban Tariska Lajos, a rimaszombati kir. 
törvényszék elnöke szeretett édesanyját 
vesztette el.

Diákbál. A rimaszombati m. kir. áll. 
reálgimnázium felső osztályú tanulói a 
szegény tanulók felsegélyezésére f. hó
11-én a „Hungária" nagytermében tánc- 
mulatsággal egybekötött műsoros estet 
rendeznek, mikor is a Vlll-ik osztály 
tanulói közül Koltányi Tibor prológot 
mond, majd a Szózat eléneklése után 
a „Zsófika" egyfelvonásos falusi törté
netet adják elő, amit a „Hiszek egy...“ 
követ a VIII. oszt. négyszólamú férfikara 
által énekelve, Gyula diák melodrámáját 
szavalja Hullay József, zongorán kiséri 
Scholtz Pál, végül az „Agglegények fö- 
zőiskolája" bohózatot mutatják be.

A Gazdák Biztosító Szövetkezete, 
az anyaország leghatalmasabb, keresz
tény biztosító intézete veszi át a Felvi
déken az Egyesült Magyar Párttal szer
ződéses viszonyban működött Domov és 
Szlovákia általános biztositó intézetnek 
a visszacsatolt területen fenálló biztosí
tásait. E jelentékeny üzletállományon 
felül a Gazdák Biztositó Szövetkezetében 
kerülnek még a következő volt cseh
szlovák intézetek magyarországi állomá
nya i s : Kárpátja, Rolnicka, Slávia, Ha- 
siíka, Korona, Praha, Cehoslavia és Ná- 
rodna. A fenti intézetek ügyeiben szíve
sen szolgál felvilágosítással Benkovits 
Gyula titkár, a Gazdák Biztositó Szövet
kezetének rimaszombati főképviselője.

* Láthatatlan ellenségeink: a bak
tériumok és a mérgező anyagok legin
kább ott fejtik ki káros tevékenységü
ket, ahol az ürülésre szánt salakok 
megrekednek és bomlásnak indulnak. 
Ezért rendkívül fontos a bélcsatorna 
mindennapi rendszeres tisztítása. Este 
lefekvés előtt 2—3 szem Artin-dragéet 
bevéve, ez a régóta bevált hashajtó 
másnap könnyű, fájdalommentes ürülést 
idéz elő anélkül, hogy egy pillanatig is 
gondolnánk arra, hogy este hashajtót 
vettünk be.

Dermesztő álmából most ébredt uj 
életre az elvarázsolt királyleány. Dalos, 
táncos ünnepen lerázza a sötét varázs
latot. Február 18-án újra felvonul asz- 
szonyok serege, kiknek szivében a se
gítés tiszta lángja lobog. „Rimaszombat 
és  Vidéke Jótékony N őegyesü let“ kibont
ja a szeretet fehér zászlaját s a felsza
badulás ujjongó örömével várja nagy 
találkozóra a megértő lelkeket.

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

*36 és olcsó
a Darmol. Beváltja, amit ígér 
Nincs vele bajlódás, tealózés 
keserüizü anyagok nyelése, stb
J óízű hashajtó a. ■ i . i» iVJ;\A»Vr14 fillérért is kapható gyógjrszertiraaa.

A rozsnyól bányák az ózdi igazga
tóság hatáskörébe kerülnek. A Rimamu
rányi Társaság rozsnyói bányaigazgató
sága, amely húsz éven át működött a 
cseh megszállás alatt levő bányaváros
ban, most feloszlik. — Az igazgatóságot 
április végén szüntetik meg: a vissza
került bányák az ózdi igazgatóság ha
táskörébe kerülnek.

Elnézést kérünk, ha netán elvétjük 
még a címzéseket uj életkörülményeink 
között. Elnézést kérünk ha netán vala
kinek nem adnánk meg az illő címzést. 
Szolgáljon mentségünkre az a körül
mény, hogy 20 év alatt elszoktunk a 
címzésektől és rangoktól és ezért még 
nehezen áll reá a nyelvünk. Nem va
gyunk ellenségei a elmeknek és rangok

A» Bay&i «kereszf
különbözteti meg a valódi Aspirin- 
tablettát az utánzatoktól és pót

szerektől.
ügyeljünk tehát a » & a ^e l« 'ke  resztre !

nak. Ami jár, az jár. Meg kell tisztelni 
mindenkit, azzal amit megérdemel. De 
azért szeretnénk azt látni, hogy közéle
tünkben e tekintetben némi változás 
állna elő. Különösen pedig az szűnne 
meg, hogy egyes embereknek életcéljuk 
legyen, hogy a méltóságos vagy kegyel
mes címet elnyerjék. Ártalmasnak talál
nék a nemzetre nézve az olyan ferde 
törekvéseket, hogy valaki csak azért 
tülekednék, hogy méltóságos ur legyen. 
A nemzet, ez az édes haza most mun
kát, fokozott és s z ív ó s  munkát követel 
minden polgártól. Hazánk újjáépítésé
nek és erőssé tételének szent célja kell, 
hogy lebegjen most minden magyar 
előtt és félre kell tenni a rangokért és 
címekért való tülekedést. — Szerintünk 
nem cim és rang, hanem a munkatelje
sítmény és áldozatkészség nagyságának 
foka jelenti a címet és rangot. Ezt a 
szellemet szeretnénk látni a magyar élet 
minden megnyilatkozásában.

