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runyai Sóldos Béla dr.
— amint ezt már közöltük és meg
érkezéséről mai számunkban más 
helyen már hirt is adunk — vár
megyénk főispánjává neveztetett ki.

Kinevezésének hírét lelkendező 
örömmel vette Gömörország népe, 
mert egy régi vágya teljesedett be, 
Sóldos Bélának Gömör- és Kishont 
vármegye főispáni székébe történt 
helyetfoglalásával.

Sóvárgó vágya, hő óhajtása voit 
ez vármegyénk közönségének nem
csak azért, mert Gömör szülötte 
Sóldos Béla, de főleg és különös 
képpen azért, mert ismeri a kö
zönség emberi- és közéleti-munkási 
kiválóságát és azt a ragaszkodó 
szeretetet, mellyel szülőföldjéhez! 
mindég vonzódott s amely szeretet 
földijei iránt részéről mindenkoron 
kedves közvetlenséggel nyilvánult1 
meg.

Ez a régi vágy teljesedésbe ment, 
a hosszú éveken át a lelkekben; 
élő, olykor-olykor kifejezésre is jut- j 
tatott óhajtás valósággá vál t : Sól
dos Béla húsz évi távoliét s eza
latt végzett, maradéktalanul ered
ményes munkásság után Götnörbe, 
szülőföldjére hazakerült.

Sóldos Béla életének talán leg
szebb idejében itt élt velünk, itt 
munkálkodott közöttünk s alig van 
e városnak régibb polgára, e vár
megyének őslakosa, aki nem is
merné őt.

Egészen az államfordulatig a 
megye székhelyén működött s in
nét a magyar közigazgatás meg
szűntével mint vármegyei főjegyző 
Putnokra, majd Miskolcra távozott, 
hol mihamar felé irányult az állam
fői bizalom és Borsod és Gömör, 
majd az 1931 -ik évben Nógrád és 
Hont közigazgatásilag egyelőre 
egyesitett vármegyék főispánjává 
neveztetett ki.

Nógrád vármegye főispáni állá
sától történt felmentésével egyide
jűleg neveztetett ki vármegyénk fő
ispánjává s jött vissza hozzánk 
Sóldos Béla.

Bárhol volt is, Borsodban éppen- 
ugy, mint Nógrád és Hontban, 
avagy Gömör- és Kishontban ál
talános szeretet és közbecsülés vette 
körűi őt és ha időkmultával köte
lességének teljesítése innét, vagy 
onnét elszólitotta és búcsúznia kel
lett : őszintén fájó és szomorú volt 
a búcsú. Ellenben őszintén örömös 
volt fogadtatása mindenhol, ahol 
magas bizalmi állásával járó köte
lességének teljesítése végett meg
jelent, letelepedett.

flyen őszinte öröm érzése tölti I

be szivünket nekünk, gömörieknek 
is Sóldos Béla főispán hozzánkjöt- 
tével, haza,- visszatértével, egyrészt 
mert igaz nagyrabecsüléssel sze
retve szeretjük, másrészt mert eb
ben a válságos, nehéz időkben, a 
boldog felszabadításunkkal járó 
gondos és fontos teendők idejében 
benne a megyei kormányzásban ott

honos, a főispáni méltóságot évti-1 
zedek óta teljes sikerrel közmeg
elégedésre betöltő és viselő olyan 
kiváló közigazgatási tekintélyt vall
hatunk magunkénak, aki ennek a 
vármegyének minden baját nem
csak ismeri, de azokat orvosolni 
és emellett érdekeit megvédeni és 
előmozdítani fölötte képes is.

Falu vagy város ?
ni.

Az úgynevezett rfa lusiak“ kedvenc s 
igen nagy előszerelttel hangoztatott jel
szava ebben a kérdésben az, hogy óva 
kodjunk a sötétbe ugrástól ! Persze ók, 
kik ezt a bölcsességet hirdetik, egy per
cig sem óvakodtak abba a bizonyos sö 
tétségbe beleugrani, mikor kiadták a jel
szót nyomban a felszabadulás után, 
hogy maradjunk meg falunak ! Pedig 
ugyebár a már általam eddig felsora 
koztatott érvek is teljesen elegendők le
hettek minden világosfejü s félre nem 
kacsingató ember meggyőzésére a városi 
szervezet előnyei felől ! Pedig hol va
gyunk még attól, hogy ezeket a meg- 
győzőnél-meggyőzőbb érveket mind ki
merítsük ! Én igyekszem ezeket az ér
veket a jó „fa lusiak“ részére az ő előt
tük teljesen ismeretlen tudnivalók ho
mályából lehetőleg mind kibányászni, 
hogy lássák azt, mennyire a sötétbe ug
rottak ők akkor, mikor kiadták a „fa lu “ 
jelszót!

Legkedvencebb vesszőparipa a városi 
nyugdíj teher kérdése. Nyargaljunk te
hát mi is ezen a kérdésen tovább ! Azt 
az állítást már leszereltem, hogy abból 
előny származna Rimaszombatra, ha a 
vármegye a városi nyugdíjasok terhét 
átveszi, mert ma már mindenki tudja, 
hogy átvenni átveszi, de vissza is há
rítja nyomban megyei pótadó alakjában 
a városra ! Lássunk most ennek az állí
tásomnak igazolására egy mindennél 
világosabb konkrét példát a szomszéd 
Nógrád vármegyéből, hol megyei város 
is, nagyközség is van ! Leközlöm itt ki
vonatosan Nógrád vármegye múlt évi 
egyik határozatát:

„18552/1938 szám. Tárgy: Nógrád 
vármegye alispánjának körrendeleté az 
1939. évi vármegyei pótadó kivetése 
tárgyában. Vármegyénk törvényhatósági 
hizottségának 64. jkvi. 13.450—1938 sz.
alatt hozott véghatározatát ....................
................  a m. kir. belügyminiszter ur
94.354/1938 111. számú rendeletével meg
változtatta és az I. fejezet „Háztartási" 
hiánynak 265.892 P. a II. fejezet „Nyug
díj" hiánynak 437.758 P. összesen 703.650 
P., azaz hétszázháromezerhatszázötven 
pengőre való felemelése mellett hagyta 
jóvá. Ehhez képest a vármegyék és köz
ségek háztartására vonatkozó jogszabá
lyok egyes rendelkezéseinek módosítása 
tárgyában 1810—1932. M. E. és 1337 
— 1932. B. M. eln. szám alatt kiadott 
körrendelet 1. § ában foglalt rendelke
zéseknek megfelelően a vármegyei pót
adó kivetésével fedezendő és fentebb
megállapított 703.650 P. hiányt................
1.959.563 P. állami adók után, melyből 
a községekre 1.421487 P. — a, megyei 
városokra pedig 548.076 P. esik a köz

ségek re 4 2 8 <‘l0-os, a megyei városokra! 
pedig, minthogy ezek a nyugdijköltség- j 
vetés hiányához csak részben tartoznak 
hozzájárulni, 77'7°/o-0s vármegyei pót
adó kivetését rendelem el. stb., stb."

Ebből a vármegyei határozatból tehát 
napnál fényesebben világlik ki az az 
igazság, hogy mig a megyei városok a 
vármegyei nyugdíj teherhez csak 77'7°/0- 
os pótadóval kötelesek hozzájárulni, ad
dig a községek ezen címen 42'8a/°-ot 
fizetnek, vagyis 25'I°lt -a l többet, mint 
a megyei városok ! Nos, kérem, ki ug
rott a sötétbe, az aki várost, vagy az 
aki falut óhajt? Ma itt nálunk nem le - : 
hét azt kimutatni, hogy hány °/„ lesz! 
ez a külömbség, sem azt, hogy ez a 
%-os külömbség összegszerűleg meny
nyit tesz ki, de aki már ennyit tud, az 
már mindennel tisztában lehet e kérdés 
körül ! Majd eljön annak az ideje is, 
hogy elkészülnek az adókivetési mun
kálatok s akkor majd szolgálok az ösz- 
szegekkel is !

