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A munkaidő megrövidítéséről.
Irta : Márkus László.

Újból sok szó esik a negyven 
vagy még ennél is kevesebb-órás 
munkahétről, sőt e fontossá avan
zsált kérdéssel az Amerikai Ejye-j 
sült Államok kereskedelmi kormá-j 
nya is már 1935 év óta behatóan \ 
foglalkozott még akkor, amikor az] 
általa évekkel előbb kidolgozott 
rekonstrukciós terv negyedik pont
jában az általános munkaidő csök
kentés kötelezővé tételét állította 
fel az összes iparágakban, ettől j 
remélvén a helyzet javulását. De; 
behatóan foglalkozott e kérdéssel 
a Genfben székelő nemzetközi! 
munkaügyi hivatal igazgatótanácsa 
is, amely megállapította, hogy a vi- 
lágveszedelmet jelentő gazdasági 
válság következtében előállott hely-' 
zet alig enyhül s a munkanélkü
liek száma még a kedvezőbb év-1 
szakban sem apad lényegeser, sőt 
több helyen növekszik s ezért a 
munkanélküliség további fokozódá
sának meggátlása, a munkanélkü
liek számának lehető apasztása vé
gett, a fizetések csökkentése helyett, 
a munkaidőt kell megrövidíteni. 
Megállapította a nemzetközi munka
ügyi hivatal igazgató tanácsa azt 
is, hogy a munkanélküliséget nem 
a válság súlyosbodásának követ
kezményeként, de okaként kell te
kinteni és éppen ezért, figyelembe 
véve azt, hogy a válság súlyosbo
dása a termelés és fogyasztás 
egyensulyozottlanságára vezethető 
vissza, annak megoldása és a mun
kanélküliek helyzetének megjavítása 
végett, a tömegek életszínvonalá
nak leszállítása helyett föltétlenül 
a munkaidő csökkentését javasolta 
a nemzetközi munkaügyi hivatal 
igazgatótanácsa.

A gazdasági válságra és munka- 
nélküliségre vonatkozó megállapí
tások helyesek, a munkaidő csök
kentését egymagában azonban a 
bajok orvoslására nem találjuk ele
gendőnek, sőt az egész elgondolás 
— szerény véleményünk szerint — 
már olyan elkésett megoldási mód, 
aminek főleg csak elméleti jelen
tősége van, gyakorlati értéke azon
ban vajmi kevés s a válság teljes 
megoldását keresők újabb csaló
dására lesz csak alkalmas.

A baj annyira elmérgesedett, a 
népeket sújtó veszedelem annyira 
kimélyült, hogy azt ilyen, hatásá
ban ideig-óráig tartó injekciózással 
meggyógyítani, vagy éppen végleg 
megszüntetni nem lehet.

Hiábavaló és teljesen kilátásta
lan törekvés a munkaidő megrö
vidítéséről csevegni akkor, amikor 
nincs munka, nincs pénz és kol
dusszegénység savanyu szagától 
bűzlik a Föld. Nagyon komolytalan 
munkaidő csökkentéséről szólamo
kat zengeni ebben a nehéz időben, 
amit a munka halódása korszaká
nak lehetne jellemzöleg leginkább 
nevezni és hiábavaló munkaidő le
szállításról fejtöréses tanácskozáso
kat folytatni akkor, amikor tönkre
mentek a kisiparosok, műhelyeik 
javarésztz árvák, fiisttelenek a gyár
kémények s itt is — ott is a munka 
zaját a kényszerült tétlenség csendje 
váltotta fel.

Gyökeres megoldási módról s 
nem részleges, benemvált javítási 
kísérletről kell gondoskodni, mert 
csak igy menthető, gyógyítható 
meg és állítható talpra a nagy
beteg emberiség.

A kórokozó, a betegség eredő 
oka ismeretében a radikális gyógy
szer megtalálása nem lesz nehéz.

Nekünk, országunkban megna
gyobbodott magyaroknak meg kell 
szívlelnünk, erősen lelkűnkbe kell 
zárnunk bölcs Kormányzónk azon 
igazságokkal telitett szavait, ame
lyek az Alföldi Bizottság nagygyű
lésén hangzottak el s amely beszéd-] 
bői élesen csendült ki a dolgozzunk  
többet s politizáljunk k ev e s eb b e t ! 
mondás, a maga nagy igazságával.