használni, amelyet a leg
többen utánoznak, ha siket- 

1 telenül Is. Biztos, enyhe fit* 
dalommentes hatás Jellemzi az

ARTIN
pld hashajtó dragéekat. Este 2-3 szem 
elvűvé, reggelre kellemes urülést bt

A sakk-kör január 29 iki salgótarjáni 
mérkőzéséről szóló beszámolót anyag
torlódás miatt csak jövő számunkban 
hozhatjuk.

Mellékelt Parasztiskolai tanterveze
tet t. olvasóink becses figyelmébe 
ajánljuk.

A Zeneközlöny (Szerk. Hódossy Béla 
és Szabó Gyula, Tiszaföldvár) újévi 
számát a Felvidéknek szentelte. Közli 
Gáspár János ny. ig. tanító, énektanár 
és zeneszerző lelkes cikkét: „Az egy
házi zene 20 éve a Felvidéken címmel. 
A kottamelléklet pedig ugyancsak Gás
pár Jánosnak — ki évtizedeken át Rima- 
szécsen, másfél év óta pedig Losoncon 
lakik, — két hatalmas, vallásos műda
lát hozza „Boldog ösvény" c. alatt,. 
harm. v. zong. kísérettel. A Szabadulás 
címűnek tartalmas, megkapó szövegét 
Sziklay Ferenc dr., Az égi kéz szövegét 
pedig Apostol B. irta. A két müdal 
Sörös Béla ref. püspök s theol. igazgató
nak van ajánlva. A minden tekintetben 
sikerült és aktuális szerzemény iránt — 
mint a Zeneközlöny is Írja, — nemcsak 
a Felvidéken, hanem az anyaországban 
is élénk érdeklődés nyilvánult meg.

S Z Í N H Á Z .
Vitéz Jakabffy Dezső, a szombathelyi 

Városi Színház igazgatója társulatával 
f. hó 4-én, szombaton este, a „Legyen 
úgy mint régen volt" operett bemutatá
sával megkezdi nálunk hat hétre terve
zett sziniidényét.

Bár a farsangi szezon nem mondható 
a legalkalmasabbnak, a bérletjegyzések
ből és egyéb előjelekből arra kell kö
vetkeztetnünk, hogy Jakabffyék itteni 
előadás-sorozatát is siker koronázza.

A színházi jelentésen felsorolt nevek 
— a szcenikai főnökséget betöltő Ütő 
Endrén kívül — teljesen ismeretlenek 
előttünk, az még a direktor neve is. A 
Komáromi Lapokban főleg Szombathy 
Viktor tollából megjelent kritikákból azt 
kell következtetnünk, hogy a társulat 
nem egy figyelemreméltó tehetséggel 
rendelkezik, sőt több vérbeli művészt 
is felölel.

Színművésznők:
J. Fejér Erzsók énekesprimadonna, 

Bakó Anci énekesprimadonna, Hámory 
Lili szubrettprimadonna, Ujvárossy Kató 
népszinműszubrett, Bálint Anna hősnő, 
Vörös Ilona szende, Kallós Éva naiva, 
Nagy Csilla szubrett, Egry Berta komika, 
Katona Emmi drámai anya, Varró Ma
nyi énekesnő, Molitórisz Gizella, Bölcs- 
házy Ilona, Kertész Klára, Császár Ilonka, 
Vass Ica, Révy Babi, színésznők.

Színművészek:
Nagy Gábor énekes bonviván, Erdődy 

Kálmán táncoskomikus, Bende László 
hősszerelmes, Bánó Mihály bonviván, 
Késmárky Kálmán jelleirkomikus, Sza
kács Árpád buffókomikus, Somkuthy 
Dezső jellemszinész, Erdélyi Kálmán 
apaszinész, Kormos József lírai szerel
mes, Máray Ede naturburs, Burányi Al
bin, Szabó Imre, Balogh Béla, Hajmássy 
József, Czombá! Lajos, színészek.

A magyar igehirdetők névsora ez. A 
jövetelüket megelőző jóhirük biztosíték 
a sikerre. Rimaszombat közönsége lel
kes a szinpártolásban, de fölötte igényes 
is. Reméljük, hogy a színtársulat a leg
nagyobb igényeket ha nem is teljesen 
kielégítő, de mindenesetre olyan lesz 
játékában, ami megállja a kritikát. A 
legjobbat, a legéletesebb valóságot 
akarja visszaadni alakításában minden
egyes szereplő.