Most egyelőre nem foglalkozom to
vább azzal a kérdéssel, hogy mit nem 
kell fizetni a vármegyei városnak s mit 
kell a községnek ! Ezt majd később foly
tatom.

Most arról az oldalról világítom meg 
a kérdést, hogy mit vészit a polgár a 
nagyközségi jeleggel. — Rimaszombat 
ma egy olyan lakbér osztályba van be
sorozva, hogy a köztisztviselő csak úgy 
tud magának megfelelő lakást biztosí
tani, ha ráfizet a lakbér illetményére, 
mert bizony egy modern vizvezetékes, 
fürdőszobás lakás után a háztulajdonos 
is szeretne többet kapni. Rimaszombat 
ma egy fokkal alacsonyabb lakbérosz
tályba van sorozva, mint sok modern 
intézményekkel nem rendelkező város s 
igy rendes bérek elérése a háztulajdo
nosoknak nehezen megy ! De hát egy 
nagyközségnek ne is legyenek túlzott 
ambíciói ! Elvi szempontból nem kizárt 
dolog, hogy magasabb lakbérosztályba 
tartózhassák, mint egy valóságos város, 
de ki hallgat egy falura! Nagyon nehéz 
reális számadatokban kiszámítani ezt a 
veszteséget, mely ezen a réven a város 
közönségét éri, mert hiszen ma még 
nincsenek Rimaszombatban az összes 
tisztviselői keretek kitöltve s akik már 
itt is vannak, oly sokféle kategóriába 
tartoznak a lakbérek tekintetében, hogy 
a külömbség kiszámítása szinte lehetet
len. Mégis a rendelkezésre álló adatok 
alapján nagyjából annyit meg lehet ál
lapítani, hogy Rimaszombat e címen kö
rülbelül évi 40—50.000 pengővel kap 
kevesebbet, vagyis, hogy a rimaszom
bati háztulajdonosok ennyivel keveseb
bet igényelhetnek lakbér címén. Pedig

ez az összeg éppen a legnépesebb ipar
ágak képviselőinek a zsebéből esik ki. 
Kétségtelen ugyanis, hogy ha a háztu
lajdonos nagyobb lakbért kap, szíveseb
ben kőit a házára, szívesebben igyek
szik azt jókarban tartani s ezzel a kő
művest, asztalost, lakatost, bádogost, fes
tőt s egyéb szakmabeli iparosokat ke
resethez juttatni ! Talán ez nem elég 
világos érv szintén a városi jelleg mel
lett ?

Ebben a közleményben röviden még 
csak azzal a képtelen következménnyel 
foglalkozom, ami a nagyközségi állapot 
állandósulása esetén fenyegetne ! Mi 
történne ugyanis a ma városi alkalma
zásban levő tisztviselőkkel ? Ott vannak 
saját derék, képzett fiaink, megállapo
dott komoly emberek s most úgy kez
dik őket kezelni, mint akik az élet ele
jén vannak ! Ott van dr. Gabonás Já
nos, jogvégzett s közigazgatási dokto
rátussal rendelkező ember, többszörösen 
kitüntetett frontharcos, volt főhadnagy, 
ki végig küzdötte a világháborút s most 
azzal biztatják, hogy maid lehet másod
jegyző, vagy kitudja mi a községnél, az 
egyszerit jegyzői minősítéssel rendelkező 
idegen főjegyzővel szemben. Vagy ott 
van Szabó Károly, a derék számvevő, 
okleveles mérnök, — őt már nem is 
biztatják semmivel, mert községnél olyan 
állás nincs, ahová behelyezhető volna, 
mert jegyzőnek a törvény értelmében 
nem minősíthető át! S mindez miért? 
Talán, hogy helyöket megint idegenből 
hozott jegyzőkkel töltsék be? Hiszen 
ezek az emberek életüket és vérüket 
adnák szülővárosukért s nemcsak a vá
rosból élni, hanem a városért élni is 
akarnak I Ezek egész és teljes munka
erejüket bocsátották a város rendelke
zésére, mikor attól munkát vállaltak s 
munkaerejüknek nem csak azt a részét, 
ami a magán munkálatok elvégzése után 
még esetleg felmarad I Én nagyon jól 
tudom, hogy mindezt illetékes helyeken 
még nem tudják, de lesz rá gondunk, 
hogy megtudják, csak a jóságos Isten 
elhozza édes Hazánknak azokat a nyu
godt, boldog időket, amikor a végleges 
berendezkedés kezdetét veheti. Addig 
pedig maradjon minden úgy, ahogy van, 
nem szükséges ide semmi uj kinevezés, 
vagy uj berendezkedés. Éppen most ol
vastam a Nógrád vármegyei alispáni 
jelentést s abban azt a részt, mely a 
jegyzői körzetek megalakításával fog
lalkozik s ebb’ n határozottan kijelenti, 
hogy Losonc p ed ig  e g y e lő r e  marad ú gy, 
ah o gy  va n ! Ennek rendezésére később 
kerül sor I így kell lenni nálunk is I

Dr. Kovács László.
Hevessy László főispán távozása.

Hevessy László gömöri főispántól, akit 
a kormányzó elismerésének kifejezése 
mellett saját kérelmére felmentett állá
sától, hivatalosan búcsúzott el a tör
vényhatóság tisztikara. A távozó főis
pántól Horváth Árpád dr. vármegyei fő
jegyző, alispán helyettes vett búcsút a 
tisztikar nevében. Hevessy László meg
hatott szavakkal válaszolt, és kijelen
tette, hogy bármely helyre állítja is a 
közérdek, megyéjéért mindenkor hűsé
gesen és a régi szeretettel fog kiállni 
és rendelkezésére lenni. — Hevessy 
László főispán az átmeneti időben, a 
kezdeti nehézségek dacára kitünően ol
dotta meg feladatát s ezért a vármegye 
közönségének háláját és elismerését ér
demelte ki.



Nemcsak mi 
írjuk ezt,

érsekuj vári laptársunk is írja
SZERETÜNK BÜSZKÉLKEDNI

az elmúlt húsz év lélekformáló ta
pasztalataival. Szeretjük hajtogatni 
a mi nagy erényünket, a demok
ráciát s azt az uj szellemet, melyet 
az elnyomatás csiholt ki belőlünk 
s amelytől a haladó magyar köz
vélemény a reformok sürgetését 
várja. Egy idő óta mintha ez a 
várakozás alábbhagyott volna; mint
ha nem volna bennünk elég bátor
ság, hogy szavunkat hallassuk ab
ban a világnézeti versenyben, mely 
körülöttünk folyik. Sőt egyeseken 
— Isten bocsá’ — mintha a húsz 
év előtti mentalitás lelki kiütései 
éktelenkednének. A gerinctelen meg
alkuvás, a közéleti basáskodás, a 
feudális kor áldatlan csökevényei, 
a hétrétgörnyedő alázat képei ki
sértenek. Mintha egyeseknek nem 
lett volna elég a húsz év iskolája, 
mert lélekben megmaradtak egy 
régi, már az anyaországban is ki
halásra ítélt rendszer alázatos hí
veinek. Nem akarunk róluk pontos 
diagnózist készíteni, de egy jelen
téktelen epizód eszünkbejuttatta ezt 
a megbúvó, de időnkint bántóan 
érvényesülő, semmiképpen sem fel
vidékinek nevezhető szellemet. Ma
gyar Bál volt Érsekújvárod, melyen 
Jaross Andor, a Felvidék szeretett j 
vezére is megjelent. Az ünneplések 
hevében feltűnt egy kislány, aki 
virágcsokorral a kezében felköszön-1 
főtte a minisztert. A beszéd, m e-! 
lyet bizonnyal érdemes nevelője 
készített el számára, csak úgy tar- 
kállott a sok kegyelmes megszólí
tástól. És aztán szokatlan dolog 
történt. Előállott Érsekújvár ősz vá-1 
rosbirája — koránál fogva is a 
régi generáció embere! — és el
hangzott a puritán egyszerűségű, 
komoly és átérzett megszólítás: — 
Miniszter u r ! Egyetlen egyszer sem 
mondott kegyelmest a városbiró ur, 
aki pedig, mint mondottuk, — a 
régi nemzedék tagja. Dehát igy 
szereti ezt a Felvidék komoly, fe
lelőssége tudatában lévő, dolgos

2.___________________________________ Gömör 1939. március hó 26.