Mi, magyarok nem engedhetjük 
meg magunknak a munkaidő csök
kentésének luxusát; reánk ország- 
épités gyönyörű munkája vár, eb
ben a munkában éjt-napot eggyé 
téve fáradhatatlanul, ha kell inak- 
szakadtáig dolgoznunk muszáj, kitar 
tóan, a célhoz jutásig. Nekünk va
lóban legfőbb kötelességünk min
dent megtenni, hogy az országot 
nemcsak naggyá, de gazdaggá is 
tegyük, amikor azután a m agya r  
fa j  t eh e ts é g é v e l csodákat tudunk 
művelni majd. Éhez pedig Vezé
rünk és Kormányzónk szavai sze
rint is két dolog szükséges: minél 
több pozitív munkát kell é s  m inél 
kevesebb n ega tív  munkát szabad  
végeznünk. Azaz: dolgozzunk töb
bet s politizáljunk kevesebbet!...

így kell élnünk, ezt kell csele
kednünk, ha jólétben élő, boldog 
magyarok akarunk lenni.

Város éi
i

A „Gömörnek" hasábjain a lap folyó 
évi 10. számában elkezdve dr. Kovács 
László barátom, Rimaszombatnak nyug. 
polgármestere „Falu vagy város?" Ci
liién sorozatos cikkekben tör lándzsát 
Rimaszombatnak megyei várossá eme
lése érdekében. A 600 éves város tra
dícióinak nemes átérzésétöl hevítve tisz
teletreméltó lendülettel csoportosítja ér-! 
veit a város mellett. Én és általában a 
régi feledi járás lakosai a cikkíró érve-) 
léseinek tárgyilagos mérlegelése után j 
neki igazat adunk abban, hogy Rima
szombatnak múltja — jelene —és jövöje | 
minden önérzetes polgárától megkívánja j 
azt, hogy Rimaszombatnak várossá eme
léséért síkra szálljon. Természetesen mi 
ezt anélkül mondjuk, hogy Rimaszom
bat belügyeibe bele akarnánk avat
kozni. Mi a várossá emelés ellenzőinek 
c.-ak akkor és addig adhatnánk igazat, 
ha ez és ameddig ez Rimaszombat pol
gáraira nézve aránytalanul nagyobb köz
teher viselést jelentene. Ennek a meg
állapítását azonban már a rimaszomba
tiaknak kell egymásközött elintézniök 
és a magasabb közigazgatási hatóságok
kal kell az tigyet letárgyalnak. Nem is 
éreztem volna tehát éppen ezért maga
mat hivatottnak arra, hogy a dr. Kovács 
Lászió által felvetett „Falu vagy város" 
kérdésének nyilvános megvitatásához 
ennyiben is hozzá szóljak, ha azt egye
nesen kötelességemmé nem tette volna 
a dr. Kovács László 11. cikkében a fe
ledi járás felé irányított hirtelen oldal
vágás és a IV. cikkében a Feled járás- 
birósági székhellyé válását Rimaszombat 
rovására szinte a véletlen játékává tör
tént beállítás. Kénytelen vagyok itt rá
mutatni a dr. Kovács László barátom 
bizonyos történeti megállapításainak té
ves voltára és arra a ma már az egész 
kormányzati politikában elfogadott elvre, 
mely szerint a város mellett a falvak 
el nem hanyagolható tényezők, mert 
egyenesen gránit alapjait képezik a ma
gyar nemzettestnek, amelynek a falu la
kói, a kisgazdák és földművesek egyik 
legmegbízhatóbb és legnagyobb rétegét 
képezik. De ki kell hangsúlyoznom azt 
is hogy én ellenkező ténybeli megálla
pításaim és felfogásom dacára is felté
telezem dr. Kovács László barátomnak 
teljes jóhiszeműségét és szándékát, — 
amit remélem, hogy ő is feltételez ró
lam. Válaszommal tehát a kérdést tisz
tázni, megoldását előbbre vinni óhajtom, 
szintén abból indulva ki, hogy „tévedni 
lehet mindenkinek, de önzőén nem sza
bad a közügyekbe avatkozni !“