Ezt várjuk s amikor szinházrovatunk 
megnyitásával magyar testvéri szeretet
tel köszöntjük Gömörország fővárosában, 
Blaha Lujza, a magyar nemzet csalogá
nya, a magyar színművészet örök büsz
kesége szülőföldjén a szombathelyi te- 
átristákat, sok forró estét kívánunk ne
kik és a publikumnak egyaránt.

Kongjon fel a gong-ütés, lebbenjen 
szét a függöny s hittel, reménységgel 
kezdődjék hát a játék ! ml.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik forrón szeretett férjem, 

édesapám, testvérünk és sógorunk végtisz
tességén részt vettek, vagy fájdalmunkat 
levélben igyekeztek enyhíteni, ezúton mon
dunk hálás köszönetét

özv. Ivanyik Károlyné, 
Ivanyik Gyöngyi, 
Hlozek Lászlóné 

és a Hlozek-család.

Részvétköszönet.
Mindazok, kik feleségem, illetve leá

nyunk elvesztése feletti fájdalmunkban 
irántunk részvéttel voltak, ezúton mondunk 
hálás köszönetét.

Rimaszombat, 1939. február hó 2.

Stromp, Tokár-család.

A jövőheti műsor:
Február 5-én, vasárnap d. u. 4 órakor 

mérsékelt helyárakkal „Mágnás Miska" 
operett megy. Vasárnap este „Legyen 
úgy, mint régen volt" operettet ismétlik 
meg.

Hétfőn : „Fűszer és csemege" Csathő 
j Kálmán nagysikerű története, amelyet 

szerdán megismételnek.
Kedden: „Mezei pacsirta" operett 

megy, amely csütörtökön este ugyancsak 
színre kerül.

Pénteken Földes Imre „Tüzek az éj
szakában" hírneves irredenta drámájá
nak itteni bemutatója.

Szombaton a diákbál miatt nincs 
előadás.

Vasárnap délután „Legyen úgy, mint 
régen volt", este pedig a „János vitéz" 
operettet adják elő.
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A  tízmillió m agyar
kulturfeladatai.

A felvidéki magyarság visszacsatolása 
nem csak politikai esemény, hanem kul- 
turkérdés is. Az egymás mellé került 
néptömeg, melyet 20 évig egy államha
tár választott el, visszacsatolásának po
litikai aktusa levegőt hozott mind a két 
csoportnak. Huzat támadt a pesszimista 
keserű izű magyar társadalomban s az 
egyes kis magyar közösségekben is. Uj 
életkedvek csillannak meg, nem csak az 
egyénekben, hanem a közösségben is. 
(Jj életcélok alakulnak ki, kicsiben és 
nagyban. Uj vidékek színes összetétele 
ad nem csak uj izeket, de uj erőket is. 
A politikai esemény nem csak területi 
megnagyobbodást hozott, de meghozta 
magával az önbizalmunk megnagyobbo
dását is. Nem csak az egymillió magyar 
menekült meg a Republika elsüllyedt 
erkölcstelen tengeralattjárójából, hanem 
tízmillió magyarban szabadította fel a 
letargikus lelket. Igaznak bizonyult az, 
amiben hittünk s megnövelte a fajsú
lyúnkat mindaz, amit a 20 éves szét 
szakítás alatt akár az egyik, akár a má- j 
sik csoport a közösségi céljaink érdé-1 
kében tett. Ma ezen hitünk győzelmével 
s a 20 éves küzdésünk javunkrairásáva! 
olyan súlyt jelentünk, nem csak Közép- 
európában, hanem a megváltozott Euró
pában is, amit nem lehet elhanyagolni 
még 70 millió mellett sem.

Sokan még fel sem mérik annak a 
ténynek a jelentőségét, hogy Magyaror
szág ma kisebb alakban, de ugyan 
olyan körülmények közé került, mint 
volt ezer évvel ezelőtt, amikor a nyugati | 
határon a német-római birodalom, déli 
határán a már akkor meglevő délszláv 
államiság, északi határán p dig a len 
gyei királyság őrszemei állottak. És 
most egy percre képzeljük vissza ma
gunkat azokba az időkbe. Az esztergomi 
ásatások rajzolódnak elém : erre a korra 
emlékeztet. Pécs székesegyházát nézem 
és erre gondolok. A nemrég feltárt egri 
bazilikát nézem vagy akár a szepesi vá
rakat, a csütörtökhelyi templomot. 
Krasznahorka büszke várát: mindegy.! 
Akármit nézek ugyan az az ihlet száll 
meg bennünket egyformán. Amikor a ma
gyar szellem egy önálló, erős magyar álla
miságon és társadalmon keresztül ereje 
teljében élhette ki magát, a nemzeti gé
niusznak olyan szellemi bástyáit alkot
ta meg, amelyekből a mostani nemzedék 
is bőven meríthet. Milyen csodálatos, 
hogy a négyszázéves közös uralom, a 
százötvenéves török dulás ellenére soha 
egy percre le nem hanyatlott a függet
len magyar hivatás gondolata s már 
maga ez elegendő bizonyíték arra, hogy 
a magyar szellemnek nem csak az a sze
repe Középeurópában, hogy egy szin le
gyen a sok között, nem csak az, hogy 
a nyugateurópai utazók felsorolhassák 
a Kárpát medencéjében és körülötte élő 
tizennyolc nemzet között, hanem ennél 
sokkal, sokkal több. Egy bizonyos: a 
vitatkozások legnagyobb problémája a 
száguldó történelmi események jóvoltá
ból megszűnt. Meztelen tények előtt 
állunk s a meztelen önmagunkra va
gyunk bizva, támasz, segítség s kibúvó 
nélkül. S a magyarságnak ez az önnál- 
lósága s megnagyobbodásával járó faj- 
sulynövekedése jogosan veti fel a kér
dést, vájjon folytatni tudjuk-e a régi hi
vatást, vájjon a magyar szellem folylatni 
tudja-e azt az utat, amelyet az Árpádok 
indítottak el, amelynek egyedül köszön
hetjük nagyságunk alapjait.