Rimaszombat—Rozsnyó—Losonc
lakói nem ismerik a jászkarajenöi, 15 éve felfedezett csodaforrást, mely az epe,- 
gyomor- és cukorbajok páratlan kúravize. Az enyhébb időben a szállítás megin
dult és igy nem lesz akadálya annak, hogy orvosi felügyelet mellett bárki 4 —6 
hetes kúrát tartson a Alira glaubersós gyógyvízzel, melyből reggeienkét, éhgyo
morra melegen egy pohárnyit kell fogyasztani. Veszélytelen, tarmészetes fogyasz 
tószer. Az egész nagyhatású kúra 20 pengőbe sem kerül,

minisztere is. Miniszternek lenni 
neki nem címet, magas méltóságot 
jelent, nem is hatalmas jövedelmet 
de munkát és újból munkát, a Fel
vidék érdekeinek fokozott védelmét. 
Fia tehát ő maga arra kért ben
nünket, hogy szólítsuk csak az évekre 
visszanyúló, közös munkába eltöl
tött baráti bizalom alapján minisz
ter urnák, minek akkor a szükség
telen alázkodás, minek már a gyer
meki lélekbe átplántálni a roppant 
szociális távolság szorongató érzé
seit, minek meggyökereztetni benne 
a saját kicsinységének alázatát? 
Nem az a szellem ébred itt húsz 
év után uj életre, amelyre éppen a 
Felvidék minisztere mondott lesújtó 
Ítéletet s amely úgy látszik, annyira 
szivéhez nőtt egyes felvidéki urak
nak is, hogy feladatuknak tartják 
mesterséges fenntartásán fáradozni? 
Nem bánom, ha annyira ragasz
kodnak rangkórságukhoz, éljenek 
vele. De a gyermekek tiszta, fehér 
lelkét ne Írják tele kegyelmes jel
zőkkel. Hagyják inkább üresen ! 
— írja mindezt komáromi laptár
sunk, — nagyon helyesen.

Húszéves emlékezés.
A történelem zúgó fergetegében csak 

pásztás jégverés volt a mi esetünk. 
Csak olyan, mint mikor az egész világ 
összeszakadásában valahol egy pásztor- 
kunyhót is oldalra fordít a zivatar. Ezer
éves erdők szakadtak ki gyökerestől, 
mit számit akkor, ha gyökérről hajtott 
surjánt is maga alá temeti a zuhanó fa. 
Mit számit egy katona a vesztett ütkö
zetben. Semmit, semmit. Mégis talán. 
Hiszen mi is egy kis része voltunk a 
nagy egésznek és sok ezer ilyen kis 
részekből verődött össze a Nemzet nagy- 
tragédiája. Szülőházunkon túl nem nagy 
esemény, de a mi életünkben nehéz 
zökkenő, ami megrázta az agyvelőket és 
beleöklözött a sorsunkba. Nem voltunk 
harmatos virág, bárha akadt is köztünk, 
aki megrendült, de a sorscsapás zuhá- 
tagában mind megkonokult.

Most visszanézve huszesztendö ködén 
át: szép volt, komisz volt, magyar volt. 
A nagy színházat intéző legfőbb Ren
dező meg lehetett velünk elégedve. Kü
lön emberek, külön Krisztusok sorsa 
keveredett bennünk: ki káromkodott, k,i 
imádkozott, de mind magyarok voltunk, 
megrugdalt, esett magyarok. Furcsáa 
természetes vegyüléke a nemzetnek. Az 
ész, a munka keveredése, a szétzúzott

egész cserepei, a nincstelenség és a tőke 
romja : a letaglózott ember. Hősök iva
déka, vagy őse és akkor senkik. Semmi 
kukac emberek rúgtak bele az életünkbe, 
semmi felszínre vetett alakok vágtak 
mellbe s megvetésre tárult tenyerünk 
némán görcsösödön ökölbe. Ha ezek 
akkor merészkedtek volna élőnkbe, mi
kor árulással kiszedték alólunk a röget, 
mikor szabad volt még a karunk, eltuj- 
tuk volna őket, mint a pimpó bóbitáját 
a hajnali szellő, most kacagó röhejjel 
gázoltak belénk és úgy ragadtak a lel
künkre mint a tölgyfa derekára a kol
dus tetű.

Vihar volt, temetés volt, szomorúan 
fekete-gyalázat.

Az őszirózsás forradalom posványba 
taszította Nagymagyarországot. Férgek 
lakomáztak testén annak, aki oroszlá
nokat vert meg. Erre jajdul fel Ady fáj
dalmasan, zugó keserűséggel : „nem igv 
gondoltam én a forradalmat!“ Későn 
volt. A szétzuhanó törmelék maga alá 
döngette a kertet is. Dögleső varjak 
gubbasztottak a trianoni kerítésen 
és lesték a halódó szemét, mikor üve- 
gesedik hideggé, mikor vághatják bele 
piszkos csőrüket.

Rimaszombat is a döglésük terítékére 
került, tépték, faldosták.

1919. március 25-én egy pár tépett 
szárnyú héjjá még neki lendült a jánosii 
határ felől, hogy elűzze a varjakat. De 
kevesen voltak s fáradtak, kisértet járás 
volt csak : az eltemetett szabadság fel
ütötte fejét a sírból és visszazuhant. Meg
riadtak Benes csatlósai, de sokan vol
tak. Másnap vigasztalan kelt a nap Ri
maszombat felett. Tizenhat polgárt és 
hat fiatal munkást hajszoltak szuronyok 
közé. Bizonytalansággal beárnyékolt me
net bukdácsolt Illává és Pozsony felé, 
könny zuhogott a nyomukra és átok 
előttük. Fölöttük halál vacogtatta sárga 
fogát és utánuk károgott a döglésük 
fekete serege. Kár, kár, kár... Hová von
szolják magukat: börtönbe, halálba?
Emberek közé, vagy bestiák arénájába? 
Ki tudja. Lelkűket leütötte a gond : már
cius, a szabadság hónapja október 6 ára 
sötétült...

Aztán mégis elvánszorgott a beteges 
idő. Ki pár hét múlva, ki pár hónap 
múlva hazavergődött. Itthon cipelte a 
láthatatlan bilincset tovább. Voltak, akik 
újabb börtönbe kerültek, voltak, akik 
megszabadultak azóta a földi kálváriá
tól. A krisztusi türelem mégis győzött, 
most amikor a hóhérok készültek jubi

leumi ünnepségre, mi sóhajtunk vissza 
a szabadság Istenének nevére : Nehéz 
álom volt, de felébredtünk, áldassék 
érte az Ur neve I

1919. március 26-án hurcolták a cse
hek Illa vára : Lukács Géza, Máriássy
László, dr. Molnár József, Perecz Béla, 
Miskolczy Lajos, ifj. Rábely Miklós, 
Hlozek János, Baráth Károly, dr. Wal- 
lentinv Dezső, Timaróczky Sándor, dr. 
Witt Sándor, Fényes Sándor, Szabó Ele
mér, Braun Jenő, Telek A. Sándor és 
Grosinger Aáiksa túszokat. Ugyancsak 
akkor Pozsonyba hurcolták: Mlkó László, 
Pesti István, Szlávik János, Győrődi Já
nos, Jurinyi István és Bóna László mun
kásokat.