Dr. Kovács László azt mondta IV. cik
kében a feledi járásról szólva :„ A járás 
kétségtelenül ügyes emberei felismerve 
a város (Rimaszombat) érdekei képvi
seletében mutatkozó hiányosságot, mind 
járt a felszabadulás első pillanatában 
igyekeztek járási érdekszerüvé tett ügye
séggel kihúzni Rimaszombat alól, amit 
csak lehet. Bár ők nem vesztettek sem
mit............ kimondották tehát a határo
zatot a maguk vélt igaza mellett, hogy 
érje be Rimaszombat a csekély megma
radt résszel, úgy a közigazgatás, mint az 
igazságszolgáltatás terén, Feleden pedig 
maradjon meg minden úgy, mint a há
ború előtt volt."

falvak.
A cikkírónak ezt a beállítását egész 

terjedelmében vissza kell utasítanom. 
Szinte érthetetlen előttem az, hogy mi
kép születhettek meg ezek a sorok ! A 
való tényállás ugyanis itt az, hogy a fel- 
szabadulás után mi, a feledi járás la
kosai az egész határt csak ideiglenes
nek tartottuk, sőt ma is annak tartjuk. 
Korainak tartottuk tehát a felszabadulás 
első heteiben az ideiglenesnek tartott 
uj ország határból származó problémák
kal való foglalkozást, annyival inkább, 
mert számtalan ránkváró uj teendőt kel
lett elvégeznünk a nemzeti tanácsban. 
Mindössze egyizben beszéltem Varga 
Imre ref. lelkésszel, a rimaszombati nem
zeti tanács elnökével arról, hogy egy 
alkalommal majd értekezletet kell tar
tanunk bizonyos feledi járásbeli közsé
geknek a rimaszombati járáshoz való 
átengedése felől. Ez 1938 november má
sodik felében történt. A kérdést Varga 
Imre vetette fel (tehát volt aki gondolt 
Rimaszombatra és a rimaszombati já
rásra) s még hozzá tette, hogy erre a 
megbeszélésre még rá érünk, mert arra 
csak hosszabb idő múlva fog még ke
rülni a dolog. Akkor ugyanis még hosszabb 
életűnek gondoltuk a katonai közigaz
gatást és távolabbi jövőben vártuk a 
vármegye megalakulását. Soha többé 
nekünk ezt a kérdést a rimaszombatiak 
közül senki elő nem hozta, sem privá- 
tim, még kevésbbé hivatalos utón. Mi a 
„minden hájjal megkent" feledjek még 
csak nem is gyanítottuk azt, hogy a 
belügyminisztériumban már foglalkoznak 
a járás kérdésével, éppen ezért 1938 
december 20-án megdöbbenve értesü
lünk arról, hogy a feledi járást a belügy
minisztérium teljesen beolvasztotta a ri
maszombati járásba, a mi megkérdezé
sünk nélkül. Hogy a felszabadulás örö
mében a felszabadult Felvidék három 
legjobb magyar járásai közé tartozó fe
ledi járásnak egy tollvonással való el
törlése a járás közönségének megkérde
zése nélkül bennünket az ürömkeserü- 
ségével érintett, azt hiszem azt a vár
megyének minden önérzetes polgára és 
igy rimaszombati magyar testvéreink is 
beláthatják. Éppen ezért azt is mindenki 
természetesnek fogja tartani, hogy ha a 
feledi járás váratlan megszüntetése ben
nünket is azonnal sorompóba állított és 
december 22-én már átnyújtottuk a fel
vidéki minisztériumnak és a belügymi
nisztériumnak a feledi járás nemzeti ta
nácsának memorandumát, amelyben mi 
a régi feledi járás fenntartását kérjük, 
úgy azonban, hogy Rimaszombat mai 
helyzetének megértésével több közsé
günknek a rimaszombati járáshoz való 
csatolásával javasoljuk a kérdés végle
ges rendezését. (Ezen javaslatunkra, az 
annak következtében megindult tárgya
lásokra és alispáni értekezletre későbbi 
cikkemben fogok részletesen kitérni.)