Mielőtt a most megnagyobbodott Ma
gyarország a 10 millióval továbbhaladna 
— először bévül kell rendbejönnie, az 
öntudatot megerősítenie a közösségi ér
zést lefelé is általánossá tenni: az erő
inket befelé irányítani, az igazi nemzeti 
értékeket felszínre hozni s a mindezek
ből fakadó gyakorlati teendőket feltétel 
nélkül elvégezni.

Mindez nem jelentkezhetik negatívu
mokban : nem azt kell keresnünk, hogy 
más nemzetekhez képest mink nincs, 
hanem azokat a faji és népi adottsága
inkat kell kitermelnünk, amiknek a ki
bontakozása hozza meg majd az igazi 
nemzeti értékünket.

Olyan eszményeket kell a tömegeink 
elé állítani, amik a nemzeti életünk

minden vonatkozásában ezt a célt szol
gálják.

Ha a 10 millió magyar igy megerősö
dik s mentesíteni tudjuk a jelszavas 
magyaroskodástól s az utcaszándékoktól, 
akkor nincs az életnek olyan oldala, 
ahol kikezdve veszélyeztethetné a ma
gyarság önállóságát. Nem igaz, hogy 
rajtunk kívül álló erők lendülete és 
akarata determinálja a mindenkori hely
zetünket, mert ennek hirdetése a nemzeti 
életünk feladását, saját magunk gyáva
ságát és ügyefogyottságát, de egyúttal 
ellenállásnélküli behódolásunkat is je
lentené.

A magyarság belső megerősödése 
beláthatatlan perspektívákat nyit a Du- 
namedencében. Egy erős konstruktív 
társadalmi berendezkedésű, magas kul
túrájú magyar nemzet — ahogy az a 
múltban is volt — vonzóerővé válhatik 
a Kárpátok hajlatában lakó többi nem
zetek számára is. Ha egy ilyen felsőbb- 
rendű életformát tudna magából kivetí
teni a 10 milliós magyarság, nem csak 
vonzóerő, hanem útmutatója is lenne a 
Dunamedence sötétjében járó kis né
peknek.

Nyilvánvaló, hogy ezt csak egy erős 
magyarság végezheti el. Itt állunk meg
növekedett ■feladatainkkal, nemzeti prob
lémáinkkal egy Európában, mely épugy 
mint évszázadokon keresztül, csak ak
kor törődött velünk, ha csatatérré változ
tunk, vagy ha a kiaknázhatatlan népi 
forrásainkra volt szüksége.

Ennek a mágneses erővel biró ma
gyar életformának a belső szerkezete a 
jól irányított társadalmi szervezettségen, 
de még inkább az igazi nemzeti kultú
rán épülhet fel. A milliónyi magyarnak 
a 20 éves kisebbségi sorsa megmutatta 
azt, hogy a nemzeti mivoltunkhoz a 
legszilárdabban nem a politikai hovatar- 
tozandóság, sem pedig a mesterséges 
állameszme, hanem a közös kulturérté- 
k k kötötték úgy az egyént, mint a kö
zösséget. A magyarságot sohasem a po
litikai nagyzások tették igazán naggyá 
hanem a helyes felismerése igazi mivol
tunknak. Ha többet akartunk önma
gunknál, mindég ráfizettünk, ha viszont 
elvettek belőlünk : mások fizettek rá, 
mert a kulturértékeinkben éltünk to
vább. Ha elvettek belőlünk — az igazi 
mivoltunkból visszajáró lelkek lettünk a 
közös kulturértékeink minden megnyi
latkozásaiban s kisértetek minden tolvaj 
rémületére. Az igazi haza, igy a kultur- 
szálakkal megrajzolva nem válhat a 
magyarság számára sem térképpé, sem 
határkővé hanem szívvé és lélekké.

Ha a tömegeinkben a kultúra kivá
lasztó vizével kristályosítjuk ki a nem
zeti tartalmat, nem kell többé félnünk 
az érdekmagyarság káros következhié- 
nyétől.