A szomorú emlék huszadik évfordu
lóján köszöntjük a még élő rabtestvé
reket ! Telek A. Sándor.

Barkaszentelés elé.
A Téttel birkózó Tavasz izma acélosan fe

szül a kitárt karok csuklójában s ruganyos 
ereje földre gyűri a makacsul védekező, jég- 
bundás Telet.

Napűrfi sugárcsókja megcuppan a cifrál- 
kodásra hiűskodott Földasszony arcán s a 
pírba borult arcon életreszépül a Hóvirág.

A kéregruhás fák szunnyadó vére pezs
gésnek indul, a fölpillantott életszernek 
ezüstös bársonyának kibarkázott mosolya 
széthinti derűjét s tarkabarka, színes pon
gyolájában az Idő házának ajtaján  kilebben 
Kikeletkisasszony. Hunculkás kacsintása élet
re szerelmesiti az erdőt, mezőt s a telet 
kigubbasztott madársereget csicsergésre mu
zsikálja, füttykoncertre vezényli.

A Tavasz kibarkázott vesszőjével öreg 
templomok oltárához siet a hívő emberek 
ájtatos bűcsűshada s kezükben a Szeretet 
imádságos könyvével, ájtatos szívv.'I zengik 
zsolozsmájukat a Hozsanna ünnepén, hogy 
kivárhassák az ígéret beteljesedését, a pró
féták jóslásának valóra válását, a szenvedé
sek után bekövetkezett feltámadásos Hus- 
vétot.

v X ^ rg u s .
Eljegyzés. Gulyás Erzsébetet Rima

szombat, eljegyezte Kral Já n os  Rima
szombat március hóban (M. k. é. h.)

Kozmetika.
Ilához fejek tartoznak, a város rende

zetlen fejei. Körmök és ráncok, a nő 
szabálytalan szemöldöke, minden sze
mölcse és minden pórusa, s az a sok 
hisztéria, amit sehol másutt nem tud 
oly szabályszerűen és derűsen önmagá
ból kiélni, mint éppen egy kozmetikai 
szalonban. 11a a „nő“ fejével dolgozik,
— a fejjel, amit szőkíteni, bronzitani, 
feketíteni kell, mindenáron valami elő
nyös állapotba hozni.

Ha azt mondja : „De drága Nagysá
gos Asszonyom, csak egy fejem van, 
kérem maradjon. Csak ez az egy fej"
— és megtesz minden lehetőt, hogy 
egy-két órai várakozásra birja a türel
metlen törzsvendéget, Színházi Élettel 
és Tolnaival próbálja magához kötni, 
egy-két „borbélyperc" türelmi idejére a 
gyors távfutót.

Ila száraz bőrrel dolgozik és zsíros
sal, — vékony hajjal és „spröddel", Ha 
zsíroz és zsírtalanít, — ad villanyozást 
és pakkolást, másságét: ad kis és nagy 
tégely sajátgyártotta nappali és éjjeli 
arckrémet, ad sötét púdert, napolajat 
és kézikenőcsöt. S azt mondja : „Ha 
akarja, Nagyságos Asszonyom, kikészí
tem barnára, mintha most érkezett vol
na meg a tengerpartról" — és a leg
nagyobb készséggel hajlandó rivérlai 
napfényt szállítani egy rövid két perc 
alatt. Ha ismeri a női pszihé kifürkész
hetetlen mélységeit s igy ad még lok- 
nikat és szőlőfürtöket — ad fantáziát 
pár koronáért. Vizhullámot, áramvonalas 
frizurát

Most szempiüákat tépdes, nagy szak
értelemmel. A felső szemhéjat gyengéd 
újakkal felhúzza s csipesszel kiránci- 
gálja a szemöldököt. Mindez közben, 
miután nagyvilági szokás a kezelés 
alatt álló „pácienst" szórakoztatni, szem- 
öldöktépdelés közben Ha lelkesen mesél.

— Volt nekem tegnap egy esetem: 
Ha látta volna Nagyságos Asszony! 
Feljön hozzám egy férfi és azt mondja :

— Felbuzdulva ezen a fényképen, el
jöttem rendbehozatni arcomat.— és egy 
fényképet mutat, megismerem Kolosné 
pisze profilját. Ondolált fej, vállig de- 
koltálva. Azt mondja, ő is ilyen szép 
szeretne lenni. Csináljak vele valamit.

Gondolom magamban : ez nehezen 
fog menni, s megnézem jobban : briós-* 
csesz nadrágos vidéki ember, az a tipus, 
aki élete kezdetétől él kint a mezőn s 
a nap csontig szárította arcbőrét. So
vány, keskeny arc, a ráncok tűplisszé- 
be vannak rakva. Szinte törik minden 
egyes.

A férfi lelkesen beszélt a fényképről 
és egész erejével azon buzgólkódott, 
hogy minden áron rávegyen: csináljak 
valamit az Istenért, valamit, hogy ö is 
ilyen szép legyen... Mert ö öngyilkos 
lesz ... mert ő nem tud igy visszamen
ni a feleségéhez, aki nem akar vele 
élni, — mert hogy ráncos, öreg...

— Kérem, a feleségem válni akar tő
lem, ha nem csinálok rendet az arcom
mal — mondja elkeseredetten. Az éle
temet dúlja föl, az egész életemet, az 
arcom ráncai miatt.

Próbálom lebeszélni. Mindent kitalá
lok, bogy szándékától eltérítsem. Mon

dom neki, hogy a kozmetika az a tudó j 
mány, amely illúzióval végződik, csak a 
női hiúságnak szolgál... Különben sem
miféle gyakorlati értelme nincs,— mon
dom neki, kár a pénzért, nem árt és 
nem használ, ártalmatlan pénzkidobás 
az egész... Csak tessék szépen haza 
menni, a felesége majd megbékül.

Semmi sem használt. Elkeseredett férfi 
„kliensem" tovább kardoskodott:

— Feleségem be sem enged, ha igy 
megyek vissza, — rendbe kell hozatni 
az arcomat. Pénz nem számit... Ezért 
jöttem be a városba.

Először kinevettem... Egy férfi, aki 
egy nő szeszélyének felül, minden önké
nyének kiszolgáltatja magát... De aztán 
megsajnáltam... A nő a ráncaiba akasz- 
kodik és kitudja, közben milyen más 
ügye van arra, hogy „ne akarjon" vele 
élni. Most az egyszer összefogok a nő 
ellen.

Lefektettem a kozmetikai székbe s 
mondom neki :

— Először a szak állát fogja leborot 
váltatni, aztán befestjük a bajuszát — 
mindenesetre már ezzel Is fiatalabb lesz.

Azt mondja :
— Kérem, én vadász ember vagyok, 

vadász családból származom, bajuszom 
és a szakállam a legnagyobb büszke 
ségem, — de ha muszáj feáldozom 
azt is...

Szabályos kezelés alá vettük. Kapott 
masszírozást, pakkolást, villanyozást. — 
Mindent úgy, ahogy egy kényes nő. 
Mindent türelmesen végigélt. Mire el
készültünk már fütyült, énekelt, hálál
kodott.

— Soha nem felejtem el. Holnap 
délelőtt is feljövök még egyszer, hogy 
mielőtt hazautazom, közvetlen hatást ér
jek el. És krémet is viszek magammal.

