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Csehszlovákia szétesett.
Rimaszombat, m árcius 17.

(m l.) Beteljesedett: a hazugságok, 
félrevezetések és igazságtalanságok 
utján létrehozott „müállam" szét
esett. Csehszlovákia, a Masaryk és 
Benes elgondolása szerint minta- 
országnak s a demokrácia igazi 
hazájának nevezni szeretett „ideális" 
állam, mint ilyen, ma már csak a 
múlté.

Nem akarunk ismétlésekbe esni. 
Az eseményeket, az utóbbi napok 
történéseit a rádió és a napilapok 
közlése njontán mindenki jól is
meri : Csehszlovákia sorsát nem 
kerülhette el s ez a sors jól kiér
demelt volt.

Az igazságtalanságok nem ma
radhattak megtorolatlanul, a kihívó 
magatartást nem lehetett tovább 
büntetlenül eltűrni.

Mi, a cseh-jármot huszesztendeig 
összeszoritott ajakkal tűrni kényte
len felvidéki magyarok a kapzsi
ságukról s más népek leigázásáról 
ismeretes és hírhedt cseheket egy
általán nem sajnáljuk, sőt sorsuk 
beteljesedésének ujjongva örven
dünk, annál is inkább, mert a ki
hívott Végzet őket ért büntetésével 
a szivünkhöz közel álló szlovák j 
testvér-nemzetnek ezúttal sikerült | 
teljes szabadságát kivívnia, állami 
függetlenségét megteremtenie: Szlo-I 
vákia önálló állam lett.

A kis Szlovákia autonómiájáért 
mi magyarok már a cseh elnyo-j 
más alatt bátran küzdöttünk s po-J 
litikai követeléseink egyik pontja
ként állítottuk fel Szlovákia önren
delkezési jogának megadását. A 
szlovákok felszabadulása fölött ezért 
is oly nagy és tiszta örömünk s 
ezzel az örömmel azért is sietünk 
üdvözölni a velünk ezeréven át egy 
állam keretében s egy és ugyan
azon sorsban együtt élt, együtt 
örült, együtt harcolt és szenvedett, 
immár szabaddá lett szlovák test
véreinket.

A cseh-áfium hatástalanná vált s 
a hazugság nagymestereinek csa
lafintaságából megteremtődött Cseh
szlovákia államcimerébe cseh pi
maszsággal beiktatott „Az igazság 
győz" jelmondat valósággá lett. Az 
Igazság most és nem az 1918-iki 
államfordulatkor, tényleg győzött : 
a csehek futó patkányként mene
külnek Szlovákiából, Ruszinszkó- 
ból és Kárpátalja népe térden há- 
látadva Istenének, örömujjongva 
fogadja az őt baromi sorsából ki
mentő, az elpusztulás veszedelmé
től megmentő, bevonuló magyar 
honvédséget.

A ruszin testvérek visszatérnek 
Szent István koronájának uralma 
alá. Kárpátmedence népessége a 
régi összetételben kiteljesedik s a 
Kárpátok védőgyürüje az ezeréves

alakulatra formálódik ki. Mert ez az 
igazság és ez a jótestvérekként bol 
dogan egymással élő népek egye
düli életlehetőségének biztos bázisa.

Falu vagy város ?
IL

Nem akartam a márciusi hét magasz- j 
tos hangulatát a szolgaság felé kormá
nyozott város szabadság utáni jajongá- 
sának szomorú hangjaival megkeseríteni, j 
azért nem folytattam az ebben a tárgy- ! 
bán március 5-én megkezdett felvilágo
sító közléseimet. Most azonban, mikor 
már elhangzottak, de még itt vibrálnak 
a levegőben a „Rabok tovább nem le 
sziink" lelket élesztő szent igék, mikor 
megtermékenyültünk a márciusi gondo
latok drága gyümölcseitől, most talán 
már lehet sőt kell is beszélni tovább 
arról, hogy szolgaságba rohanjon-e vá
rosunk, vagy megmaradjon szabadnak, 
függetlennek a maga portáján, mint volt 
600 éven á t !

A többi, idegen járom alól felszaba
dult városok már mind megtették hiva
talosan is, nemcsak társadalmi utón ter
mészetes és bátor nyilatkozatukat, hogy 
„város“ akarnak lenni egytől egyig ! A 
szomszédos Losonc egyik lapja például 
igy ir erről a kérdésről : „Meddő volna 
most afelett vitatkozni, hogy a községi 
adminisztrációval mennyit takarítunk 
meg, a kérdés veleje az, hogy Losonc 
már 1871 óta rendezett tanácsú város 
volt s városunknak történelmi múltja, 
fejlődése, presztízse egyenesen megkö
veteli, hogy városi jellegéhez ragaszkod
junk s annak elismertetése érdekében a 
szükséges lépéseket hivatalosan is meg 
tegyük". Azóta már meg is tették ! így 
tesz Losonc, az a Losonc, amelyik min
den áldozatot meghozna, ha olyan víz
vezeték és csatorna műre tehetne szert, 
amilyen nálunk már régen meg van, az 
a Losonc, amelyik nagy intelligenciája 
dacára ma sem megye székhely, nincs 
törvényszéke, nincs pénzügyigazgató
sága, pedig minden idegszálával kívánja 
s meg is érdemelné, az a Losonc, ame
lyik 3000 lelket, sőt többet vesztett a 
felszabadulása alatt. Pedig Rimaszom
bat is megtanulhatta volna már, hogy 
mit tesz a garasos városi politika ! A 
mai nemzedék már nem igen tudja, hogy 
ha 1873 és 1883-ban nem lettek volna 
városunkba szűklátókörű emberek, ak
kor nem lett volna Gömör megyében 
gyártelep — Likéren, hanem lett volna 
egy hatalmas s ma kitudja, milyen fej
lettségű nagy ipari gócpont Rimaszom
batban, mert annak idején a társulat 
ezt a vasipari telepet itt, a mi váró 
sunkban akarta létesíteni, de egy né
hány polgár ellene volt s nem adott tel
ket. A másik nagy és soha be nem hoz
ható veszteség a vasúti fővonal, melyet 
Miskolc — Tornaija — Rimaszombat—Lo
sonc vonalban terveztek s akartak ki
építeni, de a város nem adott hozzá
járulást. Hol volna ma ez a város, ha 
ez a két nagy intézmény teljesedésbe 
megy, erről jobb nem is gondolkozni, 
ebből már csak okulni kell 1 Pedig ezek 
a szerencsétlen mulasztások még némi 
lég igazolást is találnak a város akkori 
helyzetében. A városi polgárság ugyanis