Ebből a tényállásból azt hiszem, hogy 
dr. Kovács László barátom be fogja 
látni azt, hogy nem a felediek voltak 
azok, akik a felszabadulás első pillana
tában járási érdekszerüvé tett ügyesség
gel kihúzták Rimaszombat alól a gyé
kényt, hanem — éppen megfordítva — 
a rimaszombatiaknak sikerült ez a fe
ledi járással szemben rimaszombati ér-
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dekszerüvé tett nem csekély ügyesség
gel. Én legalább is a tényekből a lát
szat szerint mást megállapítani nem tu
dok, — bár tudom azt is, hogy voltak 
és vannak Rimaszombatban olyanok is, 
akik a közérdek és a 20 éves megszál
lásból származó szorosabb magyar test

véri összeforrás és a bennünket egybe
kötő pártfegyelem átérzése mellett 
egészben véve a mi memorandumunkkal 
azonos alapon óhajtják a járás kérdé
sének megoldását. (Erre szintén későbbi 
cikkemben fogok kitérni.)

Dr. Csák Géza.

A községi képviselőtestület rendkívüli közgyűlése.

A tavasz hatása
alatt újra éled a természet. Az emberi szervezet, melyet a hosszú tél egyoldalú 
táplálkozása, korlátoltabb mozgási lehetősége bizony megrongálnak, szintén 
megújhodásra szorul. Az emésztő szervekben lerakódott salakot el kell távolítani, 
a vérkeringést fel kell frissíteni. Szükséges az anyagcsere szabályozása, a tulhi- 
zás megakadályozása is. Épen ezért orvosi tanács szerint tartsunk 4—6 hetes kú
rát a Mira glaubersós gyógyvízzel, mely az epe-, gyomor-, májbajok, cukorbeteg
ség és tulhizás páratlan gyógyszere.

Rimaszombat nagyközség ünnepi ke
retek között f. hó 13-án, csütörtökön 
délután tartotta felszabadulása óta első 
képviselőtestületi közgyűlését, az ezalka 
lomra feldíszített ősi tanácsteremben.

A lapzárta utáni időbe nyúló első 
képviselőtestületi ülésen L öcherer Géza 
dr. biró hazafias gondolatokban bővel
kedő, lelkeshangu, nagy tapssal fogadott 
beszédében meleg szavakkal üdvözölte 
a magyar hazába visszatért Rimaszom
bat első képviselőtestületét s napirend 
előtti javaslatára elhatározták a kabinet- 
iroda utján Kormányzó Urunk előtt hó
dolatunk kifejezését, valamint Teleki Pál 
miniszterelnök és Jaross Andor tárca- 
nélküli miniszter előtt hálánk és köszö- 
netünk kinyilvánítását a Felvidék fel
szabadítása körül végzett áldozatos mun
kájukért. Az erre vonatkozó táviratok 
felolvasása után Harsányt Aurél főjegyző 
jelentést tett a községi előljárósági és 
képviselőtestületi tagok kinevezéséről 
és illetve meghívásáról, amit egyhangú
lag tudomásul vett a közgyűlés.

K ová cs László dr. nyug. polgármester, 
aki 1899 évben, tehát 40 évvel ezelőtt 
lépet mint aljegyző a város szolgálatába, 
a képviselőtestület részéről buzdító be
szédben köszöntötte az elöljáróságot s 
kívánt minden jót munkájukhoz.

A 40 pontból álló tárgysorozat leg

fontosabb ügye a nagyközségnek me
gyei várossá történő átalakulása kérdé
sében való állásfoglalás képezte. Gabo 
nds Já n os dr. jegyző nagy gonddal és 
hozzáértéssel kidolgozott javaslatára, 
többek hozzászólása után nagy lelkese
déssel egyhangúlag elhatározta a köz
gyűlés az e tárgyban ugyancsak Gabo
nás János dr. állal kidolgozott memo
randumnak a belügyminiszterhez kül
döttség utján való sürgős felterjesztését 
és ezügyben vármegyei fő- és alispá
nunknál történő tisztelgést.