Nézte magát a tükörben sokáig. Sza
káll és bajusz nélkül fiatal volt.

— Hát tényleg tudott vele valamit 
csinálni? — érdeklődött a szemöldök- 
tépdesés alatt álló hölgy.

Ila nevet, furcsa, pipacsszinfl, belső 
mosoly virul ki az arcán.

— Talán semmit. Egy kicsit felfrissi- 
ten;, egy kicsit megbolygatni, felsimo
gatni a ráncait, — ennyi az egész. Egy 
kicsit visszaadni az önbizalmat ... s ő 
ment fütyülve, énekelve, felszabadultan, 
öntelten, mint egy húsz éves kamasz, a 
pubertás első lázaiban. Mintha húsz év
vel fiatalodott volna. Fontos volt, hogy 
ő elhitte : fiatalodott.

Valaki a gőzből megszólal:
— Elég baj, hogy egyáltalában meg 

kell öregedni. S különösen annak, aki 
nem akar megöregedni...

A hölgy Ila kezei alatt aggodalmas
kodott :

— De most egész őszintén mondja, 
tényleg a kozmetika, az nem segít raj
tunk. Már úgy értem, ahogy maga 
mondta, semmi értelme az egésznek... 
— Hát mondja...

Ila őszinte s csak annyit mond :
— Nagyságos asszony, a kozmetika az 

a tudomány, mely illúzióval végződik...
Neupauer Anna.
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Sóldos Béla dr. főispán elfoglalta 
hivatalát. Gömör- Kishont vármegye uj 
főispánja, Sóldos Béla dr. hétfőn délelőtt j 
foglalta el hivatalát a vármegyeházán.) 
A főispán fogadtatására a törvényható 
ság, a járás és a város hivatalos ténye 
zői úgyszólván teljes számban jelentek 
m g. Nevükben Horváth Árpád dr. vár
megyei főjegyző, alispán helyettes mon
dott rendkívüli meleg üdvözlőbeszédet. 
A főispán meghatottan köszönte meg a 
vármegye tisztikara részéről megnyilvá
nuló szeretetet és Ígéretet tett, hogy 
minden képességével és energiájával 
szülőföldjének javára fog dolgozni. Dr. 
Sóldos Béla főispán a kötelességieljesi- 
tésben példaképül szolgáló érdemdús 
tisztviselője volt vármegyénknek hosszú 
időn át, akit a föispáni székben is, mint 
a munka emberét nagy örömmel lát és 
üdvözöl vármegyénk egész közönsége.

Szombathy Viktor rádió előadását, 
melyet „Rimaszombat, Gömörország fő
városa" címmel f. hó 19 én este tartott 
Budapest 1. hullámán, nagy érdeklődés
sel hallgatta R imaszombat közön
sége is. A kitünően összeállított, mesteri 
tollal megirt ismertetéssel Szombathy 
Viktor újabb szép sikert könyvelhet el 
széleskörű Írói és kulturmunkási tény
kedésének főkönyvében.

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

A Ü T I  N
plc! hashajtó dragée^at. Este 2-3 szem Artint
b+vévs. reggelre kellemes ürülést b iztosit

Templomi ünnepély. Március 19 én 
mozgalmas napja volt a helybeli evang. 
egyháznak. A délelőtti istentiszteletet 
Egyed Aladár szegedi főesperes-Ielkész 
végezte, délután 6 órakor pedig temp 
lomi ünnepély keretében lelkipásztori 
gazdag tapasztalataiból lenyűgözően ér
dekes esetekről emlékezett meg az ün
neplő gyülekezet előtt. A műsorba szé
pen illeszkedett bele Rajner László ope
raénekes művészi szólója, az egyház 
vegyeskara id. Halász József vezetésével 
és Kozlay Kálmán szavalatai, valamint 
Egyed Aladár orgona száma; Baráth Ká
roly imádsága vezette be és zárta az 
ünnepélyt.

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

Perecz Sámuel kitüntetése. Perecz 
Sámuel előrehaladott korára való hivat
kozással a református egyháznál viselt 
szegény-gondnoki tisztségéről lemondott. 
A rimaszombati református egyház pres
bitériuma legutóbbi ülésében foglalko
zott a lemondással s azt a felhozott 
komoly indokok folytán — sajnálattal 
bár — de kénytelen volt elfogadni. 
Presbitérium Perecz Sámuel kiváló ér
demeit jegyzőkönyvében örökítette meg 
s a nemzeti és egyházi élet terén szer
zett kiváló és nagyértékű szolgálatainak 
elismeréseként örökös tiszteletbeli pres
biternek választotta meg. A megválasz
tásról és a református egyházban egé
szen ritka kitüntetésről szóló határoza
tot Varga Imre lelkész vezetésével kül
döttség nyújtotta át március hó 19-én 
Perecz Sámuelnek, aki megilletődött 
hangon mondott köszönetét a megtisz
teltetésért s Ígéretet tett arra, hogy 
nemzeti és egyházi téren eddig végzett 
munkáját ezután is minden erejével 
folytatni fogja.

V i g y á z a t  /
A Darmol hashajtót utánozzák. 
Ügyeljen, mert minden tablettán 
a „DARMOL" szónak es T alakú 
bevágásnak kell lenni. Kimondot
tan eredeti csomagolásban kérje.

Az uj 42- ik^ p  magyar királyi

Osztálysorsjáték
1 húzás a

j ö v ő  h é t e n
április 4 én kezdődik.
Saját jól felfogott érdeke, hogy 
a kapott sorsjegy árát mindenki 
sürgősen fizesse meg, különben 
n:ncs nyeremény jogosultsága.

Ha még nincs sorsjegye, sies
sen venni bármelyik hivatalos 
főárusitónál, mert mindenkinek 
és minden egyes sorsjegynek 
egyforma a n y e r é s i  esélye ! 
Nyerni azonban csak az nyerhet, 
akinek sorsjegye van.

Szerda

Csütörtök

Pentek

bzom bat

Vasarnap

Hivatalos ára az I. oszt. sorsi 
az összes főárusitóknál :

1 Nyolcad Negyed Fél j Egész
|  3> pengő 7  pengő 14  pengő | 2 8  pengő

Állandó és kitartó játék által 
érhető el eredmény !

A szerencse útja mindenkinek nyitva áll I 
Köztudomású, hogy csak a húzás előtt kifi
zetett sorsjegyeknek van nyereményjogosult
ságuk, miért is nagyon kérik a főárusitók, 
hogy akik bármely oknál fogva nem óhajta
nak résztvenni az uj sorsjátékban, küldjék 
vissza a kapott sorsjegyet, mert kellemetlen
séget és kárt okoznak, ha a sorsjegyet ide
jében nem küldik vissza az illetékes helyre.

♦Szépség és egészség után vágyik 
minden nő és férfi. Emellett a legele
mibb egészségügyi szabályokat sem tart
ja be. Gondol-e mindenki arra, hogy 
emésztése rendben legyen? Pedig csak 
2—3 szem Artin-dragéet kell este be
vennie, hogy minden reggel normális 
legyen a széke, egész nap jól érezze | 
magát és emésztési kiütésektől, arcbő-j 
rének rendellenességeitől mentesüljön, j 

Halálozások. Özv. Facsko Jó z se fn é  
szül. Kosin Julianna 78 éves korában f. j 
hó 18 án,

L öcsös J ó z se fn é  szül Juhász Anna éle
tének 83-ik évében f. hó 18-án és 

Túróczi Mihály 83 ik életévében f. hó 
21-én városunkban meghaltak.

Az ország legnagyobb keresztény üzlete.