olyan elégedett és jómódú volt, hogy 
például a városra közelebbi kár nélkül 
hivatkozhatott arra, hogy a gyár befüs
töli a város levegőjét, a vasút csak el
szalad a város mellett s nem hoz sem
mit stb. stb.! Ezek a jó polgárok még 
nem gondoltak arra, hogy a világ halad 
körülöttük, hogy az a csekély jövede-1 
lem, amai akkor az igénytelenség egy
szerűségében elég volt nekik mindenre, 
egyszer nem lesz elég a legszüksége
sebbre sem, — nem gondoltak arra, 
hogy a jövő nemzedék nem fog lefe
küdni a tyúkokkal, hanem szórakozni is 
*ig vágyni s az életmód tekintetében 
lassan kiegyenlitödnek az emberi kü 
löinbségek s mindenki vágyni fog vala
mennyi kultúrára, és civilizációra! Ma 
már elértük ezt a fenti két nagy és fon
tos intézmény nélkül is. A rimaszombati 
polgár semmivel sem akar elmaradot
tabb életet élni, mint bármely más vá
rosi polgár. Ennek dacára a visszaté
réskor a helyett, hogy ezen civilizált élet 
tovább folytatásához szükséges keretek 
és módozatok kifejlődését hagyták volna 
lefolyni a maga természetes utján, bele
dobtak a közvéleménybe egy olyan ga
rasos kérdést, mely egyenes leszárma- 
zója a fent említett nagyipari gócpont 
és a gyorsvonati előnyöket elgáncsoló 
rövidlátóságnakl — Ne legyünk város,— 
mondják nehányan, pedig a város a sze
gény embernek több kereseti lehetősé
get, nagyobb karéj kenyeret tud bizto
sítani, mert a jóm ódú  embernek ez egy 
néhány pengővel többe kerülne! Ha le
galább ez is igaz volna, de nem az, mert 
mint már előbbi közleményemben be
igazoltam, a kiadási többlet csak lát
szólagos, mert ha több a kiadás, több 
lesz a bevétel is ! De tudni illenék an
nak a néhány urnák a nagy költő bölcs 
szavait:
Lassú hervadás emészti azt a fát, 
Melyet nagy korában tesznek más főidbe

[át !
így járna 600 éves városunk is I
A többi visszacsatolt városok életéből 

kimaradt ez a csúnya gixer I Miután 
megtették a maguk okos akarat nyilvá
nítását, nyugodtan bevárják, aminek be 
kell következni országos érvényű intéz
kedések során. Tudnunk kell ugyanis a 
dolgok alapos megértéséhez a követke
zőket.

A drága Nagymagyarországot szétda
raboló békediktátum előtt volt vagy 120 
rendezett tanácsú városunk. A megcson
kítás úgy történt, hogy éppen azokat a 
részeket vágta le a drága hazáról a fegy
veres önkény, ahol ezek közül a ren
dezett tanácsú városok közül a legtöbb 
volt. A felvidék és Erdély voltak ugyanis 
ezeknek az apró rendezett tanácsú vá
rosoknak az elhelyezkedési helyei, mi 
érthető is, mert ezek a városok mint vé
dett helyek legjobban ellen tudtak állni 
az évszázados viharoknak s itt virult az 
ipar és kereskedelem s lakói is a leg-

öntudatosabb életet élték már akkor is 
s a hegyes felvidékek alkalmasabb te
repet nyújtottak a védekezésre i s !  Te
hát a megszállások lezajlása után bekö
vetkezett az a helyzet, hogy Csonkama- 
gyarországon alig maradt, rendezett 
tanácsú város s ami maradt, azok mind 
kivétel nélkül nagy alföldi gócpontok 
voltak 25.000—100000 lakossal. Mint
hogy már most a háború előtt érvény
ben volt utolsó városi törvény, az 1886 
évi XXlI-ik t. c. egyenesen az akkor lé
tezett sok törpe rendezett tanácsú vá
rost vette irányadóul s azokhoz alkal
mazkodott előírásaiban, csak természe
tes volt, hogy mikor aztán a közigazga
tási reform a Csonkamagyarországon 
megérett a végrehajtásra, az ország egy 
olyan törvényt hozott, amelyik az akkor 
létezett állapotoknak jobban megfelelt, 
vagyis a nagy népességű helyeket vette 
irányadóul ! A régi rendezett tanácsú 
városi törvény ugyanis úgy intézkedett, 
hogy tekintettel ezen városok túlnyomó 
része csekély népességére, a képviselő- 
testületi tagok számát úgy szabta meg, 
hogy a legkevesebb 48, — a legtöbb 
pedig 60 legyen s ezen képviselőtestü
leti tagokból minden száz lakosra essen 
egy-egy képviselő! Ennek a következ
ménye tehát az lett, hogy már egy 4800 
lakosú város is berendezkedhetett ren
dezett tanácsúvá, sőt a gyakorlatban az 
történt, hogy volt több r. t. város, mely
nek még ennyi lakosa sem volt. Külö
nösen erős nemzetiségi vidékeken s Er
délyben igen szívesen látott intézmények 
voltak ezek a magyarság törhetetlen vég
várai ! Mert azok voltak I Most már lás
suk, mi történt az 1929-ik évben? 
Csonkamagyarország eljutott oda, hogy 
közigazgatását megkellett reformálni. 
Közben az történt, hogy azok közül a 
nagy népességű falvak közül, melyek 
Trianon előtt még nem voltak városi 
rangban, a haladás szellemétől áthatva, 
többen városok lettek s ezzel megsza
porodott a nagy népességű városok 
száma. Csak természetes, hogy kis vá
rosok már nem lévén, a törvényt ezen 
nagy városokhoz kellett alkalmazni, mert 
lehttetlen volt fentartani egy olyan in
tézkedést, hogy minden 100 választóra 
jusson egy képviselő, mert hiszen akkor 
oly nagy számú lett volna a képviselőtestü
let, hogy azzal kormányozni lehetetlen lett 
volna. Meghozta tehát Csonkamagyaror
szág az 1929 évi XXX-ik t. c.-et s eb
ben azt mondotta ki, hogy a rendezett 
tanácsú városokat ezután megyei váro
soknak fogják hívni s hogy a megyei 
városokban a képviselőtestületi tagok 
legkisebb száma 60, legnagyobb száma 
pedig 120 legyen s hogy minden 400 
választóra essen egy képviselő. Ezen 
újításnak az lett a következménye, hogy 
legalább 24000 lelket kellett számlálni 
egy községnek, ha megyei város akart 
lenni, mi az ottani s akkori viszonyok
nak meg is felelt, mert mint előbbi köz
leményemben kifejtettem, ezek a nagy 
népességű helyek korántsem voltak tele 
városi elemmel, sőt azoknak nagy részt 
ma is úgyszólván csak a közepét lakják 
olyanok, kik városi elemnek számítanak, 
vagyis tisztviselő, kereskedő, iparos stb., 
mig a többi lakos ma is egyszerű föld
mi vés ember, ki nem sokat törődik a 
haladással. Magam is láttam egy olyan 
hatalmas, vagy 40.000 lakosú alföldi 
nagyközséget, melynek a legközepe, a 
piac ki volt aszfaltozva, de az abból
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kiinduló utak már feneketlen sártenger
ben úsztak, mert a túlnyomó gazdálkodó 
lakosság azt tartotta, hogy a kövezett 
utón sok patkó kell ! Így lévén tehát a 
helyzet az államfordulat alkalmával, ter
mészetes, hogy maga a magas kormány 
sem igen tudhatta, hogy mit tegyen a 
visszakerült volt rendezett tanácsú vá
rosok közül azokkal, amelyek az uj köz- 
igazgatási törvény előírásainak nem fe
lelhettek meg, vagyis amelyeknek nem 
volt legalább 24.000 lélekszámúk. Ko
márom, Ungvár és Munkács megfeleltek 
ennek a követelménynek s igy azonnal 
megyei városoknak voltak kijelenthetök, 
a többiek, Léva. Érsekújvár, Losonc, Be
regszász, Rimaszombat, Rozsnyó, Jolsva 
azonban nem, mert létszámuk 24.000 en 
jóval alul van. Mintegy gondolkozási 
időre volt tehát szüksége a kormánynak, 
hogy módozatokat találjon a törvény 
állitotia akadály elhárítására. Meg kell 
itt jegyeznem, hogy ma már aligha él 
valaki is tényleges szolgálatban a 
Belügyminisztériumban azok közöl, kik 
ezen apró rendezett tanácsú városok 
egykori hivatást betöltő élete fontossá
gát gyakorlatilag ismerték volna.