Egyhangú határozattal kimondotta a 
közgyűlés a Horthy Miklós-tér parkíro
zását, valamint a piacnak ezen térről a 
Kispást-térre és ezenkívül a Kis pást- tér 
és vásárcsarnok kikövezéséig, illetve el
készültéig a közelebb fekvő uccákban 
való áthelyezését.

A tárgysorozat egyéb részét a felsza
badulásunkkal kapcsolatos szervezeti és 
adminisztrációs ügyek, lakbérletek, je
lentések stb. képezték.
! AJközgyülés elé került ügyeknek az egye
sült magyar párt választmánya által 
előző napon Varga Imre elnök vezetése 
mellett tartott ülésen történt előkészítő 
megtárgyalása folytán a számos ügyet 
felölelő közgyűlés aránylag rövid ideig 
tartott.

Rimaszombat őslakói.
(S. S.) A demokratikusnak nevezett 

Csechország legfőbb igyekezete a határai 
közé bekebelezett kisebbségek elnemzet- 
lenitése volt. Különféle erőszakos eszkö
zökkel arra törekedett, hogy a köztársa
ságba szorult magyarságot, ahol csak le
hetséges megfossza nyelvi jogaitól, ezok- 
ból a régi járások beosztását akként vál
toztatta meg, hogy minél több szlovák 
többségű járás létesüljön, ahol a kisebb
ség nyelvi joga már nem érvényesül
hetett. Példa erre a rimaszombati járás, 
amelyben Rimaszombat város ügyvite
lének hivatalos nyelve időlegesen szin

tén szlovák volt. Egyes csehszlovák kö
rök nem egyszer hangoztatták, hogy a 
határszéli magyar városok, igy Rima
szombat is, valójában elmagyarosodott 
szlovák helyek. Eme minden tárgyi ala
pot nélkülöző állításnak homlokegyenest 
ellentmond a történelmi igazság. Rima
szombat mindég magyar volt. Módunk
ban áll ismertetni hivatalos levéltári 
források alapján a város polgárságának 
legrégibb névjegyzékét, amely minden 
kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a vá
ros öslakói — néhány szlováktól elte
kintve — magyarok voltak. Az alábbi 
hivatalos összeírás 1596-ban foganato
síttatott abból az alkalomból, hogy For- 
gách Zsigmondné Losonczy Anna elha

lászván, a kir. kamara a vagyont számba 
vétette, a város és határa felének föl
des ura ezen időben ő volt. A város 
bírói tisztét Eötvös Benedek viselte, a 
családfők nevei pedig a következők : 
Bende Imre, Szabó János, Gacsa Mátyás, 
Illyés Ferenc, Kalmár Szabó András, 
Pásztor Gergely, Szijj Mátyás, Pajzs
gyártó János, Király András, Csák Ba
lázs, Ördög Benedek, Szilva István, Per- 
jessy Balázs, Kádas Tamás, Szabó Lu
kács, Chezusz Benedek, Guruzd András, 
Busik Péter, Busik Benedek, Sun Ist
ván, Vitái Tamás, Bucsony Márton, Koós 
Péter, Varga Péter, Csesnok András, 
Perjéssy Gergely, Molnár Bálint, Szöcs 
Antal, Szöcs Gáspár, Bende György, 
Boross Ferenc, Hank Lőrinc, Baka Si
mon, Jancsák Mátyás, Csapó György, 
Szabó Tamás, Molnár János, Gaál János, 
Koós Simon, Hupka Péter, Szabó Mik
lós, Szép Imre, Mészáros Mátyás, Bende 
István, Pólyák András, Pokorágyi Ferenc, 
Barsi Benedek, Fodor István, Mészáros 
András, Molnár Márton. Erszénygyártó 
Márton, Eötvös Jakab, Bakii Pál, Bojsza 
János, Eötvös Benedek, Koós János, Len- 
der János, Szabó Simon, Barbél Deme
ter, Lakatgyártó János, Barbél János, 
Nyirő András, Szabó Gáspár, Csiszár 
Pál, Varga Ambrus Máté, Kovács Bálint, 
Eötvös Demeter, Szabó Mihály, Lakat
gyártó Bernát, Csiszár Miklós, Egyed 
Benedek, Nemezgyártó Bálint, Hermann 
Gergely, Eötvös Menyhért, Molnár Ja
kab, Torsa Szaniszló, üasko Mátyás, 
Molnár András, Párái György, Szántó 
Péter, Csapó István, Franko Tamás, Joó 
András, Kanyó Antal, Kasza Pál, La
katgyártó István, Bassa István, Eötvös 
Pál, Nyereggyártó Mátvás, Szabó Bol- 