Részvétköszönet.
Mindazoknak kik forrón szeretett jó 

anyánk elhalálozása alkalm ából mély fá j
dalmunkat részvétükkel igyekeztek eny
híteni és azoknak kik a végtisztesség 
tételén megjelentek, ezúton mondunk há
lás köszönetét.

Rimaszombat, 1939. március hó.
Szőllösy Gyula és testvérei.

Az Egyesült Magyar Párt rima
szombati szervezetének választmánya
f. hó 21-én ülést tartott, melynek egyet
len tárgyát a városi képviselőtestület 
megalakulása s illetve a városbirói, 
közgyámi, pénztárnoki állásokra, a ta
nácsbéli és képiselőtestülefi tagságokra 
való ajánlás képezte.

A Gömör és Kishont vármegyei 
múzeum egyesület választmánya csü
törtökön délután az elnöki tisztség be
töltésére felkért dr. Zehery István veze
tése alatt ülést tartott, melynek során 
elnök kegyeletes szavakkal parentálta 
el a választmány érdemes volt tagját, 
Tóth Béla ny. városi mérnököt, kinek 
emlékét jegyzőkönyvileg örökíti meg s 
erről a gyászoló családot jegyzőkönyvi 
kivonattal értesíti. A választmány a pos
tai helyiségek átalakítási munkálataira 
beérkezett pályázatokkal, bérbeadási 
ügyekkel s több adminisztrációs kérdés 
mellett érdemben foglalkozott a gróf 
Andrássy-féle képtár elhelyezésének 
ügyével, ezzel kapcsolatban meghallgat
ván a művészeti osztály vezetőjének, 
Makovits Jenő festőművésznek ebben az 
ügyben itt járt Csánky Dénes orsz. 
szépművészeti múzeumi főigazgató láto
gatásáról tett jelentését. Több apró folyó 
ügy letárgyalása után az ülés bezárult.

Tüntető felvonulás folyt le folyó hó 
18 án városunkban, a Ruténföld vissza
kerülése fölötti öröm s illetve a testvér 
ruténnép iránti rokonszenv megnyilvá- 
nitásául. A tüntetésben résztvettek az

annak eszméjét fölvető Makovits Jenő 
festőművész, cserkészparancsnok veze
tése alatt a cserkész csapatok, rokkan
tak, frontharcosok,"tűzoltók és a fiatal
ság százai. A városkerttől fáklyákkal és 
lampionokkal fegyelmezett sürü so
rokban kiinduló menet a Losonczy — 
Kossuth-uccákon Horthy Miklós-téren, 
II. Rákóczi Ferenc — Hunyadi — And- 
rássy uccákon át a vármegyei szék
házhoz vonult, hol a Himnusz és Szó
zat eléneklése közben dr. Horváth Ár
pád megyei főjegyző^ intézett lelkes 
hangú beszédet a hatalmas sereghez. 
Innét a Horthy M. térre vonultak, ahol 
a hősök szobrának talpazata körül cso
portosulva, a Himnusz eléneklése után 
dr. Gabonás János[városi titkár, vezető 
tiszt a frontharcosok részéről, majd a 
fiatalabb nemzedék részéről Urbán Ká
roly ref. s. lelkész intéztek lelkesítő be
szédeket a hazafias lelkesedéstől fütött 
tömeghez, mely a Szózat eléneklése után 
rendben szétoszlott.

Országos vásár.‘Rimaszombat város
ban az országos vásár III. hó 31-én lesz 
megtartva. — Mindenféle hasznos álla
tok felhajthatók.

SZI VARKAP AP I R ÉS 
S Z I V A R  K A  H ÜVE L Y  

V E  D  J  E G Y E
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Révay István gróf Rimaszombat
ban. Az Egyesült Magyar Párt orsz. 
ügyv. elnöke, R évay István g r ó f ,  Ro- 
zsinszky László orsz. pártigazgató kísé
retében pénteken városunkba érkezett. 
Szombaton pártügyeket intéznek el, va
sárnap d. u 4 órakor pedig a Polgári
körben tartandó pártválasztmányi ülé
sen vesznek részt mindketten.

Jegyzői kinevezések. A m. kir. bel
ügyminiszter a felvidéki tárcanélküli 
miniszterrel egyetértve Gömör- és Kis
hont vármegye területére községi és 
illetve körjegyzőknek a következőket ne
vezte ki : Merényi Pál Almágy, Veress 
József C s í z , Csapó Andor Dobóca, Szi- 
lassy Iván Feled, Klinckó Gyula Felső
balog, Smiák Lajos Gesztete, Mudron- 
csik Márton Gömörsid, Mojzes Károly 
Jánosi, Schrankó István Bátka, Molnár 
Sándor Osgyán, Szepesházy Vilmos Ri- 
maszécs, Harsányi Aurél Rimaszombat, 
Fazekas István Rimatamásfalva, Szűcs 
László Várgede, Janecsko József Alsó- 
kálosa, Balogh Kálmán Harkács, Králik 
József Méhi, Batta Sámuel Beje, Márton 
István Özörény, Gyarmathy Béla Sajó- 
szentkirály, Hankó Lajos Sajógömör, 
Kövesdi Attila Gömörpanyit, Szabó An
dor Szkáros, Molnár Lajos Imre Tor
naija, Fábri Imre András Berzéte, Dr. 
Sárkány Kálmán Sajóháza, Szabó Jó
zsef Dernő, Antal János Gice, dr. Veszély 
Imre Jolsva, Gajdár József Pelsőc, dr. 
Rigó József Rozsnyó, Cseh Rudolf Krasz- 
nahorkaváralja, Csik Samu Szilice.

Meghosszabbították az egy héttel 
elhalasztott Budapesti Mezőgazdasá
gi Kiállítás és Tenyészállatvásár uta

zási és egyéb kedvezményeit.
A közbejött körülmények miatt a bu

dapesti országos mezőgazdasági kiállí
tás és tenyészállatvásár rendezőbizott
sága a március 22—27. napjain megtar
tani tervezett kiállítást és tenyészállat
vásárt egy héttel, vagyis m árciu s 29— 
április 3. napjaira  halasztotta el.

Az államvasutak és egyéb közlekedési 
vállalatok igazgatóságainak megértő kész
sége alapján az elhalasztás miatt a kiál
lítás alkalmából biztosított 50%'OS uta
zási keávezmény időtartamát m egliosz - 
szabbitották, illetve módosították  olykép- 
gen, hogy az 50°/o‘ Os utazási kedvez
mény az esetben vehető igénybe, ha a 
B udapestre utazás március 23-án 0 óra 
és április 3-án déli 12 óra között, illet
ve a visszautazás március 29-én délután 
4 óra és április 10-én 24 óra között tör
ténik. Akik a kiállítás elhalasztásnak 
közhírré tétele előtt utaztak fel Buda
pestre, március 22-ig az igazolzány le
bélyegzése nélkül, utazhatnak vissza. Az 
igazolványok használatára és lebélyeg
zésére vonatkozó, hátlapjukon közölt 
szabályok, nemkülönben az egyéb fel
tételek változatlanul érvényben marad
nak.

A kiállítás külföldi lá toga tó i számára 
biztosított kedvezmények  igénybevételére 
jogosító igazolványokkal a meghosszab
bítás alapján Magyarországra a magyar 
közlekedési vállalatok vonalain március
12-től április 3-ig, visszautazni pedig áp- 
rils 13-ig lehet, tehát a kiállítás külföldi 
látogatói a husvétot az utazási kedvez
mény igénybevételével Budapesten tölt
hetik.

A küllöldiek kedvezményes utazási 
lehetőségének meghosszabbításával kap
csolatban a vizumkedvezmény (vízum
mentes beutazás lehetősége, utólag ked
vezményes áru vizűm megváltásának 
kötelezettsége mellett) április 3-ig érvé
nyes. Amennyiben a kedvezményes uta- 
zázi igazolvánnyal Magyarországra érke
zett utasok március 22-e előtt utazná
nak vissza külföldre, úgy a vizumked- 
vezményt nem vehetik igénybe és az egész 
összegét meg kell fizetniük.

