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FŐSZERKESZTŐ : 
M Á R K U S  L Á S Z L Ó

ELŐFIZETÉSI  DIJAK:  Egy évre 8 pengő. Félévre 4 pengő. 
Negyedévre 2 pengő. — Egyes széin á ra  20 fillér.

Külföldre: Egy évre 12 pengő.

Falu vagy város?
Nagyon üdvös lett volna eddig 

is, ha e körül a nagyon is közér
dekű kérdés körül egy egészséges 
és tárgyilagos sajtóvita kezdődött 
volna s ha már ott tarthatnánk, 
hogy azok a kevesek, kik még 
mindig a falu mellett kardoskod
nak, legalább megtudnák mondani 
a nyilvánosság előtt, hogy miért ? 
No meg ha ezt a miértet alá is 
támasztanák! Történt ugyan pró
bálkozás ez irányban, de tudtom
mal ez a próbálkozás nem lett 
volna alkalmas a felvilágosításra s 
inkább uj félreértésekre adott volna 
alkalmat.

Abból az alkalomból tehát, hogy 
egyes városi polgárok a közeli na
pokban egy, ezt a kérdést tárgyaló 
Írásbeli megkeresést kaptak, mely 
hozzám is eljutott, elhatároztam, 
hogy ezt a kérdést, kiviszem a nagy 
nyilvánosság elé is, — hátha egy 
hasznos és termékenyítő sajtóvita 
kerekedhetnék belőle a közérdek 
nagy előnyére.

Minthogy azok a polgárok, kik 
ezt a írásbeli megkeresést kapták, 
az abban kifejezésre jutott gondo
latokkal és ténybeli előadásokkal 
foglalkoznak, nekem is ezt az esz
mei és tárgyi kört kell kiindulási 
pontul elfogadni, mert hiszen egy
előre ezek megvilágítása is nagyon 
előfogja segíteni a tisztán látást!

Mindenek előtt meg kell állapitanom 
azt, hogy nincs biztosabb és meggyő
zőbb tulajdonságú érv ezen a világon, 
mint a számok, az egyszeregy minden 
más szóbeli vagy Írásbeli érvelést lenyű
göző ereje ; de a számoknak csak ak
kor van ilyen óriási csalhatatlan tulaj
donságuk, ha azok a számok a tények 
100°/«-os bizonyosságán alapulnak s 
mentesek minden szándékos vagy felü
letességből eredő tévedéstől 1 Viszont 
nincs veszedelmesebb kút- és Iélek- 
mérgezőbb ereje semminek, mint szin
tén a számoknak, ha azok a számok 
nem a tények hű tükrei.

Sajnos, nem alkalmas a felvilágosí
tásra a kérdéses megkeresésnek elő
ször az a része, melyben a községi és 
városi házbéradók közti különbség fel
tárását célzó számbeli adatok vannak 
felsorakoztatva ! Ezek a számadatok úgy 
vannak csoportosítva, hogy azokból a 
jó és naiv rimaszombati polgár valami 
szörnyű merényletet olvasson ki a zsebe 
biztonsága ellen 1

Ide iktatom szóról-szóra : „Az általá
nos szempontok után térjünk most át a 
részletekre. A Budapesti Közlöny 1939. 
január 15. számában megjelent 200/39. 
rendelet igen érdekes. A rendelet szerint 
ha pl. nekem van egy hdromszobds laká
som és községben lakom, a lakbéregyen- 
érték 230 pengi lesz, melynek 14‘1,-a 
hdzadó, vagyis az állami házadó 32'20 
p e n g i  lesz. Ha én ugyanabban a házban, 
mint m egyei városban lakom, a lakásom 
fe lb ecsü lendő értéke a tényleges forgalmi

bérnek össz ege, mondjuk csak havi, va gy is  
év i 220 p en gő , akkor az összegnek  nem 
14"/a át, mint községben, hanem ennél 
m agasabb össz eget, 16"/0-á t fo g o m  b efi
zetni csupán állami házadóba, hozzá jön  
m ost az a különbség, am ely m egyei, köz
s é g i  sib. pótadókból adódik ki, az adóm  
ki f o g  tenni 115'20 P.-t, va gy is  32'20 P. 
helyeit 83 — p en gő  csupán állami adót, 
hozzászámítva m ég  a m egyei, k özségi 
stb. adókat is. De a házadóknál m ég 
külön 68 ' o is létezik állítólag a m egy e i 
városokban, am ely községben nincs 1“ — 
Hát ez bizony nem igy van !

Mert lássuk meg való képében azt a 
nagyon felhánytorgatott házbéradóügyet I 
Hiszen azok, akik nem sajnálták a fá
radságot eljönni az állami adóhivatal 
előkelő képviselői által az Iparoskör
ben rendezett több rendbeli előadások
ra, azok talán maguk is rájöttek ennek 
a fenti kitanitásnak téves voltára. De 
sokan nem voltak ott a tanulságos elő
adásokon s ezért megadom én most a 

í tiszta felvilágosítást a házadó kérdésé- 
i ben !

Először azt szögezem le, hogy ma még 
Rimaszombat mint nagyközség van ad
minisztrálva s igy vonatkozik reá is a 
200/39. számú rendelet, mely arra való 
tekintettel, hogy itt a Felvidéken az ál
lami adóközegeknek nem állanak a ház
bérek minősége tekintetében tapaszta
lati adatok rendelkezésre, a községek s 
az azokban létező házak minősége, épí
tési anyaga és nagysága szerint fix ösz- 
szegü haszon érték-kategóriákat soroltéi. 
Vegyük ezek közül a kategóriák közül 
ugyanazt, amelyet a kézen forgó felvilágo
sító irat vett. Tehát nagyközségben egy 
szilárd anyagból épült 3 szobás lakás 
bérértéke (vagyis a tulajdonos maga 
lakja) évi 230 pengő. Ez le van fixi- 
rozva, vagyis az adóhivatal nem fog 
összehasonlításokat végezni, hanem 
akármennyit vallott be valaki egy há
rom szobás kőház után, az 1939 ik évre, 
az adóhivatal csak 230 P. összeg után 
fogja a 14°/o állami házbéradót s a 6'8% 
állami pótadót kivetni: (Vigyázat: Tehát 
kivetik és beszedik ezt a 6'8%-ot község
ben épp úgy, mint városban.) Ezután a 
230 pengő állami adóalap után az évi 
állami adó 14°/o-aI számítva tényleg 
32 pengő 20 fillér, mely állami adó
hoz jönnek azután a különböző pótlé
kok ; hogy mennyi lesz az 1939-ik évre 
ez a vármegyei, községi stb. pótlék, az 
még teljesen ismeretlen I No most az
után vigyázzunk I Mindaz, amit én az 
adókiszámításra vonatkozólag előadtam, 
csakis és kizárólag az 1939 ik adóévre 
vonatkozik s igy itt nem lehet s nem 
szabad semmi további összehasonlítást 
tenni község és város közt, mert ma 
Rimaszombat még nagyközség s a ház- 
béradója a fentiek szerint lesz kivetve 
az 1939 ik évre 1

Ha már most azt akarjuk megtudni, 
hogy miként alakul a házbéradó kér
dése az 1940 ik évre, erre vonatkozólag 
a tiszta igazság a következő :

Az 1940-ik évben adóalap tekinteté
ben már nem lesz különbség község és 
megyei város közt, mert úgy a község
ben, mint a megyei városban a tényleg 
fizetett, illetve kapott bérek s ezek 
alapján összehasonlítás utján megálla
pított haszonértékelc fognak a házbér-

;.dó kivetés alapjául szolgálni. Vagyis 
ez azt jelenti, hogy Te, jó polgár, ma
gad fogod eldönteni, hogy milyen ala
pon fogod a liázbéradót fizetni. Ha 
ugyanis jó drágán tudod bérbe adni a 
házadat, akkor több lesz a házadóalap 
s ha olcsóbban adod bérbe, kevesebb 
lesz a házadóalap. Az adókulcs azon
ban 2%-al nagyobb lesz a megyei vá
rosban, mint a községben, vagyis nem 
14%, hanem 16%, de ezen a 2%-on 
kivül aztán sem m i e g y éb  külömbség nem 
lesz. Igen, de a megyei városban az 
összes tisztviselők jóval magasabb lak
bért kapnak s igy több lakbért is fizet
nek s igy van fedezet a 2% többletre. 
A saját magunk által lakott házaknál 
látszólag meg nem térülő tehertétel az 
a 2% többlet, de csak látszólag, mert 
a megyei város nem járul hozzá a vár
m egy e i közigazgatási kiadásokhoz, mig 
a község viseli ezt teljes egészében, 
megyei pútadó alakjában. Erre még ké
sőbb visszatérünk.