j  dizsár, Barbél Pál, Barbél István, Kádas 
Pál, Zsigó János, Pajzsgyárló János, Koós 
Simon.

A lakosok legnagyobb része egész 
j  telekkel birt, azaz jelentékeny szántóföl

dön gazdálkodott, csak a kisebbik része 
volt féltelkes és zsellér. A földes urnák 
évente 1 frt. 50 dénárt fizettek és kö
telesek voltak a földes ur borából uj- 

, évkor, Szent György és Szent A\iháIy 
napján három nagy hordó bort kimérni. 
Ezen időben a polgárság szöllői pusz- 

j tuló félben voltak. Egyébként sziireteiés

eseten a plébánosnak tized fejében évi 
öt forintot tartoztak fizetni. Mint az 
akkori nemzetiségi viszonyokra jellem
zőt említem meg, hogy a ma szlovák 
Felsőszkálnok lakosai a Szabó, Varga, 
Kovács, Csépe, Asztalgyártó és Magyar 
családnevet viselték.

A m. kir. rendőrség rimaszombati 
kapitánysága.

97/5-1939.

Hirdetmény.
A m. kir. Belügyminiszter ur 1939 évi 

április hó 1 - én kelt 67.579/1939. VI. a. 
számú rendeletével Rimaszombat nagy
község egész területére elrendelte a be
jelentési kötelezettséget, a magyar ál
lampolgárokra.

A rendelet 1939. évi április hó 15-én 
lép életbe.

Ettől a naptól kezdve, minden magyar 
állampolgár, — férfi és nő egyaránt, — 
köteles bejelenteni a községbe történő 
megérkezését, vagy eltávozását, valamint 
minden helyben történő lakásváltozást, 
ha az itt tartózkodás, illetve lakásválto
zás időtartama a 24 órát meghaladja.

A megérkezést 24 órán belül, az el
távozást még az eltávozás megtörténte 
előtt kell bejelenteni.

Úgy a bejelentést, mint a kijelentést, 
a m. kir. rendőrkapitányság bejelentő 
hivatalában kapható bejelentő, illetve 
kijelentő lapok kitöltésével kell telje
síteni.

A be- és kijelentő lapokon az összes 
adatokat pontosan és a valóságnak meg
felelően kell feltüntetni.

A bejelentett adatok valódiságáért fe
lelős a bejelentésre kötelezett, azért pe
dig, hogy a bejelentés, illetve a kijelen
tés a a r e n d e l e t b e n  előirt idő 
alatt megtörténjen, a bejelentésre köte
lezettel együtt felelős a szállásadó is.

Ezért a be- és kijelentő lapokat mind
ketten kötelesek aláírni.

Aki a be-, illetve kijelentési kötele
zettségének nem tesz eleget, azt a m. 
kir. rendőrkapitányság pénzbüntetéssel 
fogja büntetni.

A gömöri Testvéreknek. 

Testvérek a lángot v isszahoztuk nektek.
ősi magyar vértöl ősi lánggal égtünk, 
de fölrobbant az ég hirtelen fölöttünk, 
idegen dübörgés lármája kavargót!, 
idegen dübörgés szétszólta a lángot...
Idegen por alatt fojtott tüzek égnek :
„Testvérek a lángot el ne feledjétek, 
testvérek a lángot jól megőrizzétek !*

Szétszórt nemzedékünk télbe, szélbe, fagyba 
tüzvirágot hintett az elfojtott lángra. 
Nélkülözést, gondot, fájdalmat sem félve, 
virrasziott szüntelen reménytelen éjbe.
Fojtott tüzek felől szállnak bús sóhajok :
„Az ősi füzekre nagyon vigyázzatok,
Testvérek a lángot mind visszahozzátok !“

Idegen por alatt ősi tüzek égtünk...
De kinyílott az ég hirtelen fölöttünk, 
idegen dübörgés elhangzik a szélben, 
idegen por a ló l... lángunk... él az égen I .. .  
Megpirkad a hajnal, vége lesz az éjnek, 
Testvérek a lángot visszahoztuk néktek, 
Testvérek a lángok a szivünkben égnek I

H. rimaszombati Szombathy Ili.

Reminescere
fent a „gránicen".

Irta : Plentzner F rigyes.
Imbolygó, parányi, fekete árnyak su

hannak a barnántarka álmodó fák kö
zött, zugó-bugó repülésük elhal az est 
csendjében. Párját keresi az éji bogár. 
Hófehér pillék libegve röppennek az avar- 
fü felett. Puha szárnyuk nesztelenül veri 
a földszagától mámoros levegőt, villanó 
csikókat rajzolva a mindég sötétebbre

hajló fekete árnyak között. Szerelmes 
kis bohók, kik a tavasz első leheletére 
elhagyták szürke bábruhájukat s ott ver
gődnek az avar között, mig szerelmes 
ösztönük ki nem hajtja őket a barna 
lombját még mindig őrző tölgy cserjék 
közé. Ezek is eltűnnek, elnyeli őket a 
szürke, párás semmi, aminthogy elnyel 
minden árnyat ez az első, bóditó ma
gyar tavaszi est, itt a „gránicon“.

Húsz évig dél voltunk, ma észak va
gyunk. Húsz évig a déli végek felett 
húzódó dombhátak tűntek el sóvárogva 
hazavágyó tekintetünk előtt, ilyen csen
des tavaszi estén, amikor dobogó szív
vel vártuk a „hosszucsőrüeket". Húsz 
évig néztük Csaba vezér útját, mely szá
munkra messze délről északra vitt, húsz 
évig könnybe borult szemünk a délre 
mutató rezgő csillag láttán, álmodozva 
kerestük a végtelen égbolt sötétségén 
azokat a széles ösvényeket, melyek va
lamelyikén hozzánk robog a magyar gön- 
cölszekér. Megjött. Nem álom és szá
munkra itt a feltámadás !

Nézem a felettünk még északabbra 
húzódó sötét hegyláncokat, várják, re
megve várják tovább Csaba vezér útját 
s lelkem sóvárogva tekint az elmosódó 
hegyóriások felé : Óh bárcsak ne volna 
számunkra észak, se dé l !

A sarki csillag észak felé mutat s a 
csillagok állásából jósolt a Táltos !

Nem, ez nem maradhat igy I A sors 
elétek állított kis bohó madarak s mi 
követni fogunk észak felé. Észak felé, 
ahol a sóhajtó fenyvesek gyantaillatos 
lehelete suhanva surran kis fészketek 
felett, ahol a felkelő nap ragyogón vö
rös sugara felborzolja a kicsiny fészek
alj bamánpiszkos köntösét, ahol tiszte
lettel tisztelgünk légi sétáján a pisszenő 
apa, avagy mama előtt, oda ahonnét a 
fenséges hegyek hűvös illatát elviszitek

az örökzöld babér erdők méltóságos 
hazájába.

Titokzatos szürkületi vándorok, ma 
nezavarja dörgő halál mámoros röpülés- 
teket, ma üzenek mindnyájunk szivéből, 
azoknak odafent, akiknek szive a miénk
kel együtt fe'dobog, ha pisszenésteket 
hallja. Vigyétek fel szivünk meleg dobo- ! 
gását minden igaz „zöldkabátosnak", mi 
szeretettel küldünk s ők is szeretettel 
fogadjanak, mi az erdőszéli kis tűznél 
az igaz vadász búcsú poharát ürítettük 
távozástokra, ők az ébredő tavasz csend
jébe meleg „halló itt vannak" kiáltással 
harsogják be a nagy hegyek fenséges 
oldalát. Szeressük egymást, hogy titeket 
szerethessünk s ha mi remegünk érte
tek, hogy viszontagságos csapongástok- 
ban a jó ég vezéreljen, ők óvjanak, hogy 
viszontláthassunk.