A dereski országzászlót március
15-én avatták föl, mikor is az avató 
beszédet Fábry Ferenc plébános mon
dotta.

Az Egyesült Magyar Pórt iparos és 
kereskedő szakosztályának tagjait és 
az érdeklődőket értesítjük, hogy az idei 
budapesti nemzetközi vásárra szóló 
igazolványokat a szakosztály főtitkárá
nál (Városháza 12. szoba) már kapni 
lehet.

Rimaszombat,

Gömör 1939. március hó 26.

•Sokat beszélnek, de csak a tények 
döntenek. Ily tény az is, hogy „Bayer"- 
kereszt nélkül nincs Aspirin-tabletta 
Aspirin-tabletták csak gyógyszertárak
ban kaphatók.

Elvágta ereit. Kukelnik János betléri 
lakos a múlt szombaton kezeinek csuk
lóján ereit elmetszette, minek folytán 
elvérzett s a rozsnyói kórházban, hová 
beszállították, rövidesen meghalt. A 29 
éves fiatalember végzetes tettét szerelmi 
bánatában követte el.

A magyar cserkész táborozás az 
eddigi hírek ezévben szerint Rozsnyón és 
vidékén lesz.

Március 15. a leányiskolában. A hely
beli leányiskola megható módon ünne
pelte a „Szabadság" ünnepét 14 én d. u. 
Magyarruhás lányok koszorúja változa
tos programot nyújtott az egybegyiilt 
szülőknek. Az ünnepély fényét emelte, 
hogy Gömör-Kishont vin. kir. tanfelügye
lője, dr. Kontárik Gyula is résztvett azon, 
akinek minden szereplő kislányhoz volt 
egy jóságos, elismerő szava. Az ünne
pély után a szülői szövetség tartotta ez- 
idei alakuló értekezletét, melynek elnöke 
ifj. Durda Jánosné lett.

•Hogyan vegyük be az Aspirin-tab- 
lettákat. 1. 1—2 tablettát félpohár vízbe 
teszünk, 2. a szétesett tablettákat fel
keverjük majd felhajtjuk, 3. néhány 
korty vizet iszunk utána. Így fokozhat
juk az Aspirin-tabletták hatását. Minden 
Aspirin tablettán-a „Bayer" kereszt lát
ható, ez különbözteti meg az utánza
toktól.

Megalakult az iskolánkivüli népne 
velésügyi vármegyei bizottság. Az is-
kolánkivüli népnevelési megyei bizott
ság, mint központi bizottság dr. Horváth 
Árpád megyei főjegyző, alispánhelyettes 

j elnöklete alatt f. hó 18-án délelőtt tar 
tóttá alakuló ülését a főjegyző hivata
los helyiségében, a bizottsági tagságra 
felkértek csaknem teljes számban tör
tént részvételével. Az alispánhelyettes 
főjegyző meleghangú üdvözlő beszéde 
után dr. Kontárik Gyula kir. tanfelügyelő, 
a vármegyei központi bizottság ügyve
zető elnöke részlelescn ismertette úgy 
a megyei, mint a helyi népművelési bi 
zottságok feladatát, működését, azok 
szervezetét, ügykörét és ügymenetét. 
Vázolta a helyi bizottságok megalaku
lását, melyeknek elnöke a körjegyző
ségekben a körjegyzők, városokban a 
po'gármesterek. Ismertette a gondnokok 
és titkárok teendőit s ezt a fontos nép
nevelési ügyet a megjelentek figyelmébe 
és támogatásába ajánlotta. Többek hoz
zászólása után a vármegyei központi bi
zottság, melynek elnöke a mindenkori 
alispán, ügyvezető elnöke pedig a min
denkori vármegyei tanfelügyelő, me
gyénkben nagy lelkesedéssel megalakult.

Március 15 ikének megünneplése 
Feleden. Feled magyarsága is lelkes 
hangulatban ülte meg a szabadság ün
nepét. A délelőtti istentiszteleten,iskolai- 
és leventei ünnepélyeken kívül este a 
Széchenyi Magyar Kultur Egyesület fe
ledi fiókja rendezésében lefolyt kultur- 
esten adott egymásnak találkozót Feled 
magyarsága, mikor is a Hiszekegy el- 
éneklése, a Nemzeti dal szavalékórusi 
interpretálása, Káposztás László ref. lel
kész nagyszabású ünnepi beszéde, a 
Feltámadás című allegorikus irredenta
kép bemutatása és a Szózat, valamint 
a Himnusz eléneklése képezte a prog- 
rammot. A dr. Boross Zoltán ügyvéd, 
SzMKE helyi titkár irányítása mellett 
lefolyt ünnepség tiszta jövedelmét a Szlo
vákiai Magyar Házak alapja javára for
dították.

♦Nem lehet eléggé hangoztatni, mily 
fontos intézmény a m. kir. osztálysors
játék. Tudni kellene mindenkinek, mily 
sokan nyertek óriási nyereményeken 
kívül tekintélyes összegeket és ma 
gondtalanul élhetnek. A m. kir. osztály
sorsjáték húzásainál az állam gyakorolja 
az ellenőrzést, ott nincs protekció, nincs 
kiváltság, se rang, se kor, se érdem, ha
nem teljesen a véletlen sz eren cse dönti 
el, hogy melyik sorsjegy nyer. Senki se 
mulassza el most a gyors meggazdago
dás lehetőségét, a kiváló alkalmat. Áp 
rilis 4-én kezdődik az uj 42. sorsjáték, 
rendeljen egy sorsjegyet m ég ma bár
melyik föárusitónál.

A Polgárikör közgyűlése. A Rima- 
szombati Polgárikör, Magyarországnak 
ez az egyik legrégibb társadalmi egye
sülete, a húszéves megszállás alatt tör

hetetlen hitü, kipróbált hüségü régi ve
zetőségének irányítása mellett a haza 
testéről leszakított rimaszombati magyar
ság hazafias érzést ápoló fellegvára s a 
magyar kultúrát védő, sziklaszilárd bás
tyája a múlt vasárnap délután tartotta 
92-ik évi rendes közgyűlését. A kör agi
lis jelenlegi elnökének, a hazafiasságában 
példaképül elöljáró ifj. Rábely Miklós
nak hatásos elnöki megnyitó beszéde 
után Szabó Károly titkár részletes je
lentést tett a kör elnökségének múlt évi 
működéséről, melyeket nagy tapssal fo
gadott és Perecz Samu örökös tisztelet
beli tag indítványára jegyzőkönyvbe fog
lalni rendelt a közgyűlés. Az eltávozott 
Remenyik Dezső és dr. Andrik László 
jegyzők ebbeli munkájának elismerése 
mellett, elnök indítványára a rendes 
tisztujitásig a jegyzői teendők ellátására 
Temják Pál és Cseh Miklós tagok ké
rettek föl. Elnök beszámolt az ö, vala
mint ifj. Halász József és Ing. Mitske 
Tibor gyűjtése folytán a bevonult fel
szabadító honvéd csapat megvendégelé- 
sére szánt 2500 P. jótékony adományról, 
melyet, a bevonult katonaság eltávozása 
folytán, a Horthy Miklós repülő alapra 
fizettek be. Az ennek elismeréséről szóló 
kabineti irodai leveleket felolvasva, be
jelentette az elnök, hogy a Ruténföldre 
bevonult honvédség részére 100 pengőt 
gvüjtöttek és juttattak el téli segély 
címén. A múlt évi számadások, vagyon
mérleg, folyó évi költségvetés Martin
csok Samu pénztárnok által történt is
mertetése és azok elfogadása után az 
évi tagságidijat 6 P-ben állapította meg 
a közgyűlés, majd kisorsolták a követ
kező számú házépítési részjegyeket: 41. 
85. 103. 106. 115. 128. 273. 278. 369. 
440 A kisorsol! részjegyek a tulajdono
sok által egyév alatt beváltásra bemu- 
tatandók, mert ellenkező esetben azok 
a polgárikör javára esnek. Perecz Samu 
indítványára a vezetőségnek önzetlen, 
eredményes munkájáért köszönetét sza
vazott a közgyűlés s elhatározta, hogy 
a kör adóságainak belső kölcsön utján 
történő előnyös konvertálása iránt el
nöksége utján a tájékozódó lépéseket 
megteszi. A nagy érdeklődéssel lefolyt 
közgyűlést a „József" ekhez címzett név
napi jókívánsággal zárta be az elnök s 
kegyeleteshangu felhívására a tagok szá
mosán vonultak ki a kör volt ügyésze 
és örökös tiszteletbeli tagja, dr. Törköly 
Józsefnek a helybeli temetőben levő sír
jához. Este a szokásos közgyűlési ál
domáson több mint százan vettek részt 
a tagok közül.