A fentiekből minden értelmes ember 
láthatja, hogy az adók tekintetében tu
lajdonképen nincs teher többlet a falu és 
város közt.

Az 1939 ik évben szilárd anyagból 
épitett rosszkarban levő háznál egy lak
rész után 50 P. két lakrész után 120 P. 
három lakrész után 190 P., négy lakrész 
után 280 P., minden egyes további lak
rész után 70 P. Minden egyes nyitott 
helyiség után 100 Pengő, szilárd anyag
ból épitett, jókarban levő házaknál egy 
lakrész után 60 P. két lakrész után 140 
Pengő, három lakrész után 230 P., négy- 
lakrész után 330 P., minden további lak
rész után 80 Pengő, minden nyitott helyi
ség után 120 Pengő lesz a haszonérték 
Rimaszombatban. Ezek miniszteri rende
letben lefixirozott összegek.

Hogy ml lesz 1940-ben, — mint már 
mondottam — az attól függ, milyenek 
lesznek a házbérek s mindegy lesz, akár 
nagyközség, akár megyei város lesz 
Rimaszombat, csak az adókulcsban lesz 
2% külömbség; egy példával megvi
lágítom : ha 300 pengő házbért kapok, 
vagy ennyire lesz a haszonérték be
csülve, 42 P. állami házadót fizetek, ha 
nagyközség lesz Rimaszombat s 48 P. 
ha megyei város lesz. Teljesen téves 
állítás tehát az, hogy 32 P. 20 fillér he
lyett 83 P. állami házadót fizet a me
gyei, városi lakos. Úgy a 42 P. mint a 48 
P-höz jönnek aztán a kfllömböző pótadók, 
de ezeknek összege teljesen ismeretlen, 
mert ma még sem községi, sem várme
gyei költségvetés nincs. Fel kell téte
leznem, hogy a I ázadó ferditésmentes 
lényegét ezekből már mindenki megért
hette.

Második aggodalom a körül a kérdés 
körül merül fel, hogy nem-e lesz köny- 
nyebb a nagyközségi élet azért, mert a 
város jelenlegi súlyos nyugdij terhét a vár
megye átveszi! Hát nem lesz könnyebb, 
sőt esetleg még súlyosabb I Igaz ugyan, 
hogy a községi nyugdijakat a vármegye 
fizeti, de nem a magáéból, hanem kiveti 
azt a községre megyei pótadó alakjában, 
mégpedig együtt a többi községi, volt 
városi s esetleg a megyei nyugdijakkal 
együtt s minthogy a kivetett pótadó nem 
folyik be fillér pontossággal, hanem a 
kivetés után behajthatatlan összegek is 
maradnak, a megyei kivetésnek menni

kell addig, mig csak minden fillér be 
nem folyik. Ha a város maga fizet s 
maga vet ki, legalább mindég tudja, 

í hányadán áll egy vagy más pótadó nem
mel, de a vármegye nem babrálhat kü- 
lön-külön minden községgel, hanem nyil
vántartja a maga követelését s hajtja 
addig mig be nem folyik. Ezt másként 
elképzelni sem lehet. De ez csak nyug
dij! Nézzük a többi vármegyei pőtadókat!

A megyei város maga adminisztrálja 
magát s ennek költségei címén maga 
vet ki pótadókat a minisztérium által 
engedélyezett mértékben ! A nagyközsé
get a vármegye adminisztráltatja a fő
szolgabíróval s ennek összes költségeit 
a vármegye veti ki a községre várme
gyei pótadó alakjában. Mégpedig megint 
nem községenkint külön-küiön, hanem 
mondjuk a vármegyei közigazgatásnak 
szüksége van 200.000 pengő adminiszt
rációs költségre, ezt az összeget kiveti 
az állami adóalap arányában. Minthogy 
most már tudott dolog az, hogy a ma
gas házbéradók s egyéb adónemek ré
vén a legnagyobb adóalapot azok a köz
ségek szolgáltatják, melyek a legnépe
sebbek, vagy a amelyekben legnagyobb 
a bérbeadott lakrészek száma s minthogy 
Rimaszombat e tekintetben is a legna
gyobb a vármegyében, csak természetes, 
hogy a vármegyei pótadókból is a leg
nagyobb rész fog rájutni. Vagyis ez azt 
jelenti, hogy Rimaszombat nem annyit 
fizetne vármegyei pótadóban, amennyibe 
a saját községi adminisztrációja kerül, 
hanem annyit, amennyi állami adóalap 
folytán rá esik. Nincs kizárva például 
az az eshetőség, hogy egyszer a város 
összes nyugdíjasai kihalnak. Mi termé
szetesebb, mint az, hogy ekkor a vá
rosnak nem lenne nyugdij terhe. De ha 
Rimaszombat nagyközség lenne, akkor 
megtörténhetik, hogy a városnak ugyan 
már nincs nyugdíjasa, azért a vármegyei 
pótadóban még mindig fog fizetni e cí
men, mert lesz nyugdíjasa a vármegyé
nek vagy más községnek ! Éppen igy 
van az egyéb vármegyei pótadókkal is. 
Bármilyen fejlesztéséhez a vármegyei ad
minisztrációnak hozzá kell járulnia Ri
maszombat nagyközségnek, noha abból 
semmi közvetlen, de talán közvetett 
haszna nincs. Hát hol itt a nagyközségi 
takarékoskodás ?

Szóljunk már most egy két szót arról, 
hogy vájjon milyen természetű beren
dezés változást okozna Rimaszombatnál 
a megyei várossá való átalakulás. Bát
ran megmondhatjuk, hogy lehet semmit 
vagy legalább is alig valamit, de semmi 
esetre sem annyit, amennyit kibírni ne 
lehetne !

Rimaszombatnak ugyanis már 1918 
előtt olyan fejlett közigazgatási beren
dezése volt, mint amilyen egy várme
gyei városban kell. Volt polgármestere, 
hogy elején kezdjük. A nagyközségi két- 
három birói fizetése van annyi, amennyi 
a polgármesternek kell, mert a törvény 
a megyei városi polgármestert a VII—, 
legfeljebb Vl-ik fizetési osztályba sorozza. 
Ebben volt 1918 előtt is. Hogy milyen 
egyéb járandósága lehet még, azt pon
tosan nem tudom, de egyet tudok s ez 
az, hogy Rimaszombatban felesleges 
minden nagyobb reprezentációs költség, 
mert itt, mint megyei székhelyen első
sorban a fő és az alispán reprezentál]



2. Gőmör 1939. március hő 5.

Egységes politikai közvélemény-
ritkán nyilvánul meg. Annál nagyobb az összhang valamennyi társadalmi osztály
orvosok és laikusok között abban, hogy az epe-, gyomor- és cukorbajok leg
kiválóbb gyógyszere a Mira glaubersós gyógyvíz, amelyből 4 —5 hetes kúra ke
retében, reggelenkint, éhgyomorra, langyosan egy pohár fogyasztandó. Veszély
telenül soványit. — Kérdezze meg orvosát!

Volt 2 tanácsosa, most, illetve akkor se 
kell több, ha megyei város lesz. Az 
egyik készen van a városi titkár képé
ben, csak át kell keresztelni, ebből kell 
tehát legfeljebb egy, de lehet, hogy egy 
se, ha az árvaszék kérdését másként 
lehet tisztázni. Azt hiszem lehet. Ennek 
a fizetése a Vili. rangosztályban van, 
ma is úgy van körülbelül. Van jelenleg 
is a fő és aljegyző. Megyei városban 
sem kell több I Ezek fizetése is ott van 
ma is, hol a vármegyei városban lehet. 
Van mérnökünk, erdészünk, orvosunk s 
van olyan fejlett segédhivatalunk, hogy 
teljesen megfelelő a megyei város 
részére is. Azután a törvény semmi meg
kötöttséget nem tartalmaz a szervezet 
tekimetében. Ahogy a város rendesen 
eltudja magát igazítani, úgy rendezkedik 
be, a lényeg csak az, hogy a dolgok 
menjenek. Rimaszombat s hozzá hasonló 
tipusu városok nem hasonlíthatók össze 
azokkal a nagy alföldi, szétfolyt területű 
városokkal, melyeknek 30—40000 lélek 
lakosa van. Ennek a nagy tömegnek a 
közigazgatásához nagy létszám kell. Vi
szont egy ilyen kis városnak semmivel 
sincs kisebb városi elem számba menő 
lakosa, mint annak a nagy városnak, 
mert nálunk azt lehet mondani, hogy 
minden lakos városi elem számba megy, 
mind rendelkezik azzal az intelligenciá
val, ami a városi elemet jellemzi, mig 
azoknak a nagy közíileteknek úgyszól
ván csak a közepe városi elem, mind
össze 8—10000 ember, alig több, mint 
a mi lakosságunk, a többi egyszerű fa
lusias gondolkodású, kiket sokkal nehe

zebb adminisztrálni, mint a városi ele
met. Az a városi elem, amelyik vízveze
téki vizet iszik, angol illemhelyet hasz
nál, villannyal világit s rendes járdán 
közlekedik s akár minden este végig 
élvezhet egy-egy műkedvelői előadást, 
egészen másként gondolkozik a közi
gazgatás kérdései felől s igy a közigaz
gatását is úgy rendezheti be, ahogyan 
neki jól esik s lehet sokkal olcsóbban, 
mint egy hasonló népességű fa lu ! A 
községi szervezet mellett ugyanis nincs 

! módjában a községnek korlátozni a hi
vatali személyzet számát s kénytelen 
például annyi jegyzőt alkalmazni, ameny- 
nyit a magán munkálatokkal túlterhelt 

'vezető jegyző javaslatba hozni jónak 
lát. Hát akkor már nem inkább olyan 
tisztviselőket tartson-e, akiket saját maga 
választ korlátozott időre, kitől ha nem 
megfelelő, a legközelebbi választáskor 
megszabadulhat, mig az életfogytiglanra 
megválasztandó jegyző ott fog ülni a 
nyakán élete fogytáig, — nem szaba
dulhat tőle soha!

Mindezekről lehet még sokat beszélni 
és írni. Én nem tartom magamat semmi 
tekintetben csalhatatlannak s amit most 
irtani, jóhiszeműen Írtam. Aki jobban 
tudja ezeket, vagy jobb módozatot tud, 
ám Írja meg, minden okos eszmeért csak 
hálás lehet a közvélemény, ha az önzet
len s nem fűződik hozzá magán érdek. 
Mert ez a fő ! Tévedni lehet mindenki
nek, de önzőén nem szabad a köz- 
iigyekbe avatkozni!

Dr. Kovács László.

Telefon 119— 372. A főváros egyik 
legrégibb és általánosan közismert 
előkelő családi otthona.

Legmodernabb kom fortja és e lső rangú  ko nyh ája  a legkényesebb igényeket is  k ie lé g ít i.
Polgári árak.

Bekapcsolják a v issza csa to lt területet az idegenforgalom ba.
Ankéton határozták el a felvidéki minisztérium együtt
működését az országos idegenforgalmi hivatallal és a 
többi szervezettel. — A felszabadult Felvidék nagy 

értékeit gazdasági fellendítésre használják ki.
N agy R ákóczi-ku ltu szt terem tenek a v is sza csa to lt területen,

A múlt csütörtökön idegenforgalmi 
ankét volt a felvidéki minisztériumban, 
amelyen a kereskedelmi, a közoktatási 
és pénzügyminisztérium, az országos 
idegenforgalmi hivatal, az államvasutak, 
a magyar vendégforgalmi szövetség, 
számos idegenforgalmi szerv képviselője 
és a felvidéki főispánok a visszacsatolt 
területnek az idegenforgalomba való be
kapcsolását beszélték meg.

A felvidék számos történelmi, művé
szeti és természeti kinccsel és értékkel 
rendelkezik, amelyek alkalmassá teszik 
arra, hogy az idegenforgalmat oda is 
kiterjesszük. Kassa a hírneves dómmal 
és a Rákóczi-emlékekkel, Rozsnyó ódon 
városkája a környező hegyekkel, Krasz- 
nahorka vára, Andrássy Dénes márvány- 
mauzelouma, az 1200 méternél is ma
gasabb szepes-gömöri hegylánc, a szá- 
dellői völgy szépségei, a számos kisebb- 
nagyobb jódos, kénes és szénsavas 
fürdőhely, a füleki vár, az aggteleki és 
baradlai cseppkőbarlang és a Felvidék 
zenélő, zengő történelmi levegője nagy 
értékét jelentik majd a magyarországi 
idegenforgalomnak, ha az a munka, 
amely ezeknek az értékeknek a gazda
sági kihasználása érdekében szükséges, 
eredményesen fog lefolyni. — Ennek a 
munkának kezdetét jelenti a csütörtöki 
ankét, amelyen Ja ro s s  Andor miniszter 
megbízásából Dr. Weisz István miniszt. 
osztályfőnök ismertette azokat a gazda
sági és népnevelési érdekeket, amelyek 
a felszabadult vidéknek a magyar ide
genforgalomba való bekapcsolásához fű
ződnek.

Az osztályfőnök rámutatott azokra a 
gazdasági nehézségekre, amelyek a visz- 
szacsatolt területen az átmeneti időben 
természetszerűleg előállottak. Jaross An
dor miniszternek az az elgondolása, 
hogy ezeken a nehézségeken az ide
genforgalom odairányitása révén is né
mileg segíteni lehetne. Ennél is fonto
sabb azonban az a nemzetpolitikai 
mozzanat, amely a Csonkaországból a 
Felvidékre irányuló idegenforgalom sür
gős szükségét indokolja.

A legrövidebb idő alatt meg keil 
ugyanis szüntetnünk, hogy kétféle ma
gyar legyen, A teljes lelki összeolva

dáshoz azonban az kell, hogy az anya- 
országbeliek megismerjék a Felvidéket, 
annak sajátosságait és a népét és hogy 
a felvidékiek megismerjék az anyaor
szágot. Nemzelpolitikai érdek, hogy mi
nél több magyar ember menjen a fel
szabadult területekre és hogy közvet
len impulzusokkal segítsük elő a lelki 
egybeolvadást.

Az országos idegenforgalmi hivatal 
elnöke, Hallósy István kormányfőtaná
csos kimerítően foglalkozott a Felvidék 
idegenforgalmának kérdéseivel, Egyike 
a legfontosabb kérdéseknek a közleke
dési probléma. A legtöbb várostól el
vágták a Hinterland-ját, ezt a lehetőség 
szerint az átvonuló turisztika Vorderland- 
jával kell pótolni. Mi kell ahhoz, hogy 
a Felvidék idegenforgalma a gazdasági 
és a nemzetpolitikai érdekeknek meg
felelően építtessék k i? Kellenek ható
sági intézkedések, önsegély és a tőke 
automatikusan dolgozó ereje, be kell 
tehát kapcsolni ebbe a munkába a ke
resni akaró tőkét is. Kell egy Sofort- 
program, mert csakis egy ilyennek a 
felállítása és keresztülvitele biztosíthatja 
a gyors gazdasági segítés eredményes
ségéi.

Ehhez a Sofort-munkaprogramhoz tar
toznak a húsz éves elnyomás múzeumá
nak felállítása, a felvidéki népi ünnep
ségek és néprajzi kiállítások rendezése, 
a szlovák-magyar és a ruszin-magyar 
kapcsolatokkal összefüggő népi ünnep
ségek, a Rákóczi-kultusz, amelynek ke
retében egységgé kell szervezni mind
azt, ami a felszabadult Felvidéken a 
Nagy Fejedelemmel kapcsolatos, továb
bá : a Felvidék muzeális értékeiből 
nagy kiállítást kell összeállítani, a tem
plomoknak, a váraknak, a múzeumok
nak külön prospektusokat kell kapniok, 
a Felvidékre körutazási jegyeket kell 
kiadni, jobb vasúti összeköttetéseket és 
csatlakozásokat kell teremteni, minden 
városban idegenforgalmi hivatalt kell 
felállítani és végül szállodatatarozási 
akciót kell a Felvidék számára is ke
resztül vinni.

Hallósy kormányfőtanicsos expozéját, 
amely a Felvidék idegenforgalmi prob
lémáinak minden részletét magában fog
lalta, nagy örömmel fogadták az ankét

résztvevői. Kaffka Károly őrnagy, a 
magyar vendégforgalmi szövetség ügy
vezető alelnöke beszámolt arról a nagy 
és kiterjedt munkáról, amelyet a szö
vetség a Felvidéknek a vendégforgalmi 
akcióba való bekapcsolása érdekében 
máris folytatott. Dr. Tüske f e n ő  min. 
tanácsos bejentette, hogy április első 
vasárnapjától filléres vonatokat fognak 
a Felvidék látványosságaihoz és a fel
vidéki városokba irányítani. Ezzel kap
csolatban kimondta az ankét, hogy a 
helyi idegenforgalmi hivatalok feladata 
lesz a filléres vonatok utasai számára 
programmot kidolgozni és vezetésüket 
megszervezni.

A részletkérdések letárgyalása során 
felmerült az a gondolat, hogy a köl
csönös határszéli forgalomra egyezményt 
kell létesíteni Szlovákiával, a tő'cét 
mozgósítani kell felvidéki szállodák és 
az arra klimatikailag és forrásvizek 
szempontjából alkalmas helyeken sza
natóriumok építésére, a sajtó, a rádió, 
a film utján pedig propagálni kell a 
visszacsatolt terület összes idegenfor
galmi értékeit.

Az ankét lefolyásából az a vélemény 
alakult ki, hogy az országos magyar 
idegenforgalmi hivatalban összpontosit- 
tassék a Felvidék idegenforgalmi mun
kája is, ennek a hivatalnak a keretében 
létesittessék egy sztikebb bizottság, 
amelynek a feladata legyen a Felvidék 
idegenforgalmi érdekeinek istápolása és 
ehhez a bizottsághoz összekötőül ren
deltessék ki Bárczy Oszkár, a felvidéki 
minisztérium előadója. Az ankét lefo
lyása biztosítékot nyújt arra nézve, 
hogy nagyszabású keretekben fog meg
indulni a felszabadult területeknek az 
idegenforgalom révén való gazdasági 
megsegítése i s . _________

lepM ilt > laoaromÉtti limit 
E m it  r i i í l í i  osztálya.
A Rimaszombati Polgárikör dísztermé

ben szombaton este lélekemelőén szép 
ünnepély keretében ment végbe a Ma
gyarországi Kárpáiegyesület rimavölgyi 
osztályának alakuló közgyűlése, amelyen 
a gömöri és nógrádi turistatársadalom 
vezető egyéniségein kívül a turistaszö
vetség és a MKE központjának kikül
döttjei is résztvettek. A rimavölgyi tu
risták ünnepélyének jelentőségét nagy 
mértékben fokozta az a tény, hogy azon 
Gömör-vármegye főispánja, Hevessy 
László és dr. Förster Kálmán kormány- 
főtanácsos, salgótarjáni polgármester, a 
MKE salgótarjáni osztályának illusztris 
elnöke is megjelent, a turistaszövetség 
és a MKE központ képviseletében pedig 
Rubányi Vilmos főtitkár, dr. Schermann 
Szilárd és Karolini Gyula vezetőségi ta
gok kíséretében, az utóbbi a MKÉ-Só- 
lyom osztályát is képviselte. A salgótar
jáni MKE osztály vezetőségi tagjai kö
zül megjelentek még dr. Dornyay Béla 
és Rokfalusy Lajos alelnökök és Korom- 
pay Kálmán főtitkár, mig a losonci MKE 
osztály Gergely Imre vezetésével, a tor
naijai MKE osztály Vietorisz Erzsébet 
és a pelsőci MKE osztály pedig id. Bar- 
tal Dezső vezetésével népes küldöttsé
gekkel jelent meg. Az alakuló közgyű
lést a Karpathenverein rimavölgyi osz
tályának közgyűlése előzte meg, ame
lyen egyhangúlag kimondották az osztály 
feloszlását, azzal, hogy a KV rimavölgyi 
szervezete teljes vagyonával a Magyar- 
országi Kárpát Egyesület kötelékébe lép 
át és mint annak rimavölgyi osztálya 
fogja tovább folytatni működését. A 
kettős kögyülés ünnepi szónoka ifj. Rá- 
bely Miklós elnök volt, aki visszapillan
tást vetve a Karpathenverein köteléké
ben eltöltött húsz év történetére, ismer
tette azokat az erőfeszítéseket, amiket a 
rimavölgyi magyar turisták a kárpáti 
gondolat és a nemzeti eszme ébrentar
tása érdekében a megszállás súlyos évei 
alatt kifejtettek, majd kegyeletes sza
vakkal parentálta el a rimavölgyi osztály 
két nagy halottját, dr. Törköly József 
szenátort, Rimaszombat és Gömör nagy 
fiát, valamint Horváth Zoltán nyug. reál
gimnáziumi tanárt, a turistairodalom sok

érdemet szerzett reprezentánsát. A szo
kásos évi jelentések, számadások meg
szavazása után tért át a közgyűlés a 
MKE rimavölgyi osztályának megalakí
tására és a tisztikar megválasztására. 
Diszelnökökké közfelkiáltással Hevessy 
László gömöri főispánt, dr. Löcherer 
Géza rimaszombati városbirót és Rőczey 
Dánielt, a kiváló turista-irót választották 
meg, mig a tisztikar tagjaivá a követ
kezőket választották : elnök ifj. Rábely 
Miklós, ügyvezető-alelnök Frenyó Lajos, 
titkár Benkovits Gyula, jegyző Cseh 
Miklós, pénztáros Kertsik László, elle
nőr Tóth László, kirándulásrendező Pa- 
lecsko Barna. Választottak ezenkívül 8 
tagú választmányt is. A választás meg
történtével Hevessy László főispán és 
dr. Löcherer Géza városbiró szólaltak 
föl, köszönetét mondva a közgyűlés bi
zalmáért és Ígéretet tettek, hogy a tu
risztika érdekében ezentúl is mindent el
fognak követni. Rubányi Vilmos MKE 
központi főtitkár a szövetség és a MKE 
központ üdvözletét tolmácsolta, a tor
naijai osztály nevében dr. Alapy Gyula 
köszöntötte a MKE uj szervezetét, majd 
Sichert Károlynak, a Rimaszombati Ma
gyar Dalegylet ügyvezető-elnökének fel
szólalása után ifj. Rábely Miklós elnök 
a közgyűlést bezárta. A kettős turista
ünnepélyen a dalegylet férfikara, id. Ha
lász József karnagy vezetésével, a Ma
gyar Hiszekegy és a Himnusz éneklé
sével vett részt s a közgyűlést követő 
társasvacsorán is közreműködött leg
szebb müsorszámainak bemutatásával. 
A közgyűlés közönsége fehér asztalnál 
sokáig szórakozott együtt a legjobb han
gulatban, a budapesti és salgótarjáni 
vendégek azután a reggeli vonattal Aj- 
nácskőre utaztak és Frenyo Lajos ka
lauzolásával lebonyolították a Magyar- 
országi Kárpát Egyesület rimavölgyi 
osztályának a Pogányvárra vezetett első 
túráját.

A  rim aszom bati kato likus p lébán iai 
tem plom ban szent m isszió lesz 1939. 
m árcius 4 -tő l m árcius 12-ig a  követ

kező p ro g ram m al:
Március 4. (szombat) este 6 órakor a 

szent misszió megnyitása.
Március 5. (vasárnap) 8 óra : katonák 

részére szentmise. 
s/4 9 ó.: csendes szentmise.
3/* 10 ó.: szentmise a szlovák hívek 
részére.
V* 11 ó.: szentbeszéd, utána szentmise, 
este 6 ó.: szentbeszéd, utána litánia.

Általános napirend: márc. 6 tói márc. 
11-éig minden nap két szentbeszéd 
az összes hívek részére reggel 7 
órakor és este 6 órakor.

Március 6-án (hétfő): délelőtt beteglá
togatás, (bejelentendő márc. 5. déli 
12 óráig pontos címmel.) 
délután 3 órakor állapotbeli oktatás 
az iskolások részére.

Március 7. (kedd): délután 3 órakor ál
lapotbeli oktatás leányok részére.

Március 8. (szerda): délután 3 órakor 
állapotbeli oktatás nőtlen fiatal em
berek és leventék részére.

Március 9. (csütörtök): délutáu 3 óra
kor állapotbeli oktatás asszonyoknak, 
este 7 órakor Eucharisztikus kör- 
menet a legméltóságosabb Oltári- 
szentség tiszteletére. (Gyertyák, lam
pionok előkészítendők !)

Március 10. (péntek): este 8 órakor 
külön szentbeszéd a férfiak részére. 
Délután gyónni lehet!)

Március 11. (szombat): reggel 7 ó.akor 
szentbeszéd, utána gyászmise a plé
bánia halottainak lelkiüdvéért.
Az esti szentbeszéd után Mária-Dn- 
nepély.

Március 12. (vasárnap): szentmisék és 
szentbeszéd mint március 5 én.
Este 6 órakor befejező szentbeszéd. 
Jézus Szive-flnnepély, utána pápai 
áldás.

Szerda délelőtt kezdődik a felnőt
tek gyóntatása. Délután elsősorban 
azok gyónhatnak, akiknek az aznapi 
állapotbeli tanitás szól. Egyéb pon-
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tok, esetleges változások a missziók 
alatt ismertetve lesznek.

Kérjük a  kedves híveket mindennapi 
dolgaik olyan beosztására, hogy a 
szent missziókon mindenki résztve- 
hessen. — Munkaadók I Buzdítsátok 
és engedjetek időt alkalmazottaitok- 
nak résztvételre. Senkisem maradjon 
szentgyónás nélkül. Az esetleg el
vesztettidőért százszor annyit kapunk 
már e földön s egykor az ölök 
életet !

Plébániai hivatal.

Tájékoztató a rimaszombati 
frontharcosok részére.

Értesítem a helybeli frontharcos baj- 
társakat, hogy az Országos Frontharcos 
Szövetségbe való belépéshez szükséges 
személyi lapok kitöltése — a helyi szer
vező bizottság előtt— a városháza 3. sz. 
hivatalos helyiségében hetenként kétszer, 
mindig hétfőn  és  csütörtökön délután 
5 órától 7 órá ig  f o g  m egtörténni. — Első 
összejövetelünk fo ly ó  m árcius hó 9-én, 
csütörtökön lesz. — Felkérem tehát a 
bajtársakat, hogy amennyiben az Orszá
gos Frontharcos Szövetségbe belépni 
óhajtanak, a fentjelzett helyen és idő
ben jelentkezzenek.

Egyidejűleg felkérem a helyi szervező 
bizottság tagjait, hogy f o ly ó  hó 6-án, 
( hétfőn)  délután 5 órakor szíveskedjenek 
a városházán megjelenni, egyrészt a sze
mélyi lapok kitöltéséhez szükséges in
tézkedések előkészítése, másrészt a he
lyi szervező bizottság tagjainak igazo
lása céljából. — Bajtársi üdvözlettel:

Rimaszombat, 1939. március 1.
Dr. Gabonás János, 

frontharcos vezető tiszt.

Március
friss lehelete ömlik el erdőkön, mezőkön, 
Március havat olvasztó, jegettörő langyossá
gában fürdik a föld. Az árdagadt folyóvizek 
piszkos hullámai ringatva úsztatják hátukon 
a Tél kényelmetlen jégpáncélját. A böjti 
szelek szakgatta felhöfoszlányok mögül ki
bukkanó nap sugarai megszikkasztják, porrá 
szárítják a sarat, fü, fa, virág szunnyadó 
csirái megmozdulnak, életre neszeinek : min
den lélegzeni kezd.

Kisarjad a hóvirág, fehérpettyes lesz a 
rétek zöldülő paplana. Pattan a rügy, apró 
levélcsodák bámulnak körül a sudár fakoro
nákról. A Föld a Tavasz szinpompás ruhájá- | 
ba öltözködik.

Az ezer gonddal élő, nem egy léleksebtől 
vérző emberiség fakó arcára a remény de
rűje lopakodik, a nélkülözések, szenvedések 
lázában csillogó szemekből a bizakodás, a 
szegénységtől, életkinoktól szabadulás, a 
szebb-, jobb napokra virradás vágyakozó te
kintete tőr elő.

Március van, Tavasz közeledik. Nekünk az 
édes anyaországhoz visszakerült, sokat szen
vedett, heggedő lelkisebekkel borított, fel
szabadult, boldog magyaroknak húsz sötét 
esztendő után az első tavaszunk. Az Élet 
ú jra fakad. Reményeink is újra sarjadoznak, 
hitünk is újra éled. Hívői vagyunk a krisztu
si szeretet győzedelmeskedésének, a megér
tás diadalának. Hisszük az emberiség min
den sajgó lelki sebének beheggedését, testi 
és lelki nyomorúságának végeszakadtát. Hi
szünk az örökigazság napjának felhajnallá- 
s ib an , hiszünk az igazi békesség ránkvirra- 
dásában s a szebb magyar jövőt, jobb ma
gyar életet teremtő, boldogságot termelő, 
egyakaratu együttmunkálkodás szent ünne
pének eljövetelében.

Március van, tavasz van. Az Élet újra 
fakadásával a magyar mező kihajtott minden 
reménybokra is újra zöldül.

Kinevezések. A m. kir. igazságügymi- 
niszter előterjesztésére dr. D essew ffy  
Árpád feledi ü yvéd a rimaszombati kir. 
törvényszékhez bíróvá neveztetett ki.

A földművelésügyi m. kir. miniszter 
dr. Andrik László oki. rimaszombati 
állatorvost ideiglenes minőségű állator* 
vos-gyakornokká nevezte ki és szolgá
lattételre a járási állatorvoshoz Putnokra 
osztotta be. Ugyancsak ideiglenes állat
orvos gyakornokká klneveztetett Havasi 
J en ő  tornaijai okleveles állatorvos is és 
szolgálattételre Nagykaposra, a törvény
hatósági állatorvoshoz osztatott be. Ri
maszombatba Iz só f Zoltán neveztetett 
ki állatorvos gyakornokká a járási ál
latorvoshoz.

s i ^ r g u s .

Eljegyzés. Gazdag Gizellát, Miskolc, 
eljegyezte Já ro s i A. Mihály Rimaszom
bat, február hóban. (M. k, é. h)

Külföldi misszió Rimaszombatban.
A Felvidék felszabadulása és különösen 
a határvonal természetellenessége kö
vetkeztében előállott gazdasági, élelme
zési és forgalmi nehézségek helyszíni 
tanulmányozása céljából küldöttség ér
kezett a múlt héten városunkba. A bi
zottság tagjai skót, finn, francia és hindu 
lelkészek voltak. Tanulmányutjukat nyil
vános előadásokkal is egybekötötték, 
amelyet a rimaszombati református és 
evangélikus egyházak rendeztek a Pol
gárikör helyiségében.

Halálozások. Császár Pál pékmester, 
aki hosszabb ideig városunkban űzte 
iparát, életének 67-ik évében, február 
hó 24 én Losoncon meghalt. Őszinte 
részvét megnyilvánulás mellett a múlt 
vasárnap délután helyezték holttestét 
örök pihenésre.

Gömöri Zoltán, nyomdatulajdonos, a 
Rozsnyón megjelenő Rozsnyói Hirldp 
tulajdonosa, szerkesztője és kiadója, 66 
éves korában február hó 25-én Rozs
nyón, hosszas betegeskedés után meg
halt. Gömöri Zoltán négy évtizeddel 
ezelőtt Orosházáról jött Rozsnyóra, mely
nek egyik legtekintélyesebb, törhetetlen 
hitü, a város életében és érdekében ön
zetlenül munkálkodó, derék polgára volt, 
aki a húsz éves cseh elnyomás szenve
désekkel telt ideje alatt gerinces magyar
sággal állotta meg helyét a nehéz posz
ton, amelyet úgyis, mint nemzethűségben 
tántoríthatatlan magyar, a közéletnek 
lelkes dolgosa s úgyis, mint nemzettest
véreinek érdekvédelmében annyi lapel
kobzás is betiltás ellenére is megfélem- 
lithetetlen bátorsággal küzdő sajtómun
kás egy pillanatra sem hagyott el. Nem 
rettent meg soha a harctól, ha az el
nyomók túlzó nacionalizmusa ellen kel
lett küzdenie, de nem rettent meg azok 
megerősítésnek munkájától sem, akik 
kicsinyhitűén már-már elcsüggedt re- 
ménytvesztettséggel ténfeiegtek a ma
gyarság soraiban. Gömöri Zoltán halá
lával érzékeny veszteség érte a közt, 
amelynél elmúlása általános igaz rész
vétet váltott ki s ez a részvét inpozáns- 
módon nyert kifejezést február hó 27-én 
végbement temetésén. Halálát özvegyén, 
Kengyel Emmán kiviil gyermekei: Gö
möri Zoltán, Emmi férj. Sengier György- 
né, Sára férj. Schneller Miklósné, Gyur
ka családjaikkal és nagyszámú rokonai 
gyászolják, de elhunytát őszintén fájlal
juk mi is, akik benne egyik kedves 
kartársunkat veszítettük el. Mindig szí
vesen emlékezünk reá.

Szabó Erzsébet magánzónő 61 éves 
korában február 26-án Rimaszombatban 
meghalt. A jobbsorsra érdemes magá
nos nő holttestét febr. 28-án temették.

Bauer Károly nyug. erdővéd 68-ik 
életévében febr. 27-én elhalálozott. Ha
lálát özvegyén, Mihály Rozálián kívül 
gyermekei, köztük fia : dr. Bauer Elemér 
orvos gyászolják.

Búcsúzás. Rimaszombatból való eltá
vozásom alkalmával minden jóbarátom
tól, ismerőseimtől és mindazoktól, akik 
itt működésem alatt pártfogoltak, ez 
utón búcsúzom el és kérem, hogy to
vábbra is tartsanak meg jóemlékezetük
ben. — Rimaszombat, 1939. március hó.

Dr. Andrik László, 
m. kir. járási állatorvos.

ARTIN
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•véve, reggelre kellemes Urülést blzfpjn,
A postahivatal közleményei: Rádió

vétel zavarására vonatkozó panaszok a 
postahivatalhoz nyújtandók be. — Postai 
ügyekben tudakozódások és felvilágosí
tások nem a postafőnök távbeszélő állo
másán, hanem a 99 hívószámon kéren- 
dők.

Szülői közgyűlés a gimnáziumban.
A helybeli állami reálgimnázium szülői 
szövetsége vasárnap, március 5-én d. u. 
3 órakor közgyűlést tart az intézet rajz

termében. Tekintettel a napirenden sze
replő ügyek fontosságára, az elnökség 
ezúton is kéri a szülők teljes számban 
való megjelenését.

Telek A. Sándor előadása a kassai 
rádióban. „A magyarság történelmi ál
lama és a szlovákság életérdekei" cí
men március 10 én délután 4 órakor 
előadást tart a kassai rádióban Telek 
A. Sándor Író.

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

Vennék
A e r o  5 0 -e s  a u t í t .

Ajánlatokat Dr. B E L L Á K  
Miskolc, Széchényi u. 6 kérek.

Talált pénztárca. A rimaszombati 
m. kir. rendőrkapitányság közli, hogy 
egy talált pénztárcát a benne levő váltó
pénzzel szolgáltattak be a kapitányság
ra ; igazolt tulajdonosa a 10. számú he
lyiségben átveheti.

Diszzászlót kapott az Iparoskör.
Lélekemelő ünnepségben volt része a 
múlt vasárnap (febr. 26.) az iparoskör
nek. A visszatérés alkalmából a csillag- 
hegyi önálló iparosok és kereskedők 
köre diszzászlót ajándékozott a rima- 
szombati iparoskörnek. Közbejött kü
lönféle akadályok miatt az átadás csak 
február hó 26-án történhetett meg. A 
csillaghegyiek egy hatalmas autóbuszon 
már február hó 25-én megérkeztek. 
Tiszteletükre az Iparoskör 150 terítékes 
vacsorát rendezett, majd másnap, va
sárnap délelőtt 11 órakor kezdődött a 
zászlóátadási ünnepély, ami az ipartár
sulat szinültig megtelt nagytermében 
folyt le. — Králik János elnök kereset
len szavakkal üdvözölte a csillaghegyiipa- 
roskör 35 tagú küldöttségét. Majd Eich- 
berger Jenő, a csillaghegyi iparoskör el
nöke meleg szavak kíséretében átadta az 
ajándék-zászlót, Králik János elnök pe
dig azt egy nagyon szép beszéd kisé- 

j  rétében átvette. — A zászlót Baráth 
Károly ág. ev. lelkész, dr. Bányai József 
r. k. lelkész és Varga Imre ev. ref. lel
kész áldották meg, lelkes hangú beszé
deikben méltatva az ünnepély nagy 
jelentőségét. Végül Kuhajda Vilmos és 
Török József csillaghegyi iparosköri 
képviselők meleg szavakkal üdvözölték 
a rimaszombati iparostársadalmat. Mind
nyájan azt kívánták, hogy fogadják a 
zászlót olyan szeretettel, mint ahogy ők 
azt adják és becsüljék meg, hogy az 
mindenkor hirdetője legyen a magyar- 
élniakarásnak, becsületnek és összetar
tásnak. Az ünnepély befejeztével társas 
ebéd következett, amelyen számos kö
szöntés hangzott el. — A csillaghegyiek 
szép emlékek hátrahagyásával csak a 
késő esti órákban indultak a haza vezető

szén jól bele tudták magukat élni a 
szereplők, igy a közönség teljes meg
elégedéssel távozhatott azzal a gondo
lattal, hogy a jánosii fiatalok a múltban 
Is jó műkedvelők voltak s azok marad
nak ma is. A darabot Farkas Márton 
ref. ig. tanító, mint levente főoktató ta
nította be, akit a szereplők közül Bódi 
Béla szép verssel köszöntött és éltetett 
s kérte, hogy a fiatalságot ne hagyja 
magára, hanem legyen annak továbbra 
is odaadó vezetője. — A rendezőséghez 
jegyváltás címen bejött: Vitéz Pölöskei 
1 '50 P., Csapó Andor 2 P., özv. Becske 
Bálintné 2 P., Molnár Dániel 2 P., 
Hutter Leó 1 P., kiknek ezúton mond 
köszönetét a rendezőség.

A főváros legnagyobb s ö r ö z ő j e

M á t y á s  p i n c e
Budapest, IV., Eskü-tér 7.

A Rozsnyói Öregdiákok találkozója
f. évi június hó első felében lesz Rozs
nyón. Ezügyben március 1-én a buda
pesti Alkotmány-étteremben a Rozsnyói 
Öregdiákok Szövetsége baráti összejö
vetelt tartott.

♦Gyümölcsfát, rózsát, díszfát, dísz
cserjét stb. 50 év óta megbízható mi
nőségben szállít Ungváry József fais
kolája Cegléd. Árjegyzéket ingyen küld.

Túrán,
Felvidék,
Nem nem soha,
Thebris
m á s o l ó  i r ó n o k  

a

Schuler József R.-T.
Budapest kiváló minőségű magyar 

gyártmányai.

Az első március 15-ike —tengernyi 
megaláztatás után. Az Isten nagy aján
dékának, felszabadulásunk kimondhatat
lan örömének méltó megünneplése lesz 
az idei március 15-ike. Három társa
dalmi egyesület: a Polgárikör, a Kath. 
Olvasóegylet és az Iparoskör közös 
egyetértéssel rendezi. Az ünnepélynek 
különös fényt és diszt fog adni azoknak 
a tényezőknek közreműködése is, akik 
lelkűk szent lángjával, szivük nemes 
bensőségével leghívebb őrei a haza
szeretetnek : a diákság, a hadsereg, a 
csendőrség és rendőrség disz-osztagai, 
valamint a nagymultu rimaszombati Da
lárda szereplése. — Az ünnepélyt a 
Horthy Miklós-téren rendezik, esős, zi- 
mankós idő esetén a megyeház nagy
termében vagy a gimnázium tornacsar
nokában. A részletes programot a jövő 
heti számunkban közöljük, ugyancsak 
ismertetni fogják ezt az utcai falraga
szok is.

nagy útnak.