Ha elhull egy-két társatok ebben a 
gyönyörű tavaszi ébredésben — Isten 
nerója f>l bűnül — lelkűnkben öröm
mámor üli meg hervadástokat s a fen
séges örök Mindenség más katonát ál
lít az ösmeretlen elhullott helyibe. Ezt 
tovább viszi parányi ösztöne, ez meg
marad nektek, ezt várjátok. Ha végzete, 
valamely igaz vadász aggatékára szánta,! 
érezze azt a nagy nagy vadászörömöt, j 
amit mi éreztünk az első láttán. Mi előbb 
örültünk, Ti később fogtok, de örülni 
fogtok I

Ha vágyaitok álma beteljesült, mi akik 
északról szakadtunk le ide északra, mi 
kérünk arra, hogy kíméljétek az örök 
anyát, kíméljétek a földön vergődő hőst, 
az apát, ki életének megvetésével oda
veti parányi lelkét a fészekhez közeledő 
szörny elé. Hisszük, hogy nemes leike- 
tek megérti kérő szavunkat és gondo
latban kezet szorítunk az éteren át. Igen I

Gondolatban ott találkozunk a zugó 
kis patak fehér habjánál, a harmatos I

erika parányi virágánál, az epilóbium 
lila tengerében, a felkelő nap arany su
garától ragyogóra festett hegyormokon, 
melyek felett a tiszta égbolt végtelen 
kékségében a kőszálisas kering, itt meg
találjuk azokat az örök kapcsokat, me
lyeket az emberi gyarlóság és kabzsi- 
ság széttépett közöttünk s hogy megta
láljuk : az Isten minket úgy segéljen ! !

Gyérül a madárdal. A fekete rigó 
hozsannás esti búcsúja, mind ritkábban 
száll az ég felé s amelyik befejezte zso
lozsmáját, hangos karacsolással vág be 
a sűrűbe, éjjeli pihenő helyére. A nyu
gati horizont vörös palástján sebes 
szárnycsapásokkal varjú sereg úszik. 
Viszi ösztöne szállása felé, mely ott fek
szik valahol túl a határokon. A csend 
végtelenjét már csak a lángbagoly ka
cagó nászdala töri meg. Fent az ég kár
pitján millió remegő csillag s alatta né
mán, mélységes békében alszik a föld.

Valahol messze, az éj sötétjével ösz- 
szeolvadó hegyek kontúrja alatt felhang
zik a szlovák járőr „ sztoj “ kiáltása. 
Ugyan kinek szegezi fényes szuronyát? 
Talán családapa, kit elhagyott fészke a 
déli végre vonz, talán a nagy hegyek 
űzött imádója, kit a fenyvesek örök va
rázsa üz? Mindegy. A „gránicon" állok, 
az északi végen.

Messziről halkan morajlik a medréből 
kilépett Rima piszkos habjának fékevesz
tett hömpölygése s ebbe a halk morajba 
belevág a bazalt országúton tovahaladó 
magyar őrségváltó csapat ütemes lépése. 
Dobbanása elhallott a „gránicon".

Felettem elpisszen egy késett vándor. 
Szemem már nem tudja követni csak 
lelkem néz utána s az eltűnt északi 
kontúrok sötét semmijébe magával viszi 
végtelen hitem.......



2. Gömflr 1939. április hó 16.

Az első bejelentés a lakásokon kiosz
tandó díjtalan bejelentő lapokon történik 
f. hó 15-töl kezdődően. Ezt mindenkinek 
kötelessége lesz kitölteni a rendőr által 
közölt időpontig s az érte újra megje
lenő rendőrnek kitöltve visszaadni.

Az ezután következő mindennemű la
kásváltozást azonban a fentebb ismer
tetett módon, minden felszólítás nélkül 
keli megtenni.

Rimaszombat, 1939. április hó 14 én.
M. kir. rendőrkapitányság.

H Í R E K

A Magyarországi Kárpát Egyesület 
budapesti közgyűlése. Hatvