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Magyar b ö j t .
Irta: M Á R K U S  L Á S Z L Ó .

Farsangvasárnapja van. A dári- 
dós farsangot búcsúztató háromnap 
elmúltával ránkköszöntő Hamvazó
szerdával belépünk a böjtbe. A 
vigság, a bőség farsangi napjai 
után a komolyság, a legszüksége
sebbre szoritkozás időszaka követ
kezik. Nekünk, az édes anyanem
zethez visszatért felvidékieknek a 
kínnal, keservvel telt hosszú húsz 
esztendő után szabadon, boldogan 
átélt első farsang letiintével az első 
böjt. A felszabadult magyarként 
eltöltendő első husvételőtti - nagy
böjt.

Mélyen felemelő, boldog érzés 
tölti el lelkünket, Testvérek, ne
künk, akik húsz éven át farsangot, 
igazi magyar farsangot nem is
merve, csak böjtökben, szükséget 
szenvedésekben, nélkülözésekben 
telt, szomorú böjtökben éltük le 
életünket. Érzitek-e még? Emlé
keztek-e reá ?

Milyen más mostani böjtünk. 
Milyen más ez a mostani magyar 
böjt.

Magyar böjt! A maga komoly
ságával, a maga magyar munka
készségre annyira alkalmas lila 
napjaival, amikor kevesebb a szó
rakozási és az életet vigságban 
élési alkalom és annál több az 
alkotó, teremtő munkára hivó, ösz
tökélő magyar kötelességet ébreszt- 
gető lelkiismeret meg-megszólalása 
a magyar keblekben.

Mert sok munka vár még reánk ! 
Mert sok és nagy kötelességeket 
kell még teljesítenünk, hogy meg
szüntessük a magyar szegénységet 
és megalkossuk a nagy, a mara
déktalanul boldog Nagymagyaror- 
szágot.

Sok munka és sok harc! De 
ezt is, azt is inaszakadtáig magyar 
szívvel vállaljuk, magyar lélekkel 
becsületesen elvégezzük.

Más időket élünk, mint valaha. 
Ma restségnek, tunyaságnak nincs 
helye és ma nem lehet munkánkat 
csak amúgy tessék-lássék végezni. 
Ma szorosabban, keményebben kell 
összemarkolni a munkábafogó te
nyeret, ma gyorsabb, bátrabb, in
tenzivebb kell hogy legyen min
den munkánk, legyen az szellemi 
avagy fizikai cselekvés.

Ha verejtékesebb is lesz homlo
kunk, ha tenyerünket, a magyar

ság jobbléteért, a boldog Magyar- 
ország megteremtéséért dolgozó, 
küzdő, harcoló magyar tenyereket 
véresre is töri a munka avagy a 
harc fegyvere, a békés szerszám, 
toll, kalapács, eke, ásó, vagy pus
ka és kard, — boldogan kell tűr
nünk és viselnünk ezt, abban a 
tudatban, hogy csak erőteljesebb, 
a végsőkig kitartó munka és harc 
árán érhetjük el a jobb magyar 
jövőt.

Azt a b o ld o g  időt, amikor m ajd  
nem ismerünk koldus m agyart, nem  
látunk s eh o l lesoványodott, fa k ó 
arcú, éh ez ő  m agya rt é s  nem lesz  
olyan m agya r sem , aki e g y én i ön 
z ésb ő l m egk íséreln é a zavarosban- 
halászást, v a g y  épp en  e lgá n cso ln i 
igyek eznék  a m agya réle t fron tján  
küzdő é lh a r co s  vezérek  v é g s ő  g y ő 
zelem  kicsikarására irányuló, á l
d á so s törekvését.

Kétségtelenül bőjtös még a ma
gyar élet. Az egész magyar élet 
ma még kevésbbé farsangos. Nem 
szabad azonban visszarettennünk: 
minél nagyobb a munka, minél 
több a tenni való, annál jobban, 
annál erősebben kell dolgoznunk 
a nagy magyar böjtben.

Munkátalannak, félrevonulónak  
nincs h e ly e közöttünk, aki részt 
nem vesz  az eg y e tem es , az u j m a
g y a r  életm ozga lom ban , az o rszá g- 
ép itö, n em zetet erő s ítő  n a gy  mun
kában, az csak ellenünk lehet. 
Nem szabad, h o g y  e g y  ilyen ma
g y a r  is l e g y e n !

Ebben a szentséges, áldott mun
kában kéz-kezetfogva, vállat-váll- 
hoz vetve, szétszakithatatian össze
tartással, egytest és egyemberként 
kell résztvennie az egész magyar
ságnak, szerte az országban, távol 
a világon.

Nagyböjtbe lépő Testvérek,akar
juk, tegyük ezt, mert csak Így,: 
mert csak akkor lesz ismeretlen 
fogalommá előttünk és ivadékaink 
előtt a magyar élet egén ma sötét 
felhőként elő-előgomolygó, sok-sok 
nincstelenséggel telitett magyar böjt.

Uj városi orvos. A megyei f. orvossá 
kinevezett dr. F.szenyi Gyula távozásá
val megüresedett városi tiszti orvosi 
állásra Rimaszombatba vitéz dr. Verecz- 
key Gyula neveztetett ki, aki állását 
már el is foglalta.

i z  adózó közönség
tájékoztatása.

A m. kir. Minisztérium 9800/M.E./T939. 
számú rendeletével a magyar pénzügyi- 
jog szabályait a visszacsatolt területekre
1939. évi január hó 1-től kiterjesz
tette. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb 
tudnivalókat a követezőkben hozzuk 
az adózó közönség tudomására :

1. A volt cseh-szlovák pénzügyi hiva
talok úgymint: az állami adóhivatalok 
és közigazgatás 1939. évi január hó 
1 töl kezdve megszűntek, illetve a volt 
csehszlovák állami adóhivatalok műkő 
dését ezen időtől kezdve a ni. kir. adó
hivatalok vették át. A m. kir. adóhiva
talok a kijelölt területükön az alsófoku 
pénzügyi közigazgatást látják el.

2. A volt cseh-szlovák adóhivatalok 
(most m. királyi adóhivatalok) készpénz 
kezelése 1939. évi január hó 1-én meg
szűnt, Ettől az időtől kezdve úgy a 
hátralékos, mint a folyó évi egyenes
adók befizetése községekben a községi
iőliáróságoknál. városokban pedig a 

városi adóhivataloknál történik. Addig 
amíg a folyó évi adók kivetése meg
történik, a folyó évi adófizetést az
1938. évi előírás arányában kell telje
síteni a negyedévi esedékesség idejé
ben. Az egyenesadók minden évnegyed 
első napján, tehát január, április, julius 
és október l-ső napján esedékesek és 
az évnegyed közepéig, vagyis február, 
május, augusztus és november hó 15 ig 
fizethetők kamatmentesen.

Felhívja a királyi pénzügyigazgatóság 
az adózó közönséget, hogy fizetési kö
telezettségének pontosan tegyen eleget, 
mert ellenkező esetben a hátrálékos 
adók végrehajtás utján szedetnek be.

A forgalmi adót és forgalmiadóváltsá- 
got a vármegyei központi forgalmiadó
hivatal postatakarékpénztár számlájára 
kell posta utján befizetni.

3. A ni. kir. adóhivataloknál egyénen
ként nyilvántartott tartozásokat (illeté
keket, gépjárművek közutiadóját stb.) 
a ni. kir. adóhivatalok postatakarék
pénztári számlája javára postatakarék
pénztár! utón kell befizetni.

4. Az alkalmazottak illetménye után 
járó kereseti, külön- és rokkant adókat 
a munkaadók az illetmény kifizetésekor 
tartoznak levonni és a kifizetés havának 
25. napjáig két példányú illetményjegy
zék kapcsán az illetékes községi elöljá
róságnál, városi adóhivatalnál, szavatos
ság mellett beszolgáltatni.

A visszacsatolt területen lakó adózók 
terhére az 1939. évi adók a magyar 
jogszabályok szerint fognak kivettetni. 
Az egyenes adónemek kivetése az adó
zók bevallásai alapján történnek. Beval
lást hivatalos nyomtatványon kell meg 
tenni, melyet az előállítási költség meg
térítése ellenében a községi elöljáró
ságnál, városi adóhivatalnál lehet be
szerezni. Házadóra vonatkozó bevallást
1939. évi február hó végéig, keresetiadó, 
valamint a jövedelem és vagyonadó 
bevallást 1939. évi április hó végéig 
tartoznak az adózók a területükre illeté
kes községi elöljáróságnál, városi adó
hivatalnál benyújtani. Társulati adó alá

eső vállalatok 1939. évi május hó végéig 
tartoznak bevallásukat a m. kir. pénz
ügyigazgatóság székhelyén lévő m. kir. 
adóhivatalhoz benyújtani.

5. Jövedelem- és vagyon-adó beval
lásra kötelezettek :

A Jövedelem- és vagyon-adó bevallást 
— amennyiben személyes mentességben 
nem részesülnek — azoknak a termé
szetes személyeknek, továbbá azoknak 
a jövedelem- és vagyonadó fizetésre 
köteles jogi személyeknek kell adni :

a) akiknek a foglalkozási ágak, vagy 
jövedelmi forrásokból, továbbá ház és 
földbirtokból származó jövedelmük az 
évi 1.000 pengőt s ha adómentes jöve
delme van, 600 pengőt meghaladja ;

b) azon magánalkalmazottak, kiknek 
évi illetményük a 3.600 pengőt megha
ladta.

A bevallási ivek helyes kiállítására 
kért szóbeli útbaigazítást úgy a községi 
(városi) közegek, mint a m. kir. adóhi
vatalok tartoznak díjtalanul megadni, ha 
pedig a bevallásra kötelezett a bevallást 
kiállítani nem tudná, tartoznak a községi 
(városi) közegek a bevallási iv kiállítá
sánál is díjtalanul segédkezni.

6. Figyelmezteti a kir. pénzügyigaz
gatóság az érdekelteket, hogy az ingat
lanokra vonatkozó élők között kötött 
jogügyleteket illetékkiszabás végett csak 
a kir. adóhivataloknál lehet jogérvénye
sen bemutatni. Az ingatlan adás vételek 
után az illetéket a szerződés keltétől 
számított 15 napon belül az illetékes kir. 
adóhivatal postatakarékpénztári számlá
jára kell befizetni.

Az okiratok illetékét 50 P-ig bélyeg
ben kell leróni, ezen felül pedig bélyeg
ben vagy az 1931. évi 5.100. M. E. rend. 
68. §-ban szabályozott módon közvet
len fizetéssel.

Harc a töke ellen.
Az egyik nemzeti szocialista hetilap 

megdöbbentő képet festett a Magyar 
Általános Kőszénbánya r. t.-nál „dol
gozó" főtisztviselők óriási jövedelméről. 
Megdöbbentő, mert ezek a fizetések 
messze túlhaladják a legnagyobb köz
életi méltóságok — miniszterek — fi
zetését is és ugyanekkor ezek és hasonló 
sok száz nagyvállalat alacsonyabbrangu 
alkalmazottai és legfőképen munkásai 
még megdöbbentőbb mértékű alacsony 
fizetést „élveznek".

Általános panasz hangzik, hogy drá
gaság van. Az ipari termékek árai két- 
ségbeejtően magasak.

Ez a két tünet: fizetések aránytalan
sága és a drágaság, mint okozat ötlik 
fel önkéntelenül, a vállalati vezetők, tan- 
tiémesek és hasonlók óriási jövedelmei, 
mint ok feltételezésével.

Nincsen drágaság ! U. i. a drágaság 
egy viszonylagos valami, mert attól függ, 
hogy milyen kereseti lehetőségek vannak. 
Drágaság van, ha a nép nagy része csak 
annyit keres, hogy abból nem tudja meg
vásárolni a legszükségesebbeket sem, 
viszont ugyanakkor néhány iparmágnás 
olyan jövedelmet élvez az árak és mun
kabérek rovására, amit egy ember vagy 
család tisztes vagyongyüjtő takarékosság

F. hó 19-én vasárnap: Batyubál az Iparoskörben
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mellett nem bir rendes jómódú életszín
vonal fenntartásával elkölteni. Az ilyen 
jövedelem nagy része nem forog a nem
zeti belgazdaság életében, mert igényei 
túlnőnek a nemzeti élet keretein és in
kább a nagyvilág félvilági költekező he
lyeire — Páris, Nizza, Monté - Carlo, 
Egyiptom stb. — vándorol. A nagy jö
vedelem nemzetgazdasági értéke egy kö
zépjövedelem színvonalára süllyed, de 
arra alkalmas, hogy elvonja a kisjöve- 
delmek nemzetgazdasági értékét és ez
zel fogyasztáscsökkenést és ennek vele
járóját, termeléscsökkenést és még to
vább menve újabb keresetlehetőség 
csökkenést okozzon.

Egy örökös körforgás van a kereset 
— fogyasztás — újabb keresetlehetősé
gek között. A tőke elleni harc kiindulása 
összeesik a töke hatalmának, a mam- 
muth jövedelmek kialakulásával. Ez a 
harc még nemrégen a nemzetköziség 
jegyében dúlt és — nem nevetséges, 
mert úgy van 1 — a nemzetközi jellegét 
épp az a társadalmi réteg — a zsidóság 
adta jelszóba, amely réteg élvezi tul- 
nyomórészben a tőke előnyeit.

A zsidóság tragédiáját ez a kettős 
szerep okozta, mert ezen szerepek fel
ismerése termelte ki a fascizmust, nem
zeti szocializmust és ez a felismerés ala
kítgatja a mai Oroszország berende
zését is.

Nemzetköziség csak egy van : A tőke 
nemzetközisége. A megélhetés biztosí
tása sajátosan nemzeti érdek és ezért 
természetszerűleg nemzetköziség ellenes, 
mert útjában egyesegyedill az államha
talmaknál nagyobb hatalmat bitorló tő
ke nemzetközileg elismert és rettegett 
befolyása áll. Mostani időnk tőkeellenes 
harca ezt a hatalombitorlást iparkodik 
megszüntetni, hogy a tőkét, a pénzistent 
beszorítsa az állam, a nemzet határaiba 
és minden befolyását megszüntetve, alá
rendelje az állam, a nemzet érdekeinek.

@) *3ó és olcsó
a Oarmol. Beváltja, amit ígér. 
Nincs vele bajlódás, teafőzés, 
keserüizü anyagok nyelése, stb. 
J óízű hashajtó a .
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Ezt a harcot vívta meg az olasz és 
német nemzet. A küzdelemben ellenfélül 
találták a nemzetközi tökét és a nem
zetközi szociális jelszavak alatt kinevelt 
néptömegeket, amelyeknek vezetői is 
csak a tőke kiszolgálói voltak. Amikor 
legyűrték a tömegek szellemi irányitóit, 
megszűnt a néptömeg mint ellenfél, mert 
felocsúdott az ámításból.

A tőke, a pénz hatalma ellen indított 
harc nehezebb, mert átmeneti gazd. ne
hézségeket okozhat, ha nem történnének 
kellő ellenintézkedések. Nehezebb azért 
is, mert a nemzetközi pénzszervezetek 
hatalma egész országok gazdasági éle
tét és százmilliós néptömegek keresetét 
irányítja és mert a pénzhatalom befér
kőzik az államhatalom tényezőinek éle
tébe is. Nincs olyan állami vagy ma
gánszervezet, ahol a pénzhatalom irá
nyítói befolyást ne gyakorolnának rész
ben közvetlenül, részben közvetett mó
don a szolgálatukba állított „befolyásos" 
egyének utján. A pénz hatalma akkor 
szűnik meg, ha olyan irányzattal kerül 
szembe, amelyet nem anyagi, hanem 
tényleg ideális szellem hat át és amely 
nemcsak jelszavakkal, de tettekkel is a 
köz érdekében dolgozik. Ilyen irány 
napjainkban a nemzeti szociális irány
zat. Ez nem szünteti meg magát a tőkét 
és a vállalkozást, de megszünteti azokat 
a visszaéléseket, amelyeket a dolgozó 
tömegek ellen elkövetnek, amikor munka 
nélkül juthatnak a pénz kiváltságosai 
megdöbbentő jövedelmekhez.

A tőke elleni harc a nemzetek belső 
harca a nemzetet alkotó nép megélhe
téséért és ezen harc sikeres megvívása 
jelenti egy-egy nemzet boldogabb jövőjét.

hatóságok állítottak ki, valamint a volt 
magyar járási katonai parancsnokságok 
által kiállított ideiglenes fegyvertartási 
és viselési engedélyek érvényüket vesz
tették.

Felhívom Rimaszombat nagyközség 
azon lakosait, akik lőfegyvert kívánnak 
továbbra Is tartani, hogy a m. királyi 
rendőrkapitányságon fegyvertartási és 
viselési engedélyt kérjenek. A kérvényt 
haladéktalanul, de legkésőbb folyó hó
28-áig tartoznak a kapitánysághoz be
terjeszteni.

Akik újonnan kívánnak fegyvert be
szerezni, azoknak fegyvervásárlási en
gedélyt kell ugyanott kérni.

Mindazok, akik kérelmüket előbbi ha
táridőig nem terjesztették elő és birto
kukban lőfegyver találtatik, kihágás miatt 
6 hónapig terjedhető elzárással és 2000 
Pengőig terjedhető pénzbüntetéssel, va
lamint a fegyver elkobzásával büntet
hetők.

A beadandó kérelmekre vonatkozó 
további tudnivalókról a rendőrkapitány
ság folyosóján kifüggesztett hirdetmé
nyek adnak pontos felvilágosítást.

Rimaszombat, 1939. február hó 8 án.
A kapitányság vezetője:

Dr. Rátky Béla,
m. kir. rendőrtanácsos.

Rimaszombat nagyközség jegyzői hiva
tala. — 585.—1939. szám.

Tárgy: Iparigazolványok és ipar- 
engedélyek megújítása.

Hirdetmény.
A rimaszombati járás főszolgabírói 

hivatalának 1616—1939. számú rende
leté alapján közhírré teszem, hogy az 
1100—1939. M. E. számú rendelet ér
telmében minden eddig kiállított ipar
igazolvány, iparengedély, kereskedés 
gyakorlására szóló más elnevezésit jo
gosítványok, vándor-ipar vagy házaló- 
kereskedés gyakorlására jogosító enge
dély, tekintet nélkül keltükre 1939. évi 
julius hó 1-én hatályukat Vesztik. Nem 
terjed ki ezen rendelkezés azonban 
azokra az engedélyekre, amelyek az 
5850—1938. M. E. számú rendelet alap
ján a házaló, vagy vándoriparra vonat
koznak sem azokra, akik az engedélyt 
1938. évi dec. 22-ike után kapták.

Aki a most említett idő után is gya
korolni akar ilyen ipart vagy kereske
dést, tartozik ezirányu Írásbeli kérelmét, 
az erre vonatkozó törvények és rende
letek figyelembe vétele mellett szabály
szerűen felszerelve 1939. március hó
10-éig a rimaszombati jegyzői hivatal
hoz benyújtani.

A vonatkozó kérelmeket az illetékes 
minisztériumhoz kell címezni.

A kérelemhez csatolni kell az eredeti 
iparigazolványt, vagy iparengedélyt, a 
kérelmező, feleségének és szüleinek 
keresztlevelét (szül. anyakönyvi kivona
tot) esetleg szülők keresztlevele helyett 
a szülők házassági anyakönyvi kivona
tát, ha engedélyhez kötött iparengedély
ről van szó, a m. kir. rendőrség által 
kiadandó erkölcsi bizonyítványt és köz
ségi bizonyítványt arról, hogy a kérel
mező 1921 július hó 26-ától 1938 nov.
2-ig hol tartózkodott.

Annak idején a jegyzői hivatalnál 
beszolgáltatott iparjogositványokat a fél 
kívánságára a jegyzői hivatal visszaadja.

A folyamodványokat 1939 március 10- 
ig a jegyzői hivatal 12. sz. hivatalos 
helyiségben kell beadni, ahol azokat el 
is lehet készíttetni és ugyanott lehet 
felvilágosítást is kapni.

Rimaszombat, 1939 február hó 11.
Harsány! s. k. 

főjegyző

Kerületi Betegbiztositó Intézet, Rima
szombat. — 532—1939. sz.

A m. kir. rendőrség rimaszombati kapi
tánysága. — 306.—1939. sz.

Hirdetmény.
Értesítem az érdekelteket, hogy a ki

adott kormányrendelet értelmében min
dennemű fegyvertartási engedély, me
lyet a csehszlovák, vagy más külföldi

Hirdetmény.
Értesittetnek az intézet közigazgatási 

területén lakó járadékosok és nyugdíja
sok, akik korábban

1. a Központi Szociális Intézettől 
(Prága) rokkantsági, aggkori, (öregségi), 
özvegyi vagy árvajáradékot,

2. az Országos Munkásbiztositó Hiva-

A „Feranczy M i  cserkészcsapat a

táltól (Pozsony, Brünn), ideértve a bale
set okán hozzátartozónak nyújtott jára
dékot is,

3. a Mezőgazdasági Alkalmazottak 
Baleseti Pénztártól (Pozsony) baleseti 
járadékot,

4. az általános Nyugdíjintézettől (Po
zsony, Prága, Brünn) vagy ennek vala
melyik pótintézetétöl rokkantsági, agg
kori (öregségi) özvegyi vagy árvajára
dékot,

5. a Bányatársládától (Pozsony) rok
kantsági, aggkori (öregségi) özvegyi és 
árvajáradékot,

6. az államtól állami, aggkori segélyt 
élveztek, hogy járadékukat, nyugdijukat 
az 1939 évi február hó l-jétől kezdő
dően részükre a rimaszombati kerü
leti betegbiztositó intézet postataka
rékpénztár utján tizet! ki.

Felhívom az illetékes katonai parancs
nokságnál, vagy az illetékes polgári 
hatóságnál összeírás végett már jelent
kezett járadékosokat, továbbá azokat is, 
akik összeírás végett ezideig még nem 
jelentkeztek, hogy a járadékot megálla
pító határozattal és a legutoljára kapott 
postautalvány szelvényével a lakóhelyük 
szerint illetékes községházán azonnal 
jelentkezzenek, mert amennyiben jelent
kezésüket, illetőleg igazoló okmányaik 
bemutatását elmulasztják, részükre az 
alulírott intézet járadékot nem folyósít. 
A rimaszombati lakosoknak az Intézet 
nél kell jelentkezni.

Rimaszombat, 1939 január hó 28-án.
Kerületi Betegbiztositó 

Intézet

H ÍR E K
Jótékonyság.

Szívszóra hallgatva 
segltni a szegényt, 
enyhitni a nyomort, 
alam izsnás kézzel 
ételhez juttatni 
az éhező gyomort.
Szenvedő arcokról 
a lélek gyolcsával 
lázgyöngyöt törülni, 
az Ggyefogyottnak 
hóna a lá  nyúlva 
gondtevét leszűrni.
Áldozni a Közért 
szeretettel abból, 
amit Isten adott, 
melengető szívvel 
fetolvasztgatni a 
sok szenvedés-fagyot.

^ í/ ( r g u s .

| XI. PIUS PÁPA I elhunyta alkalmá
ból a legmélyebb általános részvét nyil
vánult meg a keresztény világban. A Föld 
összes katolikus templomaiban gyász
istentiszteletet tartottak, a nagyobb he
lyeken kegyeletes gyászünnepélyek vol
tak. Ilyen gyászünnepélyt tartottak Rozs
nyón is, ahol Priviczky Gyula dr. ka- 
kanonok-plébános emlékezett meg a ka
tolikus egyház nagy halottjáról, Bubnics 
Mihály püspök pedig a pápának a 
magyarság iránt tanúsított szeretetéről 
és a rozsnyói egyházmegye fennmara
dása érdekében tett intézkedéseiről em
lékezett meg. Rozsnyó püspöke a teme
tés napján gyászmisét végzett a szé
kesegyház templomában az elhalt egy
házfejedelem lelkied véért.— Rimaszom
batban a gyászistenitisztelet szerdán, 
folyó hó 15 én reggel volt. A gyász
misét Korponay Géza adminisztrátor 
végezte s a requiemen megjelentek az 
összes állami hivatalok, megyei és 
egyéb hatóságok, katonaság, rendőrség, 
egyházi és polgári intézmények, isko
lák stb. képviselői is.

Egyházi hir. Krosnyiczky Ján os  osgyá- 
ni plébános c. kanonokká neveztetett 
ki. Sleidl Antalt Forgácsfaláról Vükére, 
Csaneczky Mihályt Tornáról Dobsinára 
helyezték át.

A határkiigazitó bizottság e hét
végével városunkban megkezdette mun
káját. A magyar-cseh-szlovák közös 
bizottság a jelenlegi demarkációs vonal 
okozta sérelmeket teljesen kiküszöbölni 
igyekszik.

Mm bő 19-én

Fodor Jenő főrendiházi tag. A kor
mányzó a miniszterelnöknek a miniszté
rium nevében tett előterjesztésére az 
országos mezőgazdasági kamara részé
ről a felsőházba választandó tagok szá
mának megállapításáról szóló 1937. évi 
XXVIII t. c. és az országgyűlés felsőhá
záról szóló 1926. évi XXII. t. c. alapján 
a többek között Fodor Jenő abafalai 
földbirtokost, az OMGE alelnökét 1937. 
év XXVIII. t. c.-ben körülirt korlátozás 
mellett 1947 december 31. napjáig terje
dő időre a felsőház tagjává kinevezte.

Legfelsőbb köszönet. Az anyaor
szághoz hazatérés foldog örömmámorá
ban hangulatos magyar dal született 
Gömörország fővárosában Rimaszom
batban. A dal szövegét Hlozekné-Be- 
liczky Böske, a rimaszombati Blaha-tár- 
sulat általános szeretetnek és megbe
csülésnek örvendő lelkes elnöknője, 
dallamát pedig Friczi Lajos rimaszom
bati zenekarvezető szerezte és a gyor
san népszerűvé lett nóta első kottáját 
a szerzők Magyarország kormányzójá
nak dedikálva adták át vitéz dálnoki 
Miklós Béla ezredesnek, aki tudvalé
vőén a 2. lovasdandár parancsnokaként 
vette birtokba Rimaszombatot november 
10 én. Miklós ezredes meleghangú le
vélben most irta meg Rimaszombatba, 
hogy „Él a magyar Isten" cimü dalt a 
kormányzó ur főméltósága örömmel fo
gadta el és megbízta katonai irodáját, 
hogy Miklós ezredes utján meleg kö
szönetét mondjon Rimaszombat hűséges 
magyar társadalmának hazafias figyel
méért.

Külföldi vendégek városunkban.
Február hó 24-én, skót, finn, olasz és 
francia protestáns lelkészek érkeznek 
városunkba, akiknek kíséretében lesz 
dr. gróf Teleki László KIÉ ügyvezető 
elnök és Pőgyor István titkár. A kül
földiekből álló bizottság elsősorban a 
most felszabadított Felvidék tanulmá
nyozására, a természetellenesen meghú
zott határvonalból eredő nehézségek 
megismerésére jön, de e mellett be
szélni fognak a református és evangé
likus egyházak közös rendezésében tar
tandó összejövetelen is pénteken (24-én) 
este nyolc órakor a Polgárikörben, 
amely összejövetelre városunk közönsé
gét szeretettel hivja meg a rendezőség.

Halálozások. Konszky Andrásáé szül. 
Fekete Paula áldásos életének 69 ik 
évében, hosszú betegeskedés után folyó 
február hó 15-én Feleden elhalálo
zott. — A családjának élt megboldo
gult nő hittestét szerettei a Feleden 
folyó február hó 17-én végbement te
metési szertartás után szülőföldjére, Lo
soncra szállíttatták s az ottani temető
ben helyezték siri ágyára. Az elhunyt
ban Konszky András feledi vendéglős 
szeretett, hűséges hitvesét vesztette el, 
akin kivüi leánya : Ivanik Istvánná szül. 
Konszky Mária férjével és rokonai gyá
szolják elmúlását.

Özv. Matús Andrásné szül. Galanda 
Kamilla városunk egyik törzsgyökeres, 
régi polgárasszonya 79 éves korában f. 
hó 9-én örökálomra szenderült. A csa
ládjáért élt, női erényekben gazdag pol
gárnő holttestét őszinte részvét-meg
nyilvánulás mellett f. hó 11-én helyezték 
ölök nyugalomra. Halálát gyermekei: 
Diczky Pálné sz. Matús Katalin, Matús 
Andor szentsimoni plébános, Matús Jó
zsef Matús László, Matús János, unokái, 
köztük ifj. Diczky Pál róm. kát. lelkész 
és rokonai gyászolják.

Tóth Béla nyug. városi mérnök életé
nek 69-ik évében folyó hó 16-án várat
lanul hirtelen elhalálozott. A megboldo
gult ősi rimaszombati polgárcsaládból 
származott s a munkáséletü, jellemszi
lárd, családjának élő igazemberek min
taképe volt. Városunk haladása és fej
lődése körül fáradhatatlan igyekezettel 
dolgozott, több középületünk az ő tervei 
szerint létesült. Nemesen gondolkodó, 
jószivü és jóakaratu ember volt Tóth 
Béla, akinek szivszélhüdés következté
ben történt elhúnyta városszerte őszinte 
részvétet keltett. Halála özvegyét, szül. 
Schulek Vilmát, gyermekeit: Tóth Zol
tánt, Tóth Lászlót, Tóth Sándort, dr. 
Werner Gyuláné sz. Tóth Bellát és Tóth 
Vilmost családjukkal és rokonait dön
tötte gyászba. Végtisztességtétele vasár
nap délután 3 órakor megy végbe.

tartja műsoros
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Postai áthelyezés. Lontay F rigyes 
posta- és távirótiszt fOldink Kiskunha
lasról Rimaszombatba helyeztetett át.

Uj állomásfőnök. Varrók Endre, a 
rimaszombati vasúti állomás ideiglenes 
főnőké, aki ebbeli tisztségét a közönség 
teljes megelégedésére kifogástalanul töl
tötte be, a miskolci üzletvezetőséghez 
visszahelyeztetett s helyébe végleges fő
nöki minőségben Gyöngyösről Kiss Gyula 
helyeztetett ide, aki bizonyára elődje 
szellemében végzi tisztségéből folyó fel
adatát.

A szociális bizottság gyűlése. Az
elaggott, keresetképtelenné vált szegé
nyek megsegítése és a koldulás kikü
szöbölése végett városunkban működő 
szociális bizottság, a helybeli jótékony 
egyesületek, társadalmi intézmények, 
rendőrség és sajtó képviselőinek meg
hívásával kedden, folyó hó 14-én dél
után tartotta első gyűlését a városháza 
tanácstermében. A nagyjelentőségű szo
ciális munkát teljes részletességgel dr. 
Gabonás Já n os  városi titkár, a szociális 
ügyek előadója ismertette és a gyűlésen 
elnöklő dr. Löcherer Géza városbirónak 
a jelenlevőkhöz intézett kérő és buz
dító beszéde, valamint többek hozzá
szólása után megalakították az ezen 
emberbaráti munkát irányitó bizottsá
got és elhatározták az adományok ön
kéntes felajánlására a közönségnek fel
kérését, erre vállalkozó lelkes, a szere- 
tet-munkát szívügyükké tevő hölgyek 
utján.

Egyesületközi társasvacsora. A ri
maszombati társadalmi egyesületek test
véri összhangjának megteremtésére irá
nyuló, és a város polgárságának teljes 
rokonszenvével találkozó egyesületközi 
mozgalom szerdán újabb, örvendetes 
fejlődési ponthoz érkezett. A Rimaszom
bati Polgárikör dísztermében közel száz- 
teritékes társasvacsorán vettek részt 
a Kát. Olvasó egylet, az Iparoskör és a 
Polgárikör tagjai, hogy ezzel is kifeje
zésre juttassák az egyesületközi együtt
működés érdekében Szőllősy István ál-1 
tál megindított mozgalommal szembeni 
helyeslésüket. A baráti vacsorán elsőnek 
a vendéglátó Rimaszombati Polgárikör 
elnöke, ifj. Rábely Miklós köszöntötte a 
a testvéregyesületek kiküldötteit, majd 
az Iparoskör részéről Králik János elnök,) 
a Kath. Olvasóegylet nevében pedig 
Bartos István alelnök válaszoltak. Pohár 
köszöntőket mondottak még a vacsora 
folyamán dr. Kovács László, Gabonás 
István, Siposs József, Szőllősy István és 
a zárszó jogán ifj. Rábely Miklós.

kell hasznílnl, amelyet a leg
többen utínoznak, ha tiké t- 

1 telenül is. Biztos, enyhe fá j
dalommentes hatás jellem zi az

, A Ü T I  N
pld hashajtó dragéekat. Este 2-3 szem Arlltlt 
bevéve, reggelre kellemes ürtilést biztosit.

* Forgalmi akadály az utcán, vagy 
a bélcsatornában egyaránt káros követ
kezményekkel jár. A renyhe bélműködés 
folytán a táplálékok emészthetetlen sa
lakja beleinkben megrekedve bomlásnak 
indul. Ennek következménye fejfájás, 
rossz szájíz, étvágytalanság, fáradtság 
— nem megy a munka, rossz a közér
zetünk. Este lefekvés előtt 2—3 szem 
Artin dragéet bevéve, a kellemetlensé
geket könnyen elkerülhetjük, mert az 
Artin elősegíti az emészthetetlen anya
gok sima, könnyű és szabályos kiürü- j 
lését anélkül, hogy emlékeznénk arra, 
hogy az előző este hashajtót vettünk be.

A kassai kereskedelmi iparkamara
a m. kir. Külkereskedelmi Hivatal felké
résére figyelmezteti a cégeket, hogy a 
behozatali és vámszaki ügyekben a ka
marán kivül a külkereskedelmi hivatal 
kassai kirendeltsége (városháza), a helyi 
m. kir. vámhivatalok, devizakérdésekben 
pedig a Magyar Nemzeti Bank egyes 
kirendeltségei nyújtanak fölvilágositást. 
Fölösleges tehát oly kérdésekben fordul
ni a Külkereskedelmi Hivatal budapesti 
központjához, melyek helyben is elintéz- 
hetők. Behozatali engedély űrlapok a 
kamaránál kaphatók.

* Vármegyénkből klDldOzött egyik 
ifjú lelkipásztornak most jelenik meg 
egy 3 felvonásos irredenta színda
rabja: „A muskátli háromszinű" cím
mel. Kimondott gömöri darab, amely
ről a színházi kritika elismerőleg nyi
latkozott. A felszabadulás örömteljes 
és megrázó jeleneteit vetíti elénk 
élő képekben. — Megrendelhető a 
szerzőnél: Simon Béla ref. lelkész 
Mezőcsát, Boisodvármegye.

A nyolcadisták műsoros estélye.
Kedves mulatságban volt részünk 11-én. 
A rimaszombati reálgimnázium nyolca- 
distái látták vendégül városunk közön
ségét. — Mit is Írjak a „nyolcadisták- 
ról* erről, az örök, élő valóságról ? 
Ugyanazok az arcok, ugyanazok a fiatal, 
önérzetes büszke tekintetek. Csak a ne
vek változnak évről évre. Nem is tud
nám megmondani, melyik évben ne ren
dezett volna a rimaszombati középisko
lás ifjúság egy műsoros estélyt, gyakran 
egész színműveket (emlékezzünk az 
„Iglói diákokra", „Heidelbergi diákéletre" 
stb.). Nem is tudná megmondani senki, 
hogy egyszer is kudarcot vallottak volna 
ezen a téren. Most is kirukkoltak. A 
„nyolcadik" tartja a tempót. Ezt bizo
nyítja 11-iki rendezésük is. — Most még 
egy fokkal könnyebb is volt a dolguk. 
A program megválasztása nem ütközött 
nehézségekbe. Szívből szólhatott, éne
kelhetett és játszhatott az idei nyolcadik. 
A befeléfojtott szózat most harsányan 
robbant ki a szivekből és a fiuk han
gosan vallhatták hitet magyarságuk, ma
gyar hazájuk és a magyar örök igazság 
mellett. — Minden. A prológ, az elsza
valt költemény, az eldalolt nemzeti imád
ságok, a ruhaviselet a még nemrég bék
lyókba kötött szabadságot, a magyar 
szabadságot hirdették. — A két egyfel- 
vonásost olyan bájos közvetlenséggel 
játszotta a nyolcadik szinigárdája, hogy 
teljesen pótolták a megválasztott dara
bok tartalombeli hézagosságát. Ezt talán 
annak is köszönheti az 1938/39-es Vili, 
hogy neki módjában állott bájos és 
szinésztehetségekkel megáldott színész
nőket színpadra léptetnie. Főleg Baksay 
Éva, Túrós Margit és Vári Juliska vál
tották ki a közönség viharos tetszés- 
megnyilvánitásait. — Előadás után pedig 
— mint ahogy ez már ősi szokás — 
kiállott a szigorú tekintetű cigánybiró 
és reggel hatig fáradhatatlanul diktált a 
„füstösöknek" mig a nagy teremben 
reggel hatig hömpölygött a táncolók tö
mege. Diákmulatság volt — ergo, sike
rült is, mint mindég. ...ók.

Menetrendi értekezlet cim alatt múlt 
számunkban megjelent híradásunkkal 
kapcsolatosan közöljük, hogy az érte
kezleten vármegyénk főispánja és alis
pánja képviseletében Gömör és Kishont 
vármegye részéről dr. Mihalik Dezső 
vármegyei tiszti főügyész három kérel
met terjesztett az értekezlet elé és pe
dig: Az egyik az volt hogy állitassék 
vissza a békebeli Fülek Miskolci köz
vetlen vonal, miáltal a bánrévei hosszas 
várakozások kiküszöbölhetők lesznek, a 
másik az, hogy a rozsnyói gyors oly idő
ben induljon, hogy az Budapestre déle
lőtt 11-ig befutva a hivatalos dolgok 
kettőig elintézhetők legyenek s a harma
dik pedig az hogy Rimaszombatból 
minden, akár Fülek, akár Bánréve felől 
Feledre befutó vonathoz egy csatlako
zó motorkocsi indittassék.

A „Felvidéki Bái“-t a Felvidéki Egye
sületek Szövetsége ezévben folyó hó 
20 án, hétfőn este tartja meg Budapes
ten a Baross-Szövetség palotájának ösz- 
szes termeiben s azon megyénkből is 
többen vesznek részt

A gróf Andréssy Dénes féle kép- és 
szoborgyüjtemény, mint ismeretes, a 
jótékonyszivil főur, gróf Andrássy Dé
nes végrendeleti intencióihoz képest a 
magyar állam tulajdonába jutott. A ma
gyar állam e gyűjteményt még a háború 
előtt a Rimaszombatban levő hírneves 
Gömör- és Kishontvármegyei Muzeum- 
egyesületnek adományozta, amely az 
adományt elfogadta s a múzeumi kép
tár kibővítése és a kép- és szoborgyüj
temény átvétele iránt már lépéseket is 
tett. Annál érthetetlenebb a Felvidéki 
Magyar Hírlap február 15-iki számában 
erre vonatkozólag rozsnyói híradás nyo
mán megjelent azon közleménye, mely 
szerint Rozsnyó is igényelné a gyűjte
ményt akkor, mikor annak tulajdonjoga 
már nem lehet vitás.

incs
Aspirin-tabletta

» B&i/eSi«-kereszt 
nélkül!

Utasítsa vissza a tablet
tát, ha nem látja azon a 
• -keresztet.

Parasztképzés oltárára legutóbb még 
Szalvendy Gyula és Aladár rimaszom- 
bali földbirtokosok 20 pengőt küldtek. 
Köszönet és hála. — Parasztiskolánk 
rendben működik és még jobban men
ne és még jobban járulna népünk 
erősítéséhez és feltámasztásához, ha 
mindazok hozzájárulnának, akik mind
nyájan az elhagyott parasztságunkra tá
maszkodnak. Isten segítségét és népünk 
önzetlen munkáját kérjük. Igazgató.

Cserkészelőadás. A rimaszombati 
„Ferenczy István" cserkészcsapat vasár
nap, február hó 19-én esti 7 órai kez
dettel a Polgárikörben rendezi meg 
tánccal egybekötött nagy előadását, mi
kor a nyári balatoni nagy tábor költ
ségeire Gyomlay László „A szabadkai 
diák" c. 3 felvonásos ifjúsági színmüvét 
adják elő.

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

Magyarországon sem szabad vál
lalni nyomdai munkát a könyv- és 
papirkereskedőknek. A Kihágási Ta
nács a napokban hozott elvi döntésével 
pontot tett egy régen húzódó vitára, 
amely a papirkereskedelem és a nyom
daipar között folyt. A nyomdaipar állan
dóan azt sérelmezte, hogy egyes papir- 
kereskedő-cégek is vállalnak nyomdai 
munkákat és ezzel meg nem engedhető 
versenyt támasztanak a nyomdaipar
nak. — A Kihágási Tanács most meg
állapította, hogy a könyv- és papirke- 
reskedő még névjegyek előállítását vagy 
levélpapiros és borítékon a névkezdö- 
bettlk rányomását sem vállalhatja.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, akik felejthetetlen jó 

anyánk Illetve nagymamánk elhunyta 
alkalm ával részvétüket kifejezni és a 
temetésen megjelenésükkel bánatunkat 
enyhíteni szívesek voltak, ezúton mon
dunk őszinte köszönetét.

Rimaszombat, 1939. február 15.
Mattus és Diczky-család.

Féláru utazási kedvezmény a mező- 
gazdasági kiállításra. A m. kir. keres
kedelemügyi minisztérium az OMGE 
kérésére a március 22—27. napjain 
tartandó országos mezőgazdasági kiállí
tás megtekintésére felutazó közönség 
részére 50°/o-os kedvezményt biztosított 
a M. Kir. Allamvasutakon és a kezelé
sében lévő helyiérdekű vasutakon.

Az ember öregedése a belekből In
dul ki. A székrekedés nemcsak az 
emésztést zavarja, hanem a vért is meg
mérgezi. Veszélyezteti az életfenntartó 
szervek működését. Ezért Darmol min
dig legyen a háznál.

Zöld Mező vándorgyűlés. Az orsz. 
Zöld-Mező Szövetség a vármegyei gazd. 
felügyelőség támogatásával f. hó 19-én, 
vasárnap d. e. 10 órakor, a vármegye
ház nagytermében Zöld-Mező Vándor- 
gyűlést rendez melyre a gazdaközönség 
figyelmét felhívjuk.

A „Magyar Házak" mozgalom során 
a három gömörmegyei község : Dobsina, 
Csetnek, Nagyrőce hűséges magyarsága 
részére építendő magyar házak létesítése 
ügyében vármegyénk főispánja, Hevessy 
László kezdeményezésére megindított 
akció javára Rimaszombat tandcsadó- 
testillete f .  hó 14-én tartott illésén e g y 
han gú la g eg y ez e r  {1000) P en gő t szava
zott m eg. Ezen gömöri-mozgalom céljá
ra szánt adományok vagy a gyűjtői ve

ken, vagy a Rimaszombati Banknál e 
célra nyitott folyószámlán, vagy neve
zett Bank 1287 számú csek-befizetési 
lapján küldhetők be.

A pénzügyigazgatósági iratok, ame
lyek a húszéven át Borsodmegyéhez 
csatolt gömöri területre vonatkoznak, az 
erre vonatkozó tárgyalások befejeztével 
a rimaszombati pénzügyigazgatósághoz 
visszakerültek.

Felhívás. Rimaszombat és vidéke mé
hészeit felhívjuk, hogy Rimaszombatban 
az Iparoskörben, e hó 26 án délelőtt 
11 órakor „Rimaszombat és vidéke mé
hész egyesületének" megalakítása vé
gett mennél többen jelenjenek meg.

1939. április 28-án nyílik meg a 
Budapesti Nemzetközi Vásár. A Buda
pesti Kereskedelmi és Iparkamara és a 
Magyar Gyáriparosok Országos Szövet
sége ez évben áprils 28-tól május 8-ig 
rendezi a Budapesti Nemzetközi Vásárt, 
Budapest Székesfőváros közreműködé
sével és az összes illetékes hatóságok 
valamint érdekképviseletek támogatá
sával.

Műkedvelői előadás. A jánosii Le
vente-Egyesület folyó hó 19-én, (vasár
nap) az ottani kullúrházban saját fel
szerelése javára műkedvelői előadást 
majd azt követőleg táncmulatságot ren
dez. Jánosi ügyes műkedvelői Pölöskei 
János „Férjhez megy a biró lánya" c. 
négy felvonásos népszínművét adják elő.

Álarcos bál. A Rimatamásfalai Pe
tőfi-egylet saját könyvtára javára folyó 
hó 19-én álarcos bált rendez egyleti 
helyiségében. A legszebb és legérdeke
sebbjelmezeket szép dijakkal jutalmazzák.

A város uccáinak tisztántartására, 
a járdák rendes seprésére a rendőrség 
ébren ügyel. Nagyon helyeseljük ezt és 
városunk közönségétől elvárjuk, hogy 
teljes megértéssel fogadja a rendőrség 
intézkedését és a járdák tisztántartásá
ról nap-nap mellett gondoskodjék. A 
hetek óta tartó szárazság ideje alatt 
erősen nélkülözzük az uccák öntözését I

Kárpátegyesületi gyűlések.
A Karpathenverein rimavöigyi osztá

lya 1939. február 25-én, szombaton este 
fél 9 órai kezdettel a Rimaszombati Pol
gári körben tartja évi rendes közgyűlését 
aj következő tárgysorozattal:

1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári jelentés.
3. Pénztárnoki jelentés.
4. Számvizsgálók jelentése.
5. A Karpatheinverein rimavölgyi osz

tályának feloszlása.
6. Esetleges indítványok.
A Karpathenverein rimavölgyi osztá

lyának közgyűlése után a Magyarországi 
Kárpátegyesület rimavölgyi osztálya 
tartja meg alakuló közgyűlését ugyan
csak a Rimaszombati Polgári Olvasó
körben 1939. február 25-én, szombaton
9 órai kezdettel, következő tárgysoro
zattal.

1. A M. K. E. rimavölgyi osztályának 
megalakulása.

2. Az ügyrend megállapítása.
3. A tisztviselők és választmány meg

választása.
4. Esetleges indítványok.
Indítványok mindkét közgyűlés előtt

10 nappal Írásban terjesztendők be az 
elnökséghez.

A közgyűlésre az egyesület tagjait és 
a turisztika minden igaz hívét ezúttal 
szeretettel hivja meg az elnökség. A 
közgyűlést közvacsora követi, amelyre a 
Polgári Kör házfelügyelőjénél kitett ivén 
lehet előjegyzéseket eszközölni.



4 Gömör 1939. február hó 19.
Megbüntetik azokat, akik a péksü

teményt az előírtnál kisebb súlyban 
hozzák forgalomba. A kereskedelmi 
miniszter rendeletet adott ki a kenyér- 
és péksütemény forgalombahozatala tár
gyában kiadott 93.6068/9. XI. K. E. szá
mú rendelet módosítására. A módosítás 
a kérdéses rendelet 5. szakaszára vonat
kozó rendelet megszegőit sújtó büntető 
rendelkezéseket tartalmazza. A szakasz 
első bekezdésének 2-lk pontja eredeti 
szövegezés szerint kimondja, hogy kihá
gást követ el az, aki közfogyasztásra 
szánt vizes zsemle, kifli, császár zsem
lét a rendelet 2. szakaszában meghatá
rozott kisebb súlyban készíti vagy mint 
előállító forgalomba hozza. A módosított 
szövegből kimaradt ez a megjelölés: 
.mint előállító". Ehhez képest büntetés 
alá esik nemcsak az előállító, hanem 
általában mindenki, aki ilyen péksüte
ményt forgalomba hoz.

A gömöri m agyar és a szlovák  
jobbágy ság  helyzete.

Ha Bálint dr.: A gömöri jobbágyság a 
XVII—XVIII. században az úrbérren
dezésig. — A Felvidéki Tudományos

Társaság Budapesten, kiadványa.
Janáák, a cseh történetiró Pozsonyban 

1932-ben megjelent könyvében „Sloven- 
sko v dobé uhorského feudalizmu" azt 
állítja, hogy a magyarok a szlovák pa
rasztokat elnyomták. Ezt az állítását a 
magyar törvényekből vett idézetekkel 
támogatja. Azt azonban figyelmen kívül 
hagyta, hogy a jobbágyságra vonatkozó 
törvényeket az 1514. évi parasztlázadás 
után megtorlásul szigorították meg és 
hogy ezek a törvények egyaránt sújtot
ták a magyar, szlovák, rutén, oláh stb. 
parasztot.

Ha Bálint dr. címül írott munkájában 
tárgyilagos vizsgálat alá vette a gö
möri jobbágyság helyzetét a XVII. és 
XVIII. században. Tanulmányában a gaz
dasági összeírásokat, a gazdatiszteknek 
küldött utasításokat és a földesurak 
számára készített elszámolásokat hasz
nálta fel forrásaiul. Ezek az egykorú 
dokumentumok a leghűségesebb tükör
képei a jobbágyok gazdasági életének 
és társadalmi helyzetének. Ezekből ki
világlik, hogy a török hódoltság korá
ban a magyar és szlovák jobbágyok 
egyformán szenvedtek a törökök pusz
tításai miatt. Sőt a XVII. században Gö- 
mörmegye felső részeiben a szlovákok 
védettebb helyzetben voltak, mint az 
egri törökök közvetlen szomszédságá
ban élő Fülek és Szécsény vidéki ma
gyar jobbágyok. A török folytonos por
tyázásai miatt a magyar jobbágytelkek 
50%-a lakatlan, míg a szlovák vidéke
ken csak 10—20%-ra rúg az elhagyott 
jobbágytelkek száma.

A jobbágyság pusztulásának további 
okai az idegen zsoldosok hadi sarcai, 
a katonai adók, a beszállásolások és a 
kuruc-labanc viszálykodások. Ezeket az 
okokat a gömöri földesurak is megérez
ték, de a saját érdekükben védték job
bágyaikat. Lorántffy Zsuzsanna például 
1651-ben serkei, derencsényi és csetneki 
uradalmain eltörli a jobbágyok adóját, 
a kilenced fizetését és a robotot. Ezek 
helyett minden birtokát egy határozott 
évi összegért bérbe adja jobbágyainak. 
Bajomi János, a Rákócziak jószágkor
mányzója, 1689 ben megszünteti az 
egyenlőtlen teherviselést. Tekintetbe ve
szi a jobbágyok szolgáltatásainál az 
egész család viszonyait és a valóságos 
tényeknek megfelelően állapítja meg 
terheiket.

Wesselényi Ferenc nádor, Murány és 
Szendrő ura, hasonló elvek alapján gon
doskodik jobbágyai védelméről. Ezek a 
példák mutatják, hogy a magyar földes
urak nem tettek semmi különbséget kü
lönböző nemzetiségű jobbágyaik között. 
Amikor Hottmár János, a kitűnő köz
gazda látta, hogy a Szendröhöz tartozó 
szlovák falvak szegényednek a katonai 
adóztatások miatt, a magyar falvak pedig 
teherbíróbbak, elrendeli, hogy a jobb 
viszonyok között élő magyarokat kell 
erősebben megadóztatni, mig az elsze
gényedett szlovákok összeszedik magu
kat.

Ezekkel és a hasonló tények egész 
sorával cáfolja meg a magyar történet

tudós JanSáknak az állításait. Könyvének 
mellékletei között számszerű kimutatá
sokat közöl Gömör megye egykorú 
összeírásai alapján az egyes falvak né
pességének és állatállományának válto
zásairól, a keresetről és a nép vagyo- 
nosodásáról.

Ezekből megállapítható, hogy Gömör 
megyében a XVII. és XVIII. században 
Murány és Krasznahorka szlovák né
pessége erősödött, gazdagodott, számbe
lileg is megháromszorozódott, mig a 
magyar jobbágyság alig éri el számának 
kétszeresét.

A szaporodó szlovák népesség lassan 
beszivárgott a magyar falvakba is és 
Így terjeszkedett mindinkább a déli ma
gyar vidékekre. De ezek a tények is 
éppen azt bizonyítják, hogy a Gömör 
megyei szlovák jobbágyság — és ezt a 
megállapítást talán általánosítani is le
het — védettebb helyzetében jobban 
gyarapodhatott és fejlődhetett, mint a 
magyar parasztság.

lla Bálint dr. nak hálásak lehetünk, 
hogy hosszú kutató munkával ezeket a 
tényeket napvilágra hozta és élvezetesen 
megirt könyvében közzétette.

Sípos Lajos dr.

SZ ÍN H Á Z .
A heti előadások minden tekintetben 

igazolták azon megállapításunkat, hogy 
a színtársulat, az adott viszonyok mel
lett, a lehető legjobb erőkből áll s tel
jesen alkalmas arra, hogy a rendelkezé
sére álló szűk keretben is kielégítse a 
kifinomultabb Ízlésű közönség fokozot
tabb igényeit is, ha talán olykor-olykor 
nem is százszázalékosan, mindenesetre 
elfogadhatóan s úgy, ahogy ezt a körül
mények megengedik.

Végtelen sajnálattal kell azonban meg
állapítanunk azon közönyt, melyet az 
előadások látogatásában a közönség ré
széről szomorúan tapasztalunk.

A lassúbb felmelegedésnek nem Is 
tulajdonítanánk semmi nagyobb jelen
tőséget, türelemmel várnánk az érdeklő
dés higanyoszlopának fokozatosan lassú 
felnyujtózkodására is, ha a részvétlensécr 
annyira kirívó nem lenne és már-már 
nem kellene attól tartanunk, hogy a 
jobbsorsra érdemes színtársulat a nap
nap melletti fél- vagy negyed-, olykor 
csaknem üres házak mellett kenyérgon
dokkal fog küzdeni és még a hathét le
telte előtt megértőbb helyre költözik.

Rimaszombat és vidéke közönségének 
össze kell fognia s ha anyagi megeről
tetéssel is, ha talán áldozatok árán is, 
a legmesszebbmenő támogatásban kell 
részesítenie a messze földről hozzánk 
jött társulatot.

A Művészet meg kell hogy találja a 
szivekhez vezető utat. Mi hisszük, hogy 
a közöny jegén mielőbb rianás támad 
s az utolsó jégtáblák is gyorsan eltűn
nek az Érdeklődés alaposan befagyott 
folyójáról.

Mozduljon meg a közeli falvak népe 
is. Járjanak színházba ők is s ha estén
ként kevésbbé jöhetnének, látogassák a 
délutáni előadásokat, amelyek mérsékelt 
helyáruak bár, de minden tekintetben 
az esti előadások nívóján állanak.

Riadót serceg a toliunk, ezt a riadót, 
a színészek támogatására irányuló fel
hívás szavát meg kell hallani minden 
kultur-magyarnak.

A múlt heti előadások a lapunkban 
közölt műsor betartásával, sikeresen 
folytak le. A repertoáron főleg operettek 
szerepeltek s azokban az operett-en- 
semble diadalmasan érvényesült. Zene 
és kar jó volt. Egy-egy szereplő sokol
dalúságáról tett bizonyságot s azt iga
zolta, hogy a jó vidéken nem lehet csak 
a meghatározott szerepkörben mozogni.
J. Fejér Erzsók a Csárdáskirálynő Szil
via szerepében pompás hangjával, mű 
vészi játékával brillírozott.

Két prózai előadást láttunk. Pénteken, 
febr. 10-én Földes Imre „Tüzek az éj
szakában* hírneves irredenta drámájá
nak volt az itteni bemutatója.

Minden szerep avatott kézben volt. A 
súgó alakját Szakács Árpád mesterien 
rajzolta meg. Kallós Éva, Bende, Som- 
kuthy, Bánó s a többiek alakítása tö
kéletes munka volt. A nyiltszini tapsok 
nem jutottak érdemetleneknek.

Hétfőn, február 13-án a „Francia szo
balányát láttuk zökkenéstelen, jó elő
adásban. A címszerepet Kallós Éva ma

radéktalan sikerrel, természetes hűség
gel játszotta meg. Egri Berta játéka 
művészi teljesitmény volt, nemkülönben a 
Somkuthyé és Bánóé. Erősebben felfigyel
tünk azonban Nagy Csilla játékára, aki 
Philis szerepében szép jövővel kecseg
tető tehetségről tett bizonyságot. Csupa 
báj és kellem ez a pályája kezdetén 
álló fiatal kis szubrett. Játékát a legpre
cízebb kidolgozás, a művészi munkát- 
nyujtásra törekvés jellemzi. Ebbéli igye
kezete most is teljes sikerrel járt. ml.

A jövő esték műsora :
Szombaton, febr. 18-án este a Polgári 

körben „Angyalt vettem feleségül" ope
rettet játszák. (Csak felnőtteknek.)

Vasárnap febr. 19. délután mérsékelt 
helyárakkal „Mezei pacsirta" operett.

Vasárnap este „Huszárparádé" operett.
Hétfőn este „Szakíts helyettem".
Kedden este „Huszárparádé" operett.
Szerdán este „Nem leszek hálátlan."
Csütörtökön este „János vitéz" (kelten 

e g y  j e g g y e l ) .
Pénteken este „Sonja."
Szombaton este „Gellérthegyi kaland".
Vasárnap délután „Ide gyere rózsám" 

(mérsékelt helyárakkal) operett.
Vasárnap, febr. 26. este „Gellérthegyi 

kaland".

kereskedésemet volt munkaadóm, Klein 
Géza rimaszombati céggel társulva nyi
tottam meg.

Ezen téves, esetleg rosszakaratú hí
reszteléssel szemben kijelentem, hogy uj 
üzletemet kizárólag saját magam nyitot
tam s a Klein Géza céggel semmiféle 
összeköttetésben nem állok.

Amennyiben fenti nyilatkozatom elle
nére ezen rosszakaratú hirt rosszaka
róim tovább is terjesztenék, azok ellen 
hitel és üzletrontás miatt a feljelentést 
megteszem.

Rimaszombat, 1939. február 18-án.
Marosi József

könyv- és papirkereskedő.
•) E rovat alatt köziöttekért nem vállal fele

lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

Hirdetmény.
17 kát. hold príma szántó és rét, 
valamint lakás gazdasági épüle
tekkel bérbe kiadó. — Értekezni 

lehet: Szőllősy Istvánnal. 
Rákóczi Ferenc-utca 41. sz.

Nemzeti filmszínház.
Szombaton és vasárnap, február 18 

és 19 én Hunyadi Sándor „Pusztai szél" 
cimű 8 felvonásos kiváló színművét mu
tatja be a helybeli filmszínház. A rég 
letűnt betyár, pandúr-világ elevenedik 
meg előttünk Székely István mesteri 
rendezésében és Polgár Tibor zenei 
aláfestésében. A főszerepeket a magyar 
színművészet kimagasló nagyságai ala
kítják. Lázár Mária, Jávor Pál, Kiss Fe
renc, Rózsahegyi Kálmán, Berky Lili, 
Szeleczky Zita, Hosszú Zoltán egytől- 
egyig garancia arra, hogy a magyar 
film-ipar eme gyönyörű alkotását pati
nás játékukkal a külföld nagy alkotá
sainak színvonalára emelték.

Kedden február 21-én Stan és Pan, a 
közismert világhírű humoristák kacag
tatják meg a publikumot az „Üjjé, a 
hegyekben nagyszerű !“ cimű 4 felvo
násos, állandó nevetést keltő filmjükben. 
A műsor többi számai között szerepel a 
filmtechnika legújabb csodája: a plasz
tikus film, melynek láttán az ember 
önkéntelenül lebujik a vászonról feléje 
repülő labda, kés és különböző tárgyak 
elől, Az élénkbe vetített tárgyak teljesen 
kézzel foghatókká lesznek. A csodálat 
mellett nagy derültséget vált ki a nézők 
között a filmtechnika ezen újdonsága !

Csütörtökön folyó hó 23-án „A ve
szélyes zóna" cim alatt Dolores dél Rio 
és George Sanders érdekfeszitő fegyver
csempészési kalandja pereg le előttünk 
a forradalmas és háborús Kínában. A 
Shanghai elleni légi támadás izgalma 
vonul végig a filmen. — A Magyar Hír
adó kitűnő újdonságai töltik ki a műsor 
többi részét.

A vitézi kirendeltség vezetése alatt 
működő Nemzeti filmszínház vezetősége 
ezúton hozza a n. é. közönség tudomá
sára, hogy az előadások jövedelméből 
befolyt összegből az 1938. év novemberi 
csonka hónapban 286 pengőt, dec. havá
ban 600 pengőt és 1939. év januárjában 
pedig 900 pengőt, tehát összesen 1786 
pengőt juttatott a „Magyar a Magyarért" 
jótékonysági mozgalom helyi csoport
jának vezetőségéhez.

Felelős sz e rk e sz tő : Rábely Károly.

NYÍLTTÉRI)

Nyilatkozat.

Rimaszombat és környékére 
fix javadalmazás és jutalék 

mellett
munkatársakat keres.
Ajánlatokat: Miskolc, postafiók 109. kérünk.

Jó házból való
gyermekleányt

keresek március 1-ére.
Jelentkezés: MATUSKA őrnagynál.

Forgách-utca 21. sz. délutánonkint.

Két nagy különbejáratu
u t c a i  s z oba
fürdőszoba használattal, 
irodahelyiségnek is al

kalmas

kiadó.
Ugyanott kiadó 3 nagy 
száraz raktárhelyiség.

Van szerencsém Rimaszombat város 
közönségének szives tudomására hozni 
hogy a

vendéglő és kávéház
helyiséget f. február hó 11-én, szombaton 
disznótoros vacsorával nyitottam meg.

Minden igyekezetemmel azon leszek, 
hogy előzékeny és kifogástalan kiszol
gálással igen tisztelt vendégeim elisme
rését kiérdemeljem.

Csopaki, Bácsalmási, Tokaji háromle- 
velü világmárkás borok. — Elsőrangú 
étkezés. Naponta friss sör csapolás.

Szives pártfogást kér
if j.  ZE M LÉ N YI G Y U L A

vendéglős.

G Ö M Ö R

Egy három-szobás, für
dő - szobás, földszintes

lakást bérbe keresek.
Ajánlatokat e lap ki

adóhivatalába.

Eladó egy jákarban levő
Több oldalról arról értesültem, hogy! 

a városban azon téves hír van elterjedve, 
hogy a Deák Ferenc ucca 21. sz. alatt 
újonnan nyílt könyv-, papír- és írószer

Wertheim-szekrény.
II. Rákóczi Ferenc utca 54. sz. alatt.

Kiadó üzlethelyiség lakással.
Horthy Miklós-tér 26. szám alatt folyó évi március hó 1-töl 

kiadó egy üzlethelyiség a hozzátartozó lakással együtt.
Értekezni lehet Rábely Károly háztulajdonossal.

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