Magyar Magtenyésztési Részvénytársaság

MONORIMAGKERESKEDÉSE
Budapest, Vili. Rákóczi ut 7.

Fajtiszta, fa jta azonos, legmagasabb csi- 
raképességü mezőgazdasági, konyhakerti 

és vlrágmagvak.

Tavaszi képes főárjegyzékünk megjelent, 
bárkinek Ingyen küldjük.

Műkedvelői előadás Jánosiban. A
jánosi levente egyesület febr. hó 19-én 
a kultúrházban szinrehozta Pölöskei Já
nos „Férjhez megy a biró lánya" cimü 
darabját, — Maga a kulturház megtelt 
nagyszámú közönséggel. Vidékről is 
szép számmal jelentek meg és gyönyör
ködtek a jánosii műkedvelők előadásá
ban, mely úgy anyagilag mint erkölcsi
leg jól sikerült. A darab szerepeibe egé-

*3ő és olcsó
a Darmol. Beváltja, amit ígér. 
Nincs vele bajlódás, tealózés, 
keserüizü anyagok nyelése, stb. 
J óízű hashajtó ac T .W  V*V\
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Rimaszombat községi elöljáróságát 
és képviselőtestületét kinevezték. A
rimaszombati járásfőszolgabirája a 9330/ 
1938 M. E. sz. rendelet 19 §-ának 4 
bekezdése értelmében február hó 20-án 
1274/1939 szám alatt kelt végzésével 
Rimaszombat nagyközség elöljáróságát 
és képviselőtestületét kinevezte. Eszerint 
községi biró: Badiny Gyögy, másodbiró: 
Siposs József, pénztárnok : Baksay Ist
ván, közgyám : Diczky Pál. Tanácsbe
liek : Dr. Löcherer Géza, Sichert Károly, 
Vozáry Samu és dr. Weinberger Rezső. 
A képviselő testületben negyven rendes 
és tiz póttag foglal helyet, akik, mint az 
Egyesült Magyar Párt legutóbbi válasz
tási lisztáján helyet foglaltak, meghívás, 
illetve az ezeken kívüliek kinevezés ut
ján jutottak a városatyasághoz. Az ünne
pélyes alakuló közgyűlést dr. Horváth 
Béla járási főszolgabíró f. hó 7-ik nap
jának d. u. 5 órájára tűzte ki, mikor az 
eskütétel is megtörténik.
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Az iparjogosltványokat felülvizs

gáló és véleményezó bizottság tag
jaiul a rimaszombati járás elsófokú 
iparhatóságához a felvidéki minisztérium 
dr. Kovács László rimaszombati, dr. 
Csák Géza feledi, ifj. Rábely Miklós 
rimaszombati lakosokat rendes,- Bartha 
Ferenc feledi,- Márkus László és dr. 
Ragályi Antal rimaszombati lakosokat 
póttagokká kinevezte.

* Miért kell hetenként legalább egy
szer mindenkinek alaposan kitisztítania 
beleit? Már a rendes táplálkozás mel
lett is annyi felesleges salak, emészthe
tetlen rostaanyag, bomlási termék hal
mozódik fel az emésztócsatornában, 
hogy azoknak is, akiknek rendes az 
emésztésük, időnként alaposan ki kell 
tisztulniok. Nem hiába tartották a régiek 
jó orvosnak azt, aki jó hashajtót tudott 
adni. A sok hashajtó között az orvosok 
előnyben részesítik az Artin-dragéet. Az 
orvosok tanácsára 2—3 szem pici Artin- 
szemecskét este bevéve, reggelre nor
mális, bőséges ürillésünk lesz anélkül, 
hogy gondolnánk arra, hogy hashajtót 
vettünk be.

Bicskázással végződött a béke
akció. Gál István 36 éves nagydaróci 
földmives a farsang utolsó napját társai
val együtt a községi korcsmában ren
dezett mulatságon töltötte s ott békülni 
igyekezett Németh József nevű cimbo
rájával, akivel családi ügyek miatt ré
gebb óta haragban volt. A béketárgya
lások kedvezően indultak, nemsokára 
azonban ismét hajbakapott a két hara
gos és a mulatságon résztvevőknek csak 
nagy nehézségek árán sikerült a bírókra 
kelt ellenfeleket elválasztani egymástól. 
A békülést kezdő Gált elkeserítette a 
kudarc és rövid idő múlva bicskával 
igyekezett elégtételt szerezni az ered
ménytelen békekisérietért. Némethet há
rom késszurás érte és életveszélyes 
állapotban szállították be a losonci kór
házba. A bicskázót a csendőrség letar
tóztatta.

9 állam adott utazási kedvezményt 
a mezőgazdasági kiállítás alkalmá
ból. Utazási és vizumkedvezmények a 
budapesti mezőgazdasági kiállításra. — 
Tekintettel arra a nagy érdeklődésre, 
amely az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület által március 22-27. napjain 
Budapesten rendezendő negyvennyolca
dik országos mezőgazdasági kiállítás és 
tenyészállatvásár iránt a külföld részé
ről megnyilvánul, a rendezőbizottság 
minden lehetőt megtett az irányban, 
hogy a kiállítás külföldi látogatói minél 
könnyebben és kényelmesebben, vala
mint minél kisebb költséggel utazhas
sanak a kiállítás megtekintésére. Ennek 
érdekében 9 állam (Csehország, Jugosz
lávia, Románia, Bulgária, Görögország, 
Lengyelország, Olaszország, Svájc, Tö
rökország) területén különféle, 25— 
50 0/o-ig terjedő utazási és hazai vizum- 
kedvezményt eszközölt ki a rendezőség, 
amelyeket a kiállítási igazolványok alap
ján bárki igénybe vehet. — A kiállítás 
alkalmából március 12-tői 27-ig a kiál
lítási igazolvány és az útlevél felmutatá
sa mellett vizűm nélkül lehet Budapestre 
utazni. A vízumot utólag 2.50 P. keze
lési költség lefizetése mellett kell meg
szerezni a kiállítást megelőzően a kül
földieket ellenőrző országos központi 
hatóságnál (Budapest, IX., Fővámpa- 
lota); a kiállítási napokon pedig a 
kiállítás területén működő utlevélkiren- 
deltségnél.

A jólészi gyilkosság ügye a rima
szombat! kir. törvényszék előtt, A ri
maszombati kir. törvényszék dr. Valló
büntető tanácsa a múlt héten tárgyalta 
Moko József jólészi lakos bűnügyét,'aki, 
mint ismeretes, gyilkosság kísérletével 
vádolva került a biróság elé, mert múlt 
év július 7-én mulatozás után úgy meg- 
bicskázta Dobos László jólészi korcs- 
márost, hogy a szerencsétlen ember tiz 
nap múlva belepusztult sérüléseibe. A 
főtárgyaláson megállapítást nyert, hogy 
a vádlott társaival együtt két és fél liter 
pálinkát fogyasztott el a korcsmában és 
a bicskázást erősen illumlnált állapot
ban, akkor követte el, amikor a korcs- 
máros záróra cimén hazaterelni igyeke
zett vendégeit. A sebesültet azonnal or
vosi segélyben részesítették s a hetedik 
napon még saját lábán ment a kezelő 
orvoshoz újabb kötözésre, három nappal 
későbben azonban váratlanul újabb vér- 
ömlést kapott s a rozsnyói kórház 
műtőasztalán, ahová sürgősen beszállí
tották, vérzett el menthetetlenül. A bün-

G ömör 1939. március hó 5.

tetőtanács nem látva tisztázottnak az 
orvosi kezelés részleteit, a fötárgyalást 
március 8-ra napolta el a kezelő orvos 
és a műtétet végző két kórházi orvos 
kihallgatása céljából. A büntetőtanács 
tárgyalásán a vádat dr. Szabó Dezső 
ügyész képviselte.

SZ ÍN H Á Z .
Még egy-két előadás és utolszor ber

reg az árgusszemű, ezergondu, fürge 
ügyelő csengője, utolszor zúg a tetszés, 
az elismerés tapsvihara, összeölelkezik 
a bordó függöny tépett szárnya, álomra 
pislantanak a rivalda lámpaszemei és 
sötétségbe borul a lelkek tüzének me
legétől fütött, parkettes színházterem : a 
vitéz Jakabffy Dezső igazgatása alatt 
álló szombathelyi szintársulat megrövi
dült szezonja nálunk véget ér.

A magyar igehirdetők társasága föl
szedi sátorfáját s a megélhetés gondjá
val vállán Rozsnyóra távozik, hogy a 
szombathelyi Városi Színház kapunyi
tásáig rozsnyói testvéreinknek mutassa 
be a szini irodalom újabb termékeit.

Ha a négyhetes sziniidényre vissza
tekintünk, mindenekelőtt konstatálnunk 
kell a tényt, hogy a társulat jól össze
állított, nem közönséges erőkkel ren
delkezik. Több művészi tehetség meg- 
villanását észleltük, sőt egyiknél-másik- 
nál közülük már a kiforrott művészettel 
találkoztunk s bizonyosra vesszük, nem 
eggyel lesz még megbeszéletlen rande
vúnk neves kőszinháaakban, talán nem 
is a vidéken.

Jakabffy direktor kiváló művészi ér
zékű ember s mint színész kitűnő. Mes
tere mesterségének, vannak koncepciói, 
tud alkotni, társulatot szervezni és igaz
gatni s a haladással folyvást lépést 
tartva, áldozatok árán is mindig előbbre 
igyekszik jutni a művészet nálunk oly 
göröngyös, rózsátlan utján.

A mostani szezont anyagi oldalról te
kintve, sajnálattal kell megállapítanunk, 
hogy az jóval alább maradt a megszo
kottnál, az előbbieknél. Ezért is rövi
dült meg két héttel. A kis város kevés 
számú színházlátogató közönsége tőle 
telhetőleg igyekezett teljesíteni köte
lességét.

A kötelességteljesítők előtt földig hajt
juk az elismerés lobogóját s a távozó 
kedves művésztársaságtól köszönettel 
búcsúzunk.

Köszönjük azt a sok szépséget, amely
ben gyönyörködtettek, köszönjük a sok
sok lélekmelegitést, szivünk meg-meg- 
dobogtatását, köszönjük a csengö-zengö 
magyar szót, a művészet forrásánál 
szomjunk enyhítését, köszönjük a kacajt,

köszönjük a könnyet, mindent, mindent 
szeretettel köszönünk.

Az utolsó hét műsorából kiemelkedett 
Herceg Ferenc „Kék róka" vígjátéké
nak hétfői előadása, mely a szezon leg
tökéletesebb teljesítményét adta a sze
replő Bálint Anna, Kallós Éva, Bánó, 
Bende és Somikuthy részéről.

Szombaton, március 4-én délután fil
léres helyárakkal a „Gellérthegyi ka
land" megy, este „Kacagó-est*-et ren
deznek.

Vasárnap délután és este Földes Imre 
nagysikerű operettjét, „Juliá“-t mutatják 
be, a címszerepben J. Fejér Erzsókkal. 
És ezzel búcsúzik is a társulat. ml.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Meghívó.
A Rimaszombati Konzervgyár Rész

vénytársaság felszámolás alatt 1939. 
március 14-én d. e. 10 órakor a tár
saság irodahelységében Rimaszombaton 
megtartandó

rendkívüli közgyűlésére
at. részvényesek tisztelettel meghivatnak.

Tárgysorozat:
A felszámolók és felügyelőbizottsági 

tagok lemondásának tudomásul vétele 
és uj felszámolók és felügyelőbizottsági 
tagok megválasztása.

A rendkivüli közgyűlésen résztvenni 
szándékozó részvényesek felhivatnak, 
hogy részvényeiket legalább 2 nappal 
a rendkívüli közgyűlés előtt a részvény- 
társaság irodájában az alapszabályok 
13. §-a értelmében közgyűlési letétbe 
helyezzék.

A felszámoló bizottság.

Értesítés.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy 

édesapám : néhai Z su ffa  Kálmán épület- 
bádogos és vizvezetékvállalkozó elhalá
lozásával az üzemet átvettem és to
vábbra mint

épület-bádogos és vízvezeték-vállalkozó 
cim alatt fogom több évi kül- és bel
földi gyakorlati éveim után vezetni.

Elvállalok legmodernebb fürdőszoba
berendezést, valamint vízvezetéki és 
épületbádogos munkákat.

Kérem a n. é. közönség szives párt
fogását Zsuffa Kálmán utóda:

ZSUFFA LÁSZLÓ.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy a Losonci-u. 25 szám alatt 
lévő Sinka PA1 féle

kovács műhelyt
átvettem s minden e szakmába vágó 
munkát elvállalok.

Kérem a n. é. közönség szives párt
fogását. Tisztelettel:

ZACHAR GYULA
1—3 kovácsmester.

Hirdetmény.
A tornaijai református egyház

kitermelés alá adja a tornaijai ha
tárban levő

10 kát. hold erdejét,
mely utoljára 31 évvel ezelőtt volt 
kitermelve. A pályázók ajánlatukat 
legkésőbb 1939. év márc. 13-ig 
bezárólag küldjék be a tornai
jai ref .  l e l k é s z i  h i v a t a l b a .

Gyors- és gépírást tanítok. 
Gépirásí munkákat vállalok.

NAGY ILONA
Rimaszombat, Ferenczy-u. 1.

Szép, világos
2  szobás lakás
bérbe kiadó. — Érdeklődni lehet: 
Bódy István fűszer- és vegyes- 

kereskedésében Rimaszombat.

E e éttermi szakácsnő-tan 
á n i f M f f l - É i i b o r f i u

azonnal felvétetik.
Jelentkezés a H U N G Á R 1 A-szálló 

vezetőségénél. 1

Eladó autó.
30,000 kilométert futott, 
nagyon jó karban levő
autó olcsón eladó.
Cim: a kiadóhivatalban.

Vasúti menetrend 1939. február 15-töl.
Rimaszombatból induló vonatok az alábbi állomásokra érkeznek:

Rimaszombat . . . . . ind.
• •
5'32 6'58

•
10 32 11-52 1330 14-40 1552

• ••
18-17 2017

Feled................................. 5'50 716 1050 1210 13-48 1458 1610 1835 2035
Fülek................................. 6 41 807 11-25 12 56 — — 1623 — 2231
Bánréve ........................... 635 757 — 1259 — 1540 — 19 05 2115
M iskolc............................ . érk. — 9'24 — — — 18-48 — — 2256
Budapest Miskolcon át. . érk. — — — — — 2224 — — 5’—
Budapest Füleken át . . érk. 10 42 — 1404 1653 — — 2152 — 530
T o r n a i ja ...................... . érk. *713 928 — 1340 — — — 19 32 2150
Rozsnyó............................ . érk. — 1040 — 1502 — — — 20-32 2301
Losonc ............................ 730 837 11-51 1322 — — 1725 — 2255

* Csak iskolanapokon 
•• Gyors: Hatvantól.

közlekec 
-  •••  G

ik. — 
yors: F

• Gyors 
'üleic—1

: Loso 
bánréve

íctól.

Rimaszombatba érkesA vonatok

Budapest keleti Füleken át . ind. 017
Budapest kel. Miskolcon á t . ind. — —

M iskolc................................. ind. — —

Bánréve ................................. — 647
Fülek....................................... 512 643
Losonc ................................. 448 607
Rozsnyó.................................. ind. — ____

Tornaija................................. — *6.20
F e l e d ................................. 557 728
Rimaszombat...................... érk. 618 7-49

az alábbi állomásokról indulnak :
• • • • •• •
— 550 7 08 830 — 1526 —

017 708 — 812 — 1410
738 10-18 — 13 55 — 1740

1029 11 43 — 15-48 — 2116
— 1130 1425 — 1811 20 —

1113 12 29 16-42
1350 — 1731

913 — — 13 57 — 1929
10 05 — — 1511 — 2042
1108 12 25 14-— 1515 1627 1850 2158
11-29 1246 1421 1536 1648 1911 2219

* Csak iskolanapokon közlekedik. — • Gyors: Hatvanig. 
•• Gyors: Bánréve—Fülek. — •••  Gyors: Losoncig.

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