Az uj vezetők a Csonkamagyarorszá- 
gon uj vezéreszmék után igazodnak s 
lehet, hogy eleinte magok is azt hitték, 
hogy ezek a kisebb városok talán már 
meg is szokták a rabságot s nem is 
igen vágyódnak a szabad levegő után. 
Könnyebbséget is okozhatott nekik ez az 
elgondolás a sok csonka járás ügye el
intézése körül, mint ez itt nálunk is tör
tént. Mert az, hogy a vármegye Rima
szombat megyei várossá fejlesztése ügyé
ben ingadozik, arra vezetendő vissza, 
hogy Rimaszombat nélkül mi lesz a fe
ledi járással!? Hát ez pedig mireánk, 
rimaszombatiakra igazán nem tartozik ! 
Nem azért tartjuk a hátunkat itt a nem
zetiségi véghatáron immár vagy 600 éve, 
hogy most a felszabadulás után ügyein
ket Feleden intézzék. Csak a legköze
lebbi napokban kapott Rimaszombat egy 
kis izeiitőt, hogy miként is lehet Rima
szombat legvitáiisabb ügyét a főjegyző 
aszisztálása mellett Feleden elintézni!

De elrémülve kérdi az ember, hogyan 
lehetséges ez? A felelet nagyon könnyű ! 
Nincs vezér ! Oda van a város egyetlen 
nagy politikai vezére, Dr. Törköly József, 
ki összekötő kapocs volna a város s a 
legfelsőbb hatóságok között s ki átérezni 
az ügy fontosságát, még a legkisebb 
ilyen destruktív irányú megmozdulást 
sem tűrné, hanem visszaüzné azt nyom
ban oda, ahová való, a régi maradisá- 
gok lomtárába ! Losoncnak ott van a 
Giller Jánosa, Érsekújvárnak a Holota 
Jánosa, Lévának, Beregszásznak a 
számos külömbnél- külömb országos 
hirü politikusa, csak mink maradtunk 
árván, elhagyottan s most azt hiszik né
melyek, hogy velünk azt tehetik, amit 
akarnak 1

Igazságunk van, tehát igazságot kö
vetelünk. Mi hűségesek voltunk hazánk
hoz mindég 1 Mi nem állunk elő mind
járt üres zsákkal a magas kormány elé, 
hogy adjon nekünk erre ennyit, arra 
annyit, mi nem azzal kezdjük, hogy kér
jük aprópénzben a hűség jutalmát, mi 
csak azt kérjük, hogy engedjenek min
ket szabadoknak, olyanoknak, aminők 
voltunk. Engedjék, hogy ha szegényesen 
is, a törvény korlátái között magunk in
tézhessük ügyeinket s nem idegenek, 
akik minket nem is ismernek, akik nem 
ismerik azt a levegőt, amelyben mi már 
600 éve élünk 1 Elég jelét adtuk életre
valóságunknak a legnehezebb körülmé
nyek között is s megmutattuk, hogy tud 
tünk kis fészkünkből várost csinálni 
olyan intézményekkel, a minővel nagyobb 
városok sem dicsekedhetnek s mi mind
ezt megcsináltuk a magunk emberségé
ből, nem könyörögtünk senkitől rá sem
mit 1 Átéltük a világháborút is anélkül, 
hogy velünk bármelyik kormánynak is 
valami különös baja lett volna. Betud 
tünk szerezni s el tudtuk osztani a leg
nélkülözhetetlenebb létfentartási szük
ségleti tárgyakat a magunk emberségé
ből, egy hónap kivételével villannyal vi
lágítottunk az egész háború alatt akkor, 
mikor más városokban évekig sem volt 
világítás anyag hiánya miatt 1 Mindezt 
nem azért mondjuk el, hogy azzal di 
csekedjünk, hanem azért, hogy lássa meg, 
aki még nem tudná, hogy mi egy város 
s mi egy falu közt a külömbség 1 Mind
ezt csak egy olyan közönséggel lehetett 
megcsinálni, amelyikben volt városi szel
lem, amelyik nem akadékoskodott holmi 
apróságokon, hanem vállalt mindent bát

Gttmfir 1939. március hó 19.

ran, hogy élni tudjon és az Isten min
dég megsegítette 1

Ez a szellem volt a mi drága elhunyt 
vezérünk, Dr. Törköly József szelleme 
is, kivel az elnyomatás sötét évei alatt 
oly sokszor felidéztük a boldog jövőt, 
ha olykor-olykor jobban állott a magyar 
ügy s eltervezgettük, hogy mi lesz az 
első ténykedésünk, ha felszabadulunk 1 
Természetesen annak még a gondolata 
is távol volt tőlünk, hogy a csehek ál
tal létesített capitis diininulio folyama
tos is lehet! Ö aki úgy szerette szülő
városát, ma levenné rólunk a kishitűség 
felidézte gondokat s törhetetlen von li
bán vezetné ügyünket a biztos cél, a me
gyei városi jelleg felé! Kérünk is erre, nagy 
szellem, vigyázz reánk ott fenn égi ha
zádban, ihlesse meg fenkölt szellemed 
a kishitüeket, világosítsa meg bármitől 
elhomályosult elméjüket, hogy szűnjenek 
meg vesztükbe rohanni s vidd diadalra 
az igaz ügyet, hogy ércalakod egykor 
ne valami hitvány faluban, hanem egy 
Hozzád méltó s régi hagyományaihoz 
hü, büszke, szép kis város falai között 
hirdesse a magyar dicsőséget. Isten adja, 
hogy úgy legyen.

Dr. Kovács László.

Alsópokorágy, Balogpádár és 
Szabadkapuszta is hazatértek.

A huszesztendö elnyomatás utáni első 
szabad Március Idusát váró Rimaszom
batnak március 14-én, kedden is öröm
ünnepe volt. A város sorsát múlt év 
november 2-án örömteljessé változtató 
bécsidöntés elszakította tőle a szabad
kai részt, amit a legutóbbi határrende
zés korrigált ki. Ennek alapján az itt 
állomásozó magyar honvédség kedden 
délben vette át a csehszlovák határ
őrségtől a szabadkai városi majort, a : 
kaszárnyákat és a malmot. Ez alkalom
mal felszabadult a Rimaszombat—Losonc 
közti országutnak n ég cseh-szlovák 
kézben lévő része is, mely körülmény 
4 hónapon át megbénította a Losonccal 
való közvetlen forgalmat.

A Rimaszombatban állomásozó 3. va
dászzászlóalj egy szakasza, Gyűrűs had
nagy vezetése mellett, kedden délben 
pontban 12 órakor lépte át az eddigi 
határt: a szabadkai hidat. A cseh-szlo- 
vák határőrség erre visszavonult Cse- 
rencsény felé, ahol az uj határ a falu 
előtt, a kelecsényi faiskolánál lesz majd.

Az örömteljes ünnepélyes pillanatnak 
számos nézője volt. Megjelentek a híd
nál H evessy László, Gömör- és Kishont 
vármegye főispánja, Dr. Horváth Árpád 
vm. főjegyző, dr. Horváth Béla főszol
gabíró, Bányász  Gyula ezredes és a vá
ros feldíszített kocsijában Plentzner Fri
gyes városi erdőmérnök és családja, 
akik 4 hónapig szabadkai lakásukból 
száműzve voltak. A felszabadító honvéd
ség és a hatóságok kiküldöttei a sza
badkai épületeket borzalmas állapotban 
találták. A cseh-szlovákok vandál pusz
títást végeztek a kaszárnyákban. Csupa 
törött ablakok, megrongált falak és pi
szok mindenfelé. A Som oáy főhadnagy 
vezetése alatt megérkezett vadászszázad 
és a város által kiküldött munkásosztag 
azonnal hozzákezdett a romok és szemét 
eltakarításához, feltűnt, hogy a csehek 
a szabadkai korcsmaépületet a földig 
lerombolták, de leszerelték teljesen a 
szabadkai malmot is.