Mint ahogy minden berendezésünket, 
úgy a kulturmunkánk irányát is a kö 
zösségi eszme határozhatja csak meg. 
Kollektívnek kell lenni ennek az irány
nak, mert a magyar nép egyetemének 
jövőjét akarja szolgálni. A kulturéletünk 
minden megnyilatkozásában érvényesül
ni kell ennek az elvnek, legyen az akár 
iskola, akár iskolán kívüli népnevelés, 
akár irodalom, vagy művészet. Nem le
het helyeselni azt a törekvést, hogy 
egyes csoportok a nemzeten belül — 
néha azon kivül is kisajátítsák a kultúr
áiét egyes ágait s csoportérdekükbe 
állítsák azt be. De azt sem nézhetjük jó 
szemmel, hogy a kulturmunka egyes 
politikai frakciók — mégha magyarok 
is azok — érdekvonalain mozogjon s 
azoknak propaganda kelléktárába szo
ruljon.

Tulajdonképeni célja minden kultur- 
működésnek a mapyar tömegek szellemi 
megerősödése. A tömegeink szellemi 
megerősödését csakis egy egészségesen 
kialakított társadalmi úton megszerve
zett egyesületi rendszer teszi lehetsé
gessé. E kulturmunka tengelyének pedig 
egy olyan kulturszervezettség kell hogy 
legyen, amely a nemzet leggerincesebb 
rétegének örök kifogyhatatlan erőtarta
lékának, a magyar népnek a művelt
séget van hivatva fejleszteni.

Nem engedhetjük meg magunknak 
még a megnagyobbodott formában sem 
azt, hogy az igazi népi nemzeti kultúr
politika helyett szektakultura foglalja le 
a kultúrát szomjazó tömegeinket.

Részlet Varga Imrének (Bars) 
az esztergomi Balassa Tár
saságban tartott előadásából.

S P O R T .
A Rimaszombati Törekvés közgyűlése.

A Törekvés Sportegylet vasárnap dél
után 2 órakora tagok szépszámú jelen
léte mellett közgyűlést tartott. A közgyű
lés főtárgyát a RPOS direktóriumának, 
illetve Makovits Jenőnek a beadványa 
fölötti határozathozatal képezte, amely 
beadványokban felkérték a Törekvést, 
hogy a sporttevékenységét újból meg
kezdő RPOS kebelébe testületileg lép
jen be, hogy ez a nagymultu egyesület 
képviselhesse Rimaszombat sportját.

Az indítvány fölött élénk vita fejlődött 
ki. Javaslat hangzott el oly irányban, 
hogy a Törekvés változtassa meg a ne
vét, de egyik társadalmi egyesület ke
belébe se tartozzék, hanem gyűléseit 
felváltva tartsa a Polgárikörben és az 
Iparoskörben. Egy másik javaslat pedig 
oly irányban kívánta a kérdést megol
dani, hogy az egyetlen rimaszombati 
sportegylet legyen teljesen független. 
Mindegyik felszólaló hangoztatta, hogy 
a sportegylet ügyét oly módon kell meg
oldani, hogy a rimaszombati — immár 
szabadon szárnyaló, minden béklyótól 
mentes — magyar sportélet semmiféle 
hátrányt ne szenvedjen s minden önzet
len és értékes sportembert egyesíteni 
kell a rimaszombati sport zászlaja alatt, 
hogy az összefogás a fejlődés sohasem 
tapasztalt fokát eredményezhesse.

A közgyűlés végül úgy határozott, 
hogy a kérdést nem bccsájija szavazás 
alá, hanem a Törekvés direktóriuma 
folytasson a héten újabb tárgyalásokat 
a RPOS direktóriumával, annak békés 
és közmegelégedésre való megoldása 
érdekében. A legrövidebb időn belül a 
közgyűlés újból összejön s végleges 
döntést hoz az ügyben.

Az indítványok során Szlovencsák 
János javaslatára a közgyűlés uta
sította az egyesület direktóriumát, hogy 
haladéktalanul forduljon beadvánnyal a 
budapesti MLSZ-hez, sőt személyes in-1 
tervenció utján is igyekezzék elérni azt 
hogy a rimaszombati labdarúgó sport 
megfelelő és megérdemelt értékelést 
nyerjen azáltal, hogy a Nemzeti B. baj
nokságba osztassák be. Erre a Törek
vésnek elsőbbségi joga van több terv
bevett egyesület előtt.

Felelős sz e rk e sz tő : R á b e l y  K á r o l y .

N Y Í L T  T É R . * )
Köszönöm

azt a felejthetetlen jóakaratot, azt a jó
indulatú pártfogást, amellyel kedves és 
szeretett vendégeim részesíteni szívesek 
voltak akkor is, amikor Rimaszombat 
és vidéke közönsége gyülöletmentes 
egyetértéssel szórakozva tették kelle
messé a létért való küzdelmek perceit.

Az életnek kényszerítő hatása követ
kezében 1939 február hó 1-étől a 
„MONTÉ CARLO" mulató vezetésétől 
teljesen megváltam, annak további irá
nyításában sem személyemmel, sem pe
dig anyagiakkal részt nem veszek, utó
dom : Scháchter József ur pedig tudni 
fogja a kötelességét.

Á rimaszombati jótékonysági egyesü 
leteknek és sportkluboknak ezúton kí
vánom a jó Istentől, hogy a rimaszom
bati vendéglős urak együttesen adjanak 
minden évben annyit, amennyit én min
dig és mindenkor egyedül adtam, akkor 
hiszem és tudom, hogy egy méltatlanul 
meggyötört s z ív  és lélek kárpótolva 
lesz a jótékonyság terén is.

Ellenségeimnek pedig, — akik vagy 
adósaim, vagy őket jellemtelen magavise
letük miatt üzletemben ki nem szolgál
tam, — csak azt üzenem : Az Isten nem 
ver bottal! .. .  — Tisztelettel:

e c s e g i  é s  m eszesi Konyha Géza 
Rimaszombat.

•) E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

Kiadó lakás.
A Ferenczy-utca 5 számú házban 
egy kétszobás lakás fürdőszobával és
mellékhelyiségekkel, továbbá két egy
szobás lakás konyhával azonnal ki
adó. — Érdeklődők forduljanak : 
Horovitz és Társa céghez.

Gyors- és gépírást tanítok. 
Gépirási munkákat vállalok.

N A G Y  I L O N A
Rimaszombat, Ferenczy-u. 1.

Hirdetmény.
Az Ipolyság-i határvadász, 
a Rimaszombat i haíárvadász, 
a Tornaija i gyalogsági, 
a Losonc-i tü. és határvadász, 
a Rozsnyó-i határvadász, 
a Jolsva-i határvadász laktanyák mar- 

kotányos bérletére, 1939. évi március 
hó 1 tői kezdődőleg, 3 (három) év tar
tamára pályázatot hirdetek :

A bérletre pályázhatnak:
a) hadirokkant, voit továbbszolgáló 

altisztek,
b) egyéb hadirokkantak,
c) nyugdíjas, volt továbbszolgáló al

tisztek,
d) oly egyének, kik hivatásos katonák 

voltak s a csehek alatt a felvidéken ha
zafias érzésük, ill. magatartásuk miatt 
üldözve, vagy börtönözve voltak,

e) Az a), b), c), d) pont alatt felso
roltak özvegyei.

Tényleges szolgálatban álló altisztek, 
illetve nejeik nem pályázhatnak, azok 
állal esetleg benyújtott kérvények a lak
tanya pság által érdemi tárgyalás nél
kül visszautasittatnak.

A pályázók kérvényei az alábbi ok
mányokkal szabályszerűen felszerelve 
f. évi február hó 15 ig az illetékes 
laktanya psághoz terjesztendök be.

A kérvényeknek az alábbi hiteles ok
mányokkal igazolt adatokat kell tártál - 
mazniok :

1) Név és rendfokozat. (Esetleg a 
jelenlegi polgári hivatás.)

2) Állományviszony.
3) Életkor és vallás.
4) Szolgálati idő. (Ebből zárjelben a 

harctéren töltött hónapok száma, sebe
sülés és annak mérve),

5) Családi állapot és családtagok szá
ma. (gyermekek neve és életkora.)

6) Kitüntetések, esetleg élvezett juta
lomdijak.

7) Szolgálati alkalmasság foka, orvosi 
bizonyítvány szerint.

8) Vagyoni állapot. (Mily tőkével, va
gyonnal rendelkezik, illetve az üzlethez 
szükséges berendezést be tudja e sze
rezni és mily módon ?

Anyakönyvi lappal nem rendelkező, 
vagyis polgári egyének részéről a forra
dalmak, kommun alatti magatartásuk a 
polgári hatóság (rendőrség) által kiállí
tott erkölcsi bizonyítvánnyal igazolandó.

Úgy a kérvényt, mint annak mellékle
teit a törvény szerinti okmánybélyeggel 
kell ellátni. (A kérvényre 2 Pengős, a 
mellékletekre 1 I Pengő bélyeg).

A bérletért fizetendő :
A markotányos üzem céljait szolgáló 

helyiségekért és az elárusitási jogért, a 
bérlő az általa havonta fizetendő forgal
mi adóval egyenértékű tiszti ószereket 
tartozik minden hó 5 ig a laktanya 
parancsnokságnak beszolgáltatni.

A markotányos üzemhez természetbeni 
lakás nem tartozik, a lakás biztosításá
ról a bérlő saját maga tartozik gondos
kodni.

A kantin bérleti szerződés az odaíté
lés megtörténte után fog a bérlővel 
megköttetni.

Á fenti időpontig be nem érkező kér
vények, azok benyújtóinak, tárgyalás 
nélkül visszaadatnak.

Miskolc, 1939 január 23-án.

Modem üzlethelyiség
azonnal kiadd.

Érdeklődni lehet a kiadóhivatalaban.

Értesítés.
Ezúton értesítem a n. é. Közönséget, 

hogy a helybeli Sport (Kosincr) éttermet 
folyó február 1-sö napjával bérbe vettem. 
Elsőrangú házi konyha. Menti-rendszer, 
Abonenseket elfogadok. Kitűnő fajborok, 
naponta frissen csapolt sör. — Minden 
nap friss zónapörkölt.

Szives pártfogást kér
HULLAY JÓZSEF,

vendéglős.

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



1939. február hó 5. O l m S r 5

„Gömör" 1939 február 5-iki számának melléklete.

Első Magyar Parasztiskola 1939. évi tantervé.
Parasztságunk felemelését és ezáltál népünk, hazánk független

ségének biztosítását célzó Első Magyar Parasztiskola január 31.-én 
megtartott előadói értekezletén a következő előadások tervezete lett 
elfogadva:

I. Anyaországbeli előadások.
1. Piukovich József dr. orsz. Zöldmező Szövetség üv. alelnöke: 

A magyar garasztság múltja és jövője zöldmezőgazda szemmel.
2. Dr. Szabó Sándor ny. főispán a Faluszövetség elnöki tagja: 

Az újabb áramlatok a falu életében.
3. Dr. Ágoston Béla a Faluszv. igazgatója: Falusi nép egészsége.
4. Dr. Szekeres László a Faluszv. igazgatója: A fiatal falusi 

nemzedék újabb feladatai.
5. Teölgyes István Faluszv. üv. ig .: Külföldi gazdacsereakciók.
6. Mayer Emil Faluszv. főszerkesztő: A sajtó és a falu.
7. Dr. Szilágyi László OKFI. titkár: Az önsegély szerepe a falu 

életében.
8. Dr. Jakab László OMTK cégvezető: Szövetkezeti élet a falun.
9. Tatay Ferenc Hangya főtisztviselő: Szövetkezeti értékesítés.

10. Kulin István tiszajobbparti mezőgazd. kamara igazgatója: A
kamarai intézmény szervezetének jelentősége a parasztságra.

11. Dr. Zöld József, orsz. Széchényi szöv. főtitkára: A főiskolai 
ifjúság és a parasztság kérdése.

Az anyaországbeli szakelőadók közül egyelőre 
a következőket sorolhatjuk fel:

12. Kolbay Károly keszthelyi gazd. akadémiai tanár: Uj gyepek 
telepítése magvetéssel.

13. Tolvay Zoltán Géza, Alföldi Zöldmező Szöv. üv. igazgatója: 
Legelő- és rétgazdálkodás.

14. Gyulay István Alföldi Zöldmező szöv. igazgatója: Szántó
földi takarmánytermesztés, különös tekintettel a herefüvesekre.

II. Helybeli és Gömör-Nógrád-i előadók.
15. Andrik János paraszt, községi biró: Hogy harcoltam az 

életben.
16. Baráth Károly ev. lelkész: A Magyar parasztság jelentősége 

a nemzeti életben.
17. Dr. Baráth László ügyvéd: Gazdavédelmi törvények. Válasz

tások és a törvényhozás jelentősége a parasztság életében.
18. Dr. Baráth Károly orvos: A tüdővész és a nemibetegségek 

leküzdése.
19. Benkovics Gyula tisztviselő: Termény- és életbiztosítás.
20. Blattny Árpád tisztviselő: Tűzbiztosítás.
21. Cseh Miklós betegsegélyzői tisztviselő: Betegsegélyezés és 

rokkant nyugdíj biztosítás.
22. Csemernay Kálmán várni, számtanácsos: Takarékosság a 

község életében.
23. Dr. Dobrovszky Dezső pénzügyi tanácsos: Illetékek kapcso

latban a paraszt életével.
24. Dr. Domonkos Gyula pénzügyi tanácsos: Adóügyi kérdések.
25. Derekas János oki. közgazda, kereskedő: A kereskedő és a 

parasztság közötti bizalom kérdésének jelentősége.
26. Fodor István földbirtokos: Németországi tapasztalataimról 

és a német paraszt erejéről.
27. Dr. Gabonás János v. titkár: A paraszttársadalom önmű

velődéséről.
28. Dr. Halász István vm. II. főjegyző : A parasztság jelentő

sége és munkája a községi életben.
29. Dr. Horváth Árpád vm. főjegyző: A község szervezetéről. 

A község gazdasági és szociális kérdései.
30. Ivanics Andor ny.ig. tan .: A parasztság hibái a kereskedelemben.
31. Jakab István paraszt: A kivándorlás előnyei és hátrányai.
32. Kovács ny ig. tanító: A betű és a falu.
33. Kozlay Kálmán főgymn. tanár: A parasztság története. Ma

gyar nyelv és irodalom.
34. Makovics Jenő szobrászművész: Népművészet jelentősége.
35. Martincsok betegs. tisztviselő: Betegbiztosítási kérdések.
36. Márkus László főszerkesztő: A nemzeti sajtó jelentősége a 

népek életében.

37. Mázik László esperes: Az akarat nevelése. Vezéreszmék az 
életben.

38. Machnyik Andor dr. m. kir. mezőgazdasági szakiskola igaz
gató : Faluszervezés és parasztnevelés nálunk és a külföldön. — A 
modern parasztmozgalmak.

39. Mócsy Béla m. kir. gazd. tanár: A dunántúli parasztság 
helyzete.

40. Pataky Gyula főkönyvelő : Az adóságcsinálás veszélye avagy 
előnye. Váltókérdések.

41. Dr. Ragályi Antal közjegyző: Hogyan csináljunk végrende
letet. A telekkönyv és a kataszter ismerete.

42. Dr. Ragályi Nándor orvos: A szelekció és a fajtisztaság a 
nemzeti életben.

43. Dr. Raksányi Árpád vm. tiszti főorvos: Árnyékszék, ivóvíz 
és az otthoni munka jelentősége a falusi életben.

44. Rácz András oki. kertész: A dal, mint az ember segítője az 
életben.

45. Raschka rk. káplán: A vallásosság jelentősége a parasztéletben.
46. Santl János m. kir. gazd. felügyelő: Állami gazdasági szervek a 

parasztság szolgálatában.
47. Szabó Károly városi főszámv.: Községi háztartás vezetéséről.
48. Szichert Károly ny. vezérigazgató : A parasztság szervezet

lensége, az ipar szervezettsége.
49. Tariska Lajos törvszéki elnök: Bíróság szervezete, köz

ségek szerepe a bűnözés megelőzésében. Általános jogi tanácsok . 
helyi életberendezés szempontjából.

50. Varga Imre ref. lelkész: A parasztság, mint a nemzeti élet 
fundamentuma. A magyar parasztság helye a magyarság történetében 
A parasztkérdés és a parasztsors szerepe a magyar irodalomban. A 
A népi kultúra örök vonásai.

51. Telek A. Sándor költő, iparos: A parasztság szerepe az ui 
Magyarországon. Kultúra és nemzeti élet.

52. Dr. Zakács István bankigazgató : Pénz, valuta, hitel. Köz 
gazdaságtani ismeretek.

A Gömör-vidéki szakelőadók közül egyenlőre
megemlítjük:

53. Anthóny Pál ny, szolgabiró: Gyakorlati méhészet.
54. Dr. Andrik László állatorvos: Háziállatok gondozása, beteg

ségek megelőzése és a leggyakoribb betegségek gyógyítása.
55. Benkó Béla oki. gazda : Szőlőtermelési kérdések.
56. Ifj. Földy András paraszt: Tapasztalataim Svájcból importé 

siemenntáli marháról, és az összefüggő eljárásokról.
57. Izsói Zoltán állatorvos: Angóranyul tenyésztés jelentőség
58. Halász Dezső oki. kertész: A házikert falusi jelentősége.
59. Plenczner Frigyes v. erdőmester: Községi és magánerdők 

kezelése.
60. Rakottyay gazd. intéző : Kisgazdasági termelési kérdések.
61. Stolcz Jenő közb. titkár: Kender-és lentermelési tapasztalától
62. Szabó Elemér ifj. gazdamérnök földbr.: A kisgazdaság gépe. 

Dohány termelés.
63. Tóth Ernő tejcsarnok tulajdonos: Tejgazdasági kérdések.
64. Tóth Vilmos városi mérnök : Falusi építkezések és a pa 

rasztudvar.
65. Rády Béla m. kir. főállatorvos: Állategészségügy közigazgatás.
Az iskolán kívüli szabadidő a társadalmi együttélés szoktatásár.

lesz felhasználva, melynél egyelőre a következő tervet állítottuk össze. 
A reggeli testgyakorlást a tanfolyam egyik hallgatója dr. Marossy 
István tart. hadnagy fogja vezetni. Az esti énekoktatást Rácz Andrár 
intézeti okleveles kertész vezeti, az esti birkozótanfolyamot Futé 
Máv. pályamester, neves birkózó fogja tanítani, néhai idb. Törköb 
József népszínművét szintén az esti órákban fogjuk a műkedvek 
színjátszás megkedveltetése céljából begyakorolni.

A tanfolyam tartama alatt több mozi előadást fogunk rendezi 
az anyaország különböző gazdasági szervezeteinek segitségével. , 
mozi előadások közül megemlítjük a „Felvidéki bevonulásról" 2 k 
szitett filmet.

A parasztiskolai tanfolyam időtartama alatt tartandó népérdek 
rendezések közül már most felhívjuk a gömöri falvak és a paraszts: 
figyelmét a február hó 19-én a vármegyeház nagytermében a 
Orsz. Zöldmező Szövetség vándorgyűlésére, melynek főtárgy 
„Gömörvármegye agrárfeladatai zöldmezőgazda szemmel" les

Isten segítségét kérjük ezen szép népérdekű, parasztságunkér 
és földmunkásságunkért szolgáló munkánkra.

Dr. MACHNYIK ANDOI 
igazgató.