Zászlóavatás Osgyánban. Méltó ke
retek között — egész nap tartó ünnep
ségekkel áldozott Osgyán község kö
zönsége a felszabadulás utáni első már
cius 15-ének. Reggel 8 órai kezdettel az 
iskolákban voltak ünnepélyek. 9 órai 
kezdettel szent mise, illetőleg istentisz
telet volt a helybeli templomokban. 10 
órai kezdettel népünnepély volt a Hősök 
terén. Ez alkalommal avatták fel az Or
szágzászlót, melyet a község agilis fő
jegyzője, Molnár Sándor díszes talpaza
ton állított fel. Ugyancsak ekkor szen
telték fel a helybeli frontharcosok zász
lóját is, az alábbi ünnepélyes műsor 
keretében: I. Himnusz. Énekelte az ev. 
dalárda. 2. Nemzeti dal. Előadta Markos 
Gyula áll. tanító. 3. A zászlók ünnepé
lyes megszentelése, illetőleg megáldása, 
Krosnyiczky János r. kát. és Palkovits 
Pál ev. lelkészek által. Mindketten szi
vekbe markoló lelkesedéssel méltatták 
a nap és a zászlók jelentőségét. 4 Le- 
hcczky András a frontharcosok nevében 
beszélt magyaros hévvel és felkérte Zá
hony Károlynét a zászlóanyai tisztségre.
5. A zászlóanya mély meghatottsággal 
fogadta el a tisztet és pár mondat ke
retében emlékezett mega frontharcosok 
hősi tetteitől, majd felhívta őket, hogyha 
a Haza szent ügye úgy kívánja, e zászló 
alatt újra készek legyenek annak védel
mére kelni. 6. Lobogjon a magyar zászló. 
Énekelte az ev. dalárda. Ezalatt Palko- 
yics Pálné felvonta az Országzászlót. 7. 
Ünnepi beszédet mondott Molnár Sán
dor fjző. A nagy lelkesedéssel elmon
dott beszédet a közönség élénk tapssal 
jutalmazta. 8. Nem ! Nem ! Soha 1 Éne
kelte az ev. dalárda. 9. Palotai : Most 
kél a nap. Előadta hazafias iendüleftel 
Borics Béla levente segédoktató. 10. A 
helybeli iskolák tanulói adlak elő né
hány költeményt és énekszámot. II. 
Krug Erzsébet r. kát. tanítónő vezetése

mellett a helybeli r. kát. Legény és 
Leányegylet szépen működő szavalókó
rusa aratott nagy sikert. 12. Szózat. Éne
kelte az ev. dalárda. Este 8 órai kez
dettel Záhonyi Emília ev. tanítónő által 
rendezett műsoros esttel folytatódtak az 
ünnepségek. A nap méltó befejezésekép
pen Osgyán község örömmámorban 
úszó ifjúsága, az öregebbekkel együtt, 
ritkulni nem akaró tömegben, reggelig 
tartó tánccal fejezte be a 20 év óta első 
szabad március 15-ét.

S P O R T .
A  R P O S közgyűlése elé.
A RPOS folyó hó 2-án, vasárnap tart

ja első közgyűlését, hogy az újjáéledt 
egyesület jövőbeli működésének alapjait 
lerakja s vezetését minden tekintetben 
arra érdemes, hozzáértő, ügybuzgó és a 
magyar sportért dolgozni akaró tisztikar 
kezébe helyezze.

A RPOS első közgyűlése lesz a bék
lyóitól és minden gátlástólmentes rima- 
szombati magyar sport első seregszem
léje. Ezen a közgyűlésen kell megnyil
vánulni a rimaszombati magyar sport 
életképességének.

A RPOS éppen azért szeretettel hívja 
városunk minden sportbarátját, aki szív
ügyének tekinti az immár szabad ma
gyar sportélet egészséges megalapozását 
és fejlődésének biztosítását, hogy a 
közgyűlésen kivétel nélkül megjelenni 
szíveskedjenek. Kell, hogy ez az ünnepi 
jellegű közgyűlés már a megjelentek 
száma tekintetében is demonstrálja a 
rimaszombati magyar sport egységét, 
összetartó fegyelmét, ami záloga lesz a 
rimaszombati magyar sport színvonala 
soha nem tapasztalt emelkedésének.

Nemzeti filmszínház.
Folyó hó 25-és 26 án, szombaton és 

vasárnap a Hunyadi Sándor vígjátéké
ból Nóii Károly által filmre átirt „Há
rom sárkány“ cimü magyar hangos film 
kerül bemutatásra Vajda László rende
zésében. A magyar filmjátszás kiváló 
művészei szerepelnek e kitűnő vígjáték
ban. Lázár Mária, Rajnai Gábor, Kabos 
Gyula, Gózon Gyula, Berki Lili, Márkus 
Emília és Sziklai Szerén pompás alakí
tásaikkal viszik sikerre a darabot, mely
nek fordulatokban és humorokban gaz
dag meséjén nagyszerűen mulathatunk.

Kedden f. hó 28-án egy rendkívül 
izgalmas indiai film pereg le előttünk 
„N égyen a b e c sü le té r t  címen. A fősze
repben Loretta Young, Richard Greene, 
George Sanders és C. Anbrey Smilh 
márkáns alakításaikkal tárják elénk négy 
hős fiú hajszáját négy világrészen át, 
az apa gyilkosa után.

Csütörtökön f. hó 30 án a „Féltékeny 
barátok“ című szenzációs humorú bohó
zatot láthatjuk George Marschall rende
zésében, Victor Mc Laglen-nel a fősze
repben. Mindvégig kacagást keltő han
gulat uralja e filmet.

Jegyekről ajánlatos már elővételben 
gondoskodni !

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Kiadó II. Rákóczi Ferenc- 
ucca 51. szám alatt 

3 szoba, fürdőszobás lakás cca 400
öles gyümölcsössel. Évi bére 800 pengő 
(renováiatlanul), valamint városi vizdij. 
Csakis megbízható, komoly érdeklődő 
Írjon a tulajdonosnak: Gedon Tihamér fő
mérnök Budapest, XI. Kökörcsin u. 18.sz.2.

2 szobás lakás
nagy előszobával kiadó 

Kossúth-ucca 19. szám alatt.
BÓDY ISTVÁN

fiiszerktreskedö.

E L A D Ó
egy jó karban lévő

6 iilósBS „Praga Alfa“ autó
Cim: özv. Kamarás Andrásné
Tamásfalva, u. p. Rimaszombat.
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