A felszabadító honvédséget és a ven
dégeket Plentzner Frigyes fogadta rög
tönzött lakomával. Délutánra már meg
indult a forgalom az országúton is és 
este a szabadkai történelmi nevezetes
ségű kaszárnyából már magyar honvéd
kürtös fújta a takarodó), megérdemelt 
nyugodt pihenőre. —rí.

*  *  *

A szabadkapusztai átvétellel egyidő 
ben ment végbe Alsópokorágy és Balog 
pádár községek hazatérése is a magyar 
haza kebelére. A húszéves megpróbál
tatás idején Rimaszombattal mindenkor 
hűségesen együtt-tartó, a rimaszombati 
magyarsággal egybeforrt szinmagyar két 
község nepe leírhatatlan lelkesedéssel 
fogadta a felszabadító honvédcsapatokat 
és a nyomukban érkező, százakramenő 
közönséget. A honvédek Hollósy Sándor 
főhadnagy és Szabó Béla zászlós veze
tésével pontban 12 órakor harangzúgás 
közben lépték át a demarkációs vonalat 
Felső- és Alsópokorágy útkeresztezésé-

Az alföld a felvidékért!
Sok természeti kinccsel gyarapszik Hazánk a Felvidék visszacsatolásával. Vi

szont az Alföld is nyújt drága, visszatért testvéreinknek olyan öléből fakadt, 
áldásos gyógykincset, melyet eddig nem ismerhettek, mert felfedezése a gyászos 
elszakitás után történt s oltani ismertetése, elterjesztése leküzdhetetlen akadályok
ba ütközött. A jászkarajenői csodaforrásról, a Mira glaubcrsós gyógyvízről beszé
lünk, mely a csonka-országi orvosok útmutatása szerint sokszázezer epe,- gyo
mor,- máj és cukorbajos egézségét adta vissza. Amin, lehetséges lesz, a magyar 
Alföld e csodás gyógykincse bekopogtat a felvidéki orvosok ajtaján és közremű
ködésükkel megkezdheti áldásos, gyógyító felvidéki körútját is. Addig is ismer
tetést szívesen küld a Mira vizek központi irodája, Budapest, V. Tükör utca 5.

nél, ahol a község lovasbandériuma élén 
P éter  József köszöntötte őket. A felsza 
baditó honvédcsapat ezután bevonult a 
községbe, amelynek bejáratánál hatal 
más diadalkapu volt felállítva és itt a 
falu egybegyült lakossága a rabságból 
szabadulás igaz örömével, harsány éljen
zéssel ünnepelte Horthy Miklós vitéz 
katonáit. A templomtéren felállított emel
vénynél folytatódott ezután Alsópoko
rágy község lélekemelőn szép felszaba- 
ditási ünnepélye. A cseh börtöntől az 
utolsó pillanatban szökés utján mene
külő P éter István biró és P éter András 
helyi pártelnök ünnepi beszéde után 
Szabó Ida gyönyörű virágcsokrot és 
emlékcsókot adott Hollósy főhadnagynak, 
majd Iván József ref. lelkész, H evessy 
László főispán és ár. Horváth Árpád 
főjegyző- alispánhelyettes intézett lelkes 
szavakat az ünneplő pokorágyiakhoz. 
Hollósy főhadnagy honvédéi nevében 
köszönte meg a fogadtatást, ezután Bán 
Lajos gimn. anuló a Szózatot, P éter 
Irénke, Varga lrmuska, Tankó Jolánka 
és P éter Ilonka pedig alkalmi verseket 
szavaltak s a felejthetetlenül szép haza
fias ünnepély a Himnusz hangjai mellett 
végétért. Az alsópokorágyi ünnepély vé
geztével a vármegyei, a járási és vá
rosi polgári és katonai hatóságok veze- i 
tői százakramenő közönség, valamint a 
cserkész, levente és tüzoltócsapatok kí
séretében átvonultak az időközben An
tal Aladár hadnagy és Csetneky György 
zászlós vezetése mellett már birtokba- 
vett Balogpádár községbe. A község 
elején felállított díszes diadalkapunál 
egybesereglett lakosság élén itt Simon 
Margit és Dudás Andor községi biró és 
a kis Patcso  Gyula fogadia a honvéd- 
csapatok parancsnokát, Matuska Péter 
őrnagyot, aki katonásan rövid, azonban 
izzó hazaszeretettől fűtött beszéddel kö
szönte meg a honvédeket szivükre ölelő 
pádáriak lelkes fogadtatását. Az egybe
gyült közönség a Szózatot énekelte el 
ezután, majd megtörtént a bevonulás a 
templom elé, ahol fenyőgallyakkal és 
zászlókkal díszített emelvénynél folyta
tódott a magyar hazához visszatérés 
örömére megrendezett hazafias ünnepély. 
Ifjabb Kónya Árpád szavalata után 
Bándy György ev. lelkész mondott nagy
hatású ünnepi beszédet, bejelentve, hogy 
a község képviselőtestülete Szerit Ivány 
József képviselőt, dr. Barátit László ügy
védet és Székely Ferenc párttitkárt „a 
felszabadulás körüli elévülhetetlen ér
demeik elismeréséül" díszpolgárokká vá
lasztotta. Sipka Irén és Simon Etel sza
valatai után N ádassy Dénes tanító a 
községi iskola, Czakói János a balog- 
pádári frontharcosok, Simon Árpád a 
SzMKE és a községi ifjúság, Hank Fe
renc pedig a tűzoltóság nevében szólal 
tak föl, majd a gyermekkórus a Nemzeti 
dalt énekelte el. A magyar kormány és 
vármegyei törvényhatóságok képvisele 
tében H evessy László főispán köszön
tötte a hűséges Balogpádár derék népét, 
dr. Barátit László pedig a diszpolgár- 
ságot köszönte meg rögtön felszólalása 
keretében és felolvasta Szent Ivány Jó
zsef képviselő táviratát, amelyet a fel- 
szabadulás alkalmából intézeit a község 
lakosaihoz. Barkóczi János és Já ro s sy  
Mihály felszólalásai után az ünnepély 
a Himnusz hangjaival ért véget. Alsó 
pokorágy és Balogpádár közönsége az 
ünnepélyek végeztével magyar szeretet
tel látta vendégül a honvédséget és a 
községekben érkezett nagyszámú pol
gári közönséget, élükön a főispánnal és 
a vármegyei katonai parancsnokkal. A 
fehér asztaloknál testvéri egyetértésben 
találkozott a város és a falu népe s 
ezt a történelmi jelentőségű ünnepi ta
lálkozót a romjaiból megújuló Magyar- 
ország jövőjébe és biztos fejlődésébe 
vetett megingathatatlan hit jegyében el
hangzott felszólalások pecsételték meg. 
Alsópokorágy és Balogpádár magyar
sága a húszéves szenvedéseket megte
téző négyhónapi rabság után megérde
melt jutalomként fogadta a felszabadító 
március tizennegyedikét és örömüket

csak még jobban fokozták a délutáni 
rádióhirek, amelyek húsz év után az 
első igazi, boldog és teljes felszabadu
lást ígérő március tizenötödikét jelentik 
minden magyar számára.

H ÍR E K
Nálunk,

ebben a nagy faluban és kicsi városban, 
hol minden ember legalább is látásból isme
ri egym ást; nálunk, itt a szeszélyes, kanyar
gó Rima partján, ahol bár nincsenek egy- 
mástkergetö csónakok a folyó hátán, a me
derszabályozási munkálatok késedelmeske
dése miatt olykor az uccákon is csónakáz
hatunk ; nálunk hol piaci trécselésekhől 
nemegyszer tragikomikus esetek dagadnak 
életre s az icipici pletykákból is szenzáció
kat szül a fan tázia ; itt nálunk, ahol az 
ultramarinkék és pepita ragtánok dethö'gye- 
ken és daliás urfiakon mihamar megtartják 
hódító bevonulásukat, ha nem is teljes d ia
dalla l de mégis figyelemre méltónak Ígérke
ző s ik e rre l; nálunk most, ebben a se tél se 
tavasz időben egyébről sem beszélnek, mint 
a mások dolgáról, mert itt nálunk mindenki 
a más háza előtt seper, mig a maga portá
ján kazallá engedi nőni a gazt és burjánt; 
nálunk a szálka, az a bizonyos kisszátka 
könnyen meglátódik a más szemében, amig 
a magunk kíváncsiságtól kitágult szemében 
a gerendát sem igen vesszük észre : itt ná
lunk most legújabban képtelen mesék szö
vődnek a legbagatellabb esetekről, a falu, 
az unalomülte kisváros pletyka zsilipjei 
megduzzadnak, a felcsigázott fantázia erő
sebben működik, agyrémeket termel és a 
kivégzett Valóság s írja  fölé a Titokzatosság 
fejfáját á llít ja , miközben közel és távol, 
magyarffyak és hazaffyak a fórumon, a nekik 
kedvező idő szele szította tűzben törtető 
mohósággal sütik a maguk kis pecsenyéjét, 
melyen egy életen át elrágódhatnak, mert hát 
élni csak kell valamiből és igaz a mondás: 
élelmessé a világ, koldusé az alamizsna, — 
máshol éppen úgy, mint itt, nálunk.

rgus.
A mai történelm i napok szülte politikai 

helyzetben városunkban is m egindult a 
su tto gó  p ropaganda . 4 minden alapot 
nélkülöző s csak a hiszékeny emberek  
i je sz tg etés ére  alkalmas propagandának  
ne üljön f ö l  senk i! H azugság amit ter
jesz tenek  és  céltudatosan hazug az, aki a 
rémhíreket su ttogva  ter jesz ti!

Hevessy László főispán fel
mentése és dr. Sóldos Béla fő
ispán kinevezése. A Magyar 
Távirati Iroda jelentette: A kor
mányzó a belügyminiszter előter
jesztésére H evessy  Lászlót, Gömör 
és Kishont vármegye főispánját 
állásától saját kérelmére felmentette 
s egyúttal megengedte, hogy neki 
buzgó szolgálataiért elismerését 
tudtul adják. A kormányzó a bel
ügyminiszter előterjesztésére S óld os  
Béla dr.-t, Nógrád vármegye fő
ispánját, ettől az állásától való fel
mentése mellett, Gömör és Kishont 
vármegye főispánjává nevezte ki s 
egyúttal megengedte, hogy neki 
eddigi állásában teljesített kiváló 
és odaadó szolgálataiért teljes el
ismerését tudtul adják. — Hevessy 
László főispán távozásával és Sól
dos Béla dr. főispéni kinevezésé
nek tényével annak idején bőveb
ben foglalkozunk.

Szombathy Viktor előadása a r á 
dióban. Szombathy Viktor iró, kedves 
földink és munkatársunk vasárnap, 
március 19-én este x/27 órai kezdettel 
Budapest I. hullámán „Rimaszombat, 
G öm örország fő vá ro sa  “címmel váro
sunkról előadást tart. Az érdekes felol
vasás iránt városszerte nagy az érdek
lődés s arra felhívjuk t. olvasóink figyel
mét Is.
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Halálozás. Özv Szőllősy Istvánné szül. 
Perecz Mária volt szülésznő, Rimaszom
bat egyik legrég bb polgárasszonya 78 
éves korában f. hó 14 én hosszas bete

geskedés után meghalt. Temetése f. hó 
16 án őszinte részvét mellett ment vég
be. Halálát gyermekei, unokái és kiter
jedt rokonsága gyászolják.

Ú J  M A 6 Y A E N E V Ö
de a régi és felülmúlhatatlan Modiano- 
minőségíí a most forgalomba kerülőt

S Z Í V  A R E A P A P Í R  É S  
S Z I V A R K A H f j T E I Y
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88.000
sorsjegy

4 4 . 0 0 0
nyere
mény.

•
Páratlan
nyerési
esélyek

•
A húzás 
április 
4 én

kezdődik.

A  M A G Y A R  ü l  K I R Á L Y I

O s z t á l y  S o r s j á t é k
sorsjegyei kaphatók az összes főárusitóknál.

Az I. oszt. sorsjegyek hivatalos ára :

Főnyeremények:

p e n g ő ,
-1A 1 = 7  i|_q */.

1“  p e n g ő , ;4  I p e n g ő ,  8  O p e n g ő- 2 8
A szerencse útja mindenkinek nyitva á l l !

4 0 0 .0 0 0
3 0 0 .0 0 0
100.000
7 0 .0 0 0
6 0 .0 0 0  

2x50.000 
2x40.000

3 0 .0 0 0
stb. stb, pengő 
készpénzben.

Zászlóadományczás. A guszonai r. I 
kát. elemi iskolát a horti iskola növen
dékei gyönyörű zászlóval ajándékozták 
meg. A zászlót vitéz Palásthy Géza! 
volt guszonai, jelenleg horti tanító adta

át megkapó beszéddel. A zászlószente
lést Nyeste József bolykifplébános végez
te, az ajándékért Majoros János guszo
nai plébános mondott hálás szavakkal 
köszönetét.

M i n d é
á th a t

Másodpercek alatt
om lik  szét a v izben az Asp ir in -  
ta b le t ta .  A finom porrá szétesett 
Aspirin gyorsabban és egyenlete
sebben oszlik el a szervezetben 
és fokozottabb hatást fejt ki meg
hűlés, fájdalmak és reuma ellen.

A S P I R I N
t a b l e t t á k  / q '

n A s p i r in  - t a b l e t t á n  a » í 3 a y c 1 > '  - k e re s z t  (s a y e ^  
ó, ez k ü lö n b ö z t e t i  meg az u t á n z a t o k t ó l .

I N G Y E N
küldi meg minden érdeklődőnek, 

ha e hirdetésre hivatkozik — 
„A család könyve" 32 oldalas i 
mélynyomásos, rajzokkal és ké-j 
pekkel illusztrált második kötetét

a szövetkezeti bolt
(Áruház a Hangya kötelékében)
Rákóczi-ut 36., Boráros tér 1 

Tavaszi újdonságaink részié- j 
tes felsorolását és árait is tar
talmazza.

A család könyve
Kérje még ma levelezőlapon, 
vagy a Mezőgazdasági Kiállít's 
ideje alatt személyesen „A csa
lád könyvéi."

A rimaszombati Polgárikor elnök- j 
sége ezúton kéri tagjait, hogy a mai 
napon, vasárnap délután 3 órakor tar 
tandó rendes közgyűlésén teljes számban 
jelenjenek meg.

Túrán,
Felvidék,
Nem nem soha írónők és 
Thebris másolóiron

Schuller József r. t.
Budapest

k ivá ló  m inőségű m agya r  g yá rtm án ya i.

Közgyűlések. Az általános temetke
zési egyesület folyó hó 26-án délelőtt 
’/tll órakor tartja meg LlX-ik évi köz
gyűlését a katolikus olvasó egylet nagy
termében.

A helybeli róm. kát. Olvasóegylet 
rendes évi közgyűlését április hó 2-án 
tartja meg. Tárgysorozaton szerepel aj 
lemondás és elhalálozás folytán megíire-1 
sedett tisztségek betöltése is.

S Z E I F E R T  K ávéház, é tte re m
Margithid budai hídfőnél. — Csorba 
Gyula cigányzenekara. — Szántó Gyula 

énekel.

Meghívó. A Rimaszombati Polgárikör 
Sportszakosztálya (R,P.S.) f. hó 26-án, 
délután fél három órakor a Polgárikor 
helyiségében tartja meg — rendes köz
gyű lésé t, amelyre Rimaszombat sport
szerető közönségét ezúton is tisztelettel 
meghívja — az előkészítő bizottság. 
— T árgysoroza t: 1. Az előkészítő bi
zottság jelentése. — 2. Jelentés a Tö
rekvés S. E. beolvadásáról. — 3. Pénz
ügyi és leltári előterjesztés. — 4. Tiszti
kar és választnány választása. — 5. 
Indítványok.

Jolvára vonultak magyar nemzeti zász
lókkal s Jolsva piacán a Himnuszt elé
nekelve kijelentették, hogy ők magyar- 
országhoz kívánnak tartozni. A jobbára 
szlovák anyanyelvű lakosokat a nyomban 
a helyszínre sietett Hevessy László fő
ispánnak csak nehezen sikerült falu
jukba való visszatérésre bírnia. Március 
14-én, az átadás napján a kora hajnali 
órákban elhagyták házaikat és a havas, 
szeles időjárás ellenére is a falu határá
nak arra a részére vonultak, mely Ma
gyarországnak maradt vissza. A vezetők 
pedig csóvákat gyújtottak, hogy feléges
sék a falut, nehogy értékeket hagyjanak 
a magyarok helyét elfoglaló cseh kato
naságnak. Ez a szándékuk annyira ko
moly volt, hogy Mogyoróssy főszolga
bíró csak az egész éjjelen át ébren őr
ködő negyven főnyi magyar csendőr-

V ig yézat f
A Darmol hashajtót utánozzák. 
Ügyeljen, mert minden tablettán 
a „DARMOL" szónak és T alakú 
bevágásnak kell lenni. Kimondot
tan eredeti csomagolásban kérje.

V e n d é g lő ,  k á v é h á z  és h e n t e s b e r e n d e z é s e k

székek, asztalok,
s ö r a p a r á t o k ,  b i l l i á r d o k ,  j é g s z e k r é n y e k ,  g y o r s 
m é r le g e k ,  r n á r v á n y p u l t u k ,  használtak és újak, 
n a g y o n  o l c s ó n :  k e r t i  s z é k  P 1- 6 0 - tó l ,  t á m l á s 

s z é k  P  4  - t ő l ,  a s z t a l  P  5 '-  t ő i .  
R o s e n f e ld ,  B u d a p e s t ,  V i l i .  N é p s z ín h á z  u .  3 1 .

Nandrás község hűsége. A határ- 
megállapítás során Szlovákiának Ítélt 
Nandrás község lakosai március 13-án

csapat segítségével tudta ebben meg
akadályozni s a tüntetőket arra bírni, 
hogy újra visszatérjenek elhagyott laká
saikba. Ez a visszatérés volt a szomorú 
aktus iegmeghatóbb jelenete. A rabságba 
induló lakosság a Szózat, a Himnusz 
és a Hiszekegy éneklése közben vonult 
vissza a faluba, az iskolás gyermekek pe
dig tanítóik vezetésével szavalókóruso
kat alakítottak és hazafias verseket sza
valtak. Olyan volt a kép, mint egy nagy 
temetés.

Érkezésnél Elutazásnál

V i k t ó r i a  K á v é h á z  és söröző
Nyugati pályaudvarral átellenben. 
Este TÓTH BÖZSKE énekel. 
Lakatos Tóni és Aáisi muzsikál.

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

Szeretné tudni,
hogy hol lehet csodaszép tavaszi szö
vet- és selyerrújdonságokat, fehér
neműt, vászonárut és egyéb divat
cikkeket, ezenkívül gyönyörű női ka
bátokat, ruhákat, blúzokat, stb. jól 
vásárolni? Akkor ne felejtse el, hogy 

mindezeket

K LE IN  A N T A L
híres üzletében olcsón árusítja

Budapest, K irály-utca 49.
(A Teréz templomnál.)

1 M P E R I A I  S Z Ü L D  Budapest.
1 pere a  Keleti pályaudvartól. K itű n ő  pol
g á r i  szálló m é r s é k e l t  á r a k k a l .  A mezőgazda- 
sági kiállításhoz legközelebb fekvő szálló.

T  m

< ■ w . •

ka ll használni, amelyet a le g 
többen utánoznak, ha sikál* 

1 telenül is. Biztos, enyhe fáj
dalommentes hatás je llem zi az

, ART IN
o ld  hashajtó d ragéeka l. Este 2-5 szem Antal Styéve, re sga lre  k e lle m *.,  UrUléit MfltiA
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Az ország legnagyobb keresztény üzlete.



4 Gömftr 1939. március hó 19.
Felhlvatnak mindazok, akiknek a 

Rimaszombati Törekvés Sport E gylettel 
szemben bármilyen címen követelésük 
van, hogy azt 1939. március hó 22 ig 
annál is inkább jelentsék be Remenyik 
Kálmán urnái (Kossuth utca 8), mert 
későbben érkező bejelentések nem lesz
nek figyelembe véve.

* Ideges kedvetlenség gyakran a 
rendetlen székletétel következménye. 
Szabályozza emésztését — akkor is, ha 
nincs kimondott székrekedése — Dar- 
mollal, mely szükséglete szerint adagol
ható és enyhén hajt. A Darmol hatása 
tartós használat esetén sem csökken, 
megkönnyíti testét és megszabadítja a 
terhes ideges állapottól.

Megalakult a gyümölcstermelők egye
sületének gömöri szervezete. Vasárnap 
március 12-én d. e. 10 órakor a tornai
jai városháza emeleti tanácstermében 
tartották megalakuló közgyűlésüket a gö 
mörmegyei gyümölcstermelők, amely al
kalommal kimondották a Gyümölcsterme
lők Országos Egyesületébe való testű 
leti belépésüket s egyben megalakitttoák 
az egyesület gömöri fiókszervezetét. Az 
alakuló gyűlést, amelyet a szervező bi
zottság értekezlete előzött meg, d. e. 9 óra
kor a Sajóvölgyi Gazdasági Egyesület
tel karöltve Beélik Elemér földbirtokos, 
az ismert pomológus hívta egybe.

A gimnáziumi ének és zenekör ma
tinéja. Lackner László zenetanár veze
tése mellett működő gimnáziumi ének
kar, mint ismeretes, április végén Buda
pesten fog szerepelni az „Éneklő Ifjúság" 
rádióelőadás-sorozatának keretében meg
rendezésre kerülő hangversenyen. A 
budapesti szereplés költségeit az ének
kör a budapesti hangverseny műsorából 
összeállított matiné rendezése révén 
igyekszik előteremteni. A matinét április'
2-án vasárnap d. e. 11 órai kezdettel 
rendezik meg a gimnázium tornacsarno
kában. A rendezőség ezúton is felkéri 
az ifjúság minden igaz barátját, hogy a 
matiné erköicsi és anyagi sikerét meg
jelenésükkel elősegíteni szíveskedjenek. 
Legközelebbi számunkban részletesen 
fogjuk ismertetni a diákmatiné teljes 
műsorát.

* Milliók használják és kedvelik 
immár 40 év óta az egész világon az 
Aspirin-tablettákat. Gyorsan használ, 
ártalmatlan, jól tűrhető, ezek az Aspirin 
tabletta jellemző tulajdonságai. Meghű
lés, fejfájás, reuma és fájdalmak esetén 
az Aspirin-tabletta mindenkin segít. 
Ügyeljen azonban a minden tablettán 
látható „Bayer“-keresztre, nehogy pót
szert kapjon.

Olcsó utazás Budapestre a Nemzet
közi Vásár alkalmából. Az április 28- 
tól május 8-ig tartandó Budapesti Nem
zetközi vásár utazási igazolványai már 
nyomás alatt vannak. Ezek az igazolvá
nyok Magyarországon úgy az oda — 
mint a visszautazásnál 50°/0 24 európai 
állam vasúti, hajózási és légiforgalmi 
vonalain 10-től 60Vo->K terjedő kedvez
ményre jogosítanak. A vásárigazolvány 
és érvényes útlevél alapján Magyaror
szágra vizűm nélkül lehet utazni, köte- 
tező utólagos vizűm dija P. 2 50. A 
vásárigazolvány ezenkívül Németország
ban, Romániában, Olaszországban, Ju
goszláviában, Görögországban és Len
gyelországban vízummentes átutazást 
Hl. díjmentes átutazási vizűm váltást 
tesz lehetővé.

A névtelen levélírók ismét garáz
dálkodnak. Katonai körökből értesül
tünk arról, hogy a névtelen levélírók 
városunkban ismét nagy ambícióval 
űzik jellemtelen, csúf mesterségüket. 
Ezeknek a névtelen leveleknek minden
egyes esetben a rövid utón való meg
semmisítés a sorsuk, mert névtelen 
árulkodó besugásai hitelre egyáltalán 
nem találhatnak. Az ilyen névtelenül 
vádaskodók csak önmaguk jellembeli 
szegénységről, sőt aljasságukról állíta
nak ki bizonyítványt anonym leveleik 
megírásával. A katonai és más hatósá
goktól vett értesülés szerint az esetben, 
ha ezek a névtelen levélírók fel nem 
hagynak munkájukkal és tovább is mo
lesztálják a hatóságokat, ezek a névte
len leveleket Íróik kinyomozása és 
megbüntetése végett a rendőrséghez 
teszik át.

* Az ötvenéves férfi vérkeringése, 
szive fokozott egészségápolásra int. 
Ebben a korban a vérnyomás emelke
dése, kissebb keringési zavarok sokszor 
a has teltségére, a rekeszizomnak a

bélgázok által történő emelésére vezet
hetők vissza. A béltractus gáztalanitá- 
sára, az erjedések megszüntetésére az 
orvosok ajánlata szerint hetenként lega
lább kétszer alaposan ki kell tisztítani 
a beleket. Artin-dragée az ideális has
hajtó, amely enyhén, de biztosan kiüríti 
a beleket, fertőtleníti az emésztőszerve
ket megszünteti a has püffedtségét, 
normálisra helyezi a rekeszizom állását. 
Este vegyen mindenki 2—3 szem Artin- 
dragéet és reggelre normális íiriilése 
lesz, anélkül, hogy eszébe jutna, hogy 
előzőleg hashajtót vett be.

A Losonc Rimaszombat közötti 
autóbusz járat folyó hó 16-án meg
indult. Az autóbusz a losonci pálya
udvartól 6.20 és 13.25-kor, a losonci 
postahivataltól 6.25 és 13.30 kor indul. 
Rimaszombat főtérre 7.25 kor és illetve 
1430 kor, Rimaszombat pályaudvarra 
7 33 illetve 1433 kor érkezik. Rima
szombat p. u.-ról 7.12 és 14.37 kor, Ri
maszombat főtérről 7.20 és illetve 14.45 
kor indul. Losonc postahivatalhoz 8.20 
és 1545 kor, Losonc p. u.-ra 8.25 illet
ve 15.50 kor érkezik, Menetdij 2 P. 
Menettérti jegy. (Érvénytartamuk 2 nap
tári nap) 3.20 P. Gyermekek 4 éves 
korig, amennyiben külön helyet nem 
foglalnak, dijat nem fizetnek. 1.20 mé
ternél nem magasabb gyermekek a 
vonatjegy felét fizetik 10—10 fillérrel 

[ felkerekítve. Poggyász 20 kg. összsúlyig 
dijmentesen szó I li t ha tó, ezenfelül 20 
km-ig 20 fillér, 20 km-en felül 40 fillér 
viteidijat kell fizetni. Egy személy 
poggyászainak összsúlya legfeljebb 35 
kg lehet. Állomások a következők : Lo
sonc p. u., Losonc postahivatal, Apát
falva vendéglő, Kisszalatnya kastély fm, 
Pinc híd, Kétkereszlúr útkeresztezés, 
Osgyán templomtér, Osgyán p. u. Sza
badka puszta fm, Rimaszombat főtér, 
Rimaszombat p u.

M árcius tizenötödikének 
megünneplése.

A nagy március tizenötödikének 
kilencvenegyedtk évfordulóját, a 
nekünk, magyaroknak a szabadság 
ünnepnapját jelentő március indu
sát szerdán ültük meg nemzeti ün
nepként húszév óta először mi, az 
anyaországhoz visszakerült boldog 
magyarok, itt Gömörországban, hol 
nagyobb és kisebb helyeken, vá
rosokban és községekben egyaránt 
lelkes igyekezettel folytak a készü
letek a nagy nap minél fényesebb 
keretekben történő megünneplésére. 
És nem hiába, mert az ünnepé
lyek mindenütt nagyszerűen sike
rültek, dacára a havas időnek, mely 
a szabadság ünnepnapján ránkkö- 
szöntött s fehér lepellel vonta be a 
már-már zöld ruhájában ciírálkodó 
földet.

Rimaszombatban zászlódiszben 
pompázott a város. Délelőtt 9 órá
tól ’/, 10-ig templomi istentisztele
teken vett részt az ünneplő kö
zönség, hivatalok, hatóságok, intéz
mények, iskolák, mely utóbbiak va
lamennyiében iskolai ünnepélyeket 
tartottak.

Az egyesült prot. gimnáziumban 
a himnusz eléneklésével vette kez
detét az ünnepély, majd az éneklő 
ifjúság Lackner László énektanár 
vezénylete alatt a Felszántom a csá
szár udvarát... Ezernyolcszáznegy
vennyolcban... Kecskemét is ki
állítja . . .  Sej Nagyabonyban. . .  Len
gyel László... dalokat adta elő. 
Hullay József Vili. o. t. a Nemzeti 
dalt szavalta el, majd Breznay 
László mondott ünnepi beszédet. A 
zenekar Kodály Háry Jánosának 
intermezzióját játszotta, amelyet 
Szokolay Imre V. o. tanuló Édes 
apám, irta Szabolcska Mihály, sza
valata követett. Az ifjúság részéről 
Koltányi Tibor Vili. o. tanuló mon
dott beszédet. Az éneklő ifjúság a

Forr a v ilág ... kezdetű dalt éne
kelte, majd a Szózat eléneklésével 
befejeződött az iskolai ünnepély.

Az istentiszteletekről a közönség 
a Horthy Miklós térre vonult, hol 
a hősök emlékművének ezalkalomra 
feldíszített talpazata körül helyez
kedett el. Ide vonultak föl a kato 
naság, vármegye, hivatalok, ható- 

• Ságok képviselői, frontharcosok, 
társadalmi és egyéb intézmények, 
cserkészek, levente alakulatok stb. 
ez utóbbiak saját zászlóik alatt. Fél 
11 órakor vette kezdetét az ünne
pély a magyar Hiszekegynek és 
Himnusznak id. Halász József kar
nagy vezénylete mellett a Rima
szombati Magyar Dalegylet által 
történt eléneklésével. Majd vitéz 
Huszár Géza karpaszományos gya
logos a Talpra magyart szavalta el. 
Az ünnepi szónok tisztét Perecz Sá
muel nyug. városi tanácsos, Rima
szombat érdemekben gazdag törzs
gyökeres polgára töltötte be, aki 
részletesen ismertette 1848 március 
tizenötödikének történetét és mél
tatta annak jelentőségét. Varga Imre 
ref. lelkész gyuj'.ó hatású záróbe
szédével s illetve a Szózat elének
lésével fejeződött be a lélekemelő 
ünnepély, amelybe a katonaság is, 
élén Bányász Gyula ezredes, állo
másparancsnokkal belekapcsolódott.

Este a Polgárikörben, Kát. Ol
vasóegyletben és az Iparoskörben, 
a szabadság ünnepét közös egyet-; 
értéssel megrendező három társa-; 
dalmi egyesületünkben tartott ün- 

i népi lakomákon vett részt az ün-! 
neplő közönség. Mindhárom helyen 
többszáz főnyi közönség jelent meg| 
a fehérasztaloknál s nemzeti érzés-! 
sel telitett, lelkeshangu beszédek 
hangzottak el.

Rimatamásfalván  a szépmultu 
Petőfi Egylet rendezte meg az ün
nepélyt, amelyen farkasfalvi Farkas 
Zoltán, az egyesület diszelnöke mél
tatta az ünnepnap jelentőségét.

Vargádén a hazaszeretet lelke
sedésével ünnepelte meg a közön
ség a róm. kát. és ág. ev. iskolai 
tanulóival együtt március 15 ét. 
Mindkét templom m gtelt hívőkkel. 
Az ág. ev. templomban Balogh 
Gyula lelkész megáldotta és szép 
beszéd kiséretébn átadta az isko
lának az orosházai Rákóczi úti ág. 
ev. iskola gyönyörű emlékzászló
ját. A hősök emlékénél Komlós Mi
hály tartott hazafias beszédet.

A róm. kát. olvasókör zsúfolásig 
megtelt az ünneplő közönséggel. A 
szereplő gyermekek nagy sikert 
értek el.

Hát nem lett olcsóbb a 
Rádió?

Egyszerű bizonyítványok 8 Pengőbe 
kerülnek.

A fölszabadítás után nyomban az a 
felfogás ment át a köztudatba, hogy 
mivel az anyaországban is komolyan 
foglalkoznak a rádió előfizetési dij le
szállításával, a Felvidéken a cseh ura
lom alatt bevezetett előfizetést hagyják 
meg. Sem az államnak, sem rádtóválla 
latnak nem került egy fillérjébe sem, 
hogy néhányszor tízezer uj előfizetővel 
lett gazdagabb a magyar rádió, hiszen 
ezek a cseh megszállás alatt is épenugy 
hallgatták a budapesti rádiót, mint moO. 
Nagy lön azonban az egész Felvidék 
meglepetése, amikor kikézbesitették a 
rádió nyugtákat, mert éppen

egy pengővel emelték föl a rádió
dijakat havonta.

Eddig fizettünk átszámítva 1 pengő 40 
fillért, most pedig 2 pengő 40 fillért

szednek havonta és hozzá elkövették 
azt a figyelmetlenséget, hogy

egyszerre két hónapi dijat és utána 
pár napra a harmadik hó diját
szedték be.

Kevés ember van olyan jó anyagi hely
zetben itt a Felvidéken, hogy három 
havi dij kifizetését meg ne érezné.

A szomorú eredmény aztán az, hogy 
vidéken sok száz rádió-előfizető 
mond le,

ami propaganda szempontjából óriási 
veszteség az államra nézve, mert nagy 
különbség, ha pár ezer emberrel több, 
vagy kevesebb hallgató hallja a közön
séghez intézett rádiószózatot, amelyre 
pedig ujabhan igen gyakran van szük
ség.

A dolgot jó volna a közkívánatnak 
megfelelően oldani meg, amig a rádió- 
előfizetők száma nem nagyon csökken 
le. A rádiózás igy nagyú ri passz ió  lesz 
maholnap.

Mi, felvidékiek az átmeneti állapot
ban nem vagyunk olyan rózsás anyagi 
helyzetben, hogy ne vágna az érzékeny 
oldalunkba, ha áremelkedésről van szó. 
Nekünk a jövedelmünk nem emelkedett, 
sőt ! Ha majd rózsásabb lesz a helyze
tünk, akkor nem leszünk olyan érzéke
nyek a drágulással szemben. A rádió- 
vállalat még a nyugtaürlapokat is értéke
síti és reklámcéduia egy-egy rádió elő
fizetői nyugta : a mi visszacsatolásunk
kal még ebből is nagyobb haszna van, 
mert a nyugták számának emelkedésé
vel bizonyosan fölemelte a hirdetési 
árakat. Egyelőre tehát elégedjék meg 
ezzel a haszonnal és ne vágjon olyan 
érzékenyen az elevenünkbe, mert a húsz 
éves cseh megszállás minket nem gaz
dagított meg, hanem katasztrófálisan 
szegényebbek lettünk.

Szeretnök, ha szavunk eljutna az ille
tékesekhez és a gyors intézkedés nem 
maradna el.

Ugyancsak rendkívül drágáljuk az 
egyes hatósági bizonyítványok kiállítási 
diját is.

Egyszerű bizonyítványért 8 pengő : 
ezt valóban túlsóknak tartjuk !

E kérdésre is visszatérünk még!

Nemzeti filmszínház.
Folyó hó 18 és 19 én, szombaton és 

vasárnap H. C. Potter rendezésében az 
„A sszonyszeszély“ című 10 felvonásos 
háborús dráma kerül bemutatásra a 
helybeli filmszínházban. A főszerepeket 
Margaret Sullavan, James Stcwart és 
Walter Pidgeon kiváló filmművészek 
alakítják.

Kedden f. hó 20 án egy rendkívül 
izgalmas detektív filmben lesz részünk. 
A bemutatásra kerülő film cime : „Mr. 
Moto n a gy  já tszm á ja ,“ melynek címsze
repét Peter Lorre alakítja

Csütörtökön f. hó 22-én Barbara 
Stanwick és Hurbert Marshall modern 
társadalmi drámáját hozza a filmszínház 
„Isten hozzád sz ere lem !“ cimen. A ren
dezést Sidney Lanfield végezte. Az élet
ből vett mély igazságok tükre e film 
meséje.

Nagyszerű kisérő műsor és híradó 
egészíti ki az előadást.

Felelős sz e rk e sz tő : Rábely Károly.

Eladó vadászfegyverek.
Egy teljesen uj német gyártmányú Ham- 
merles Bockbüchs, 16/9.3/74, egy kifo
gástalan karban levő 16/16 kaliberű 
Lancaster sörétes fegyver. Mindkét fegy
ver kitűnő lőképességel. Citn a kiadó- 

hivatalban.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

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

kovács műhelyt
átvettem s minden e szakmába vágó 
munkát elvállalok.

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

ZACHAR GYULA
3—3 kovácsmester.

Rimaszombat, 1939 Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám.)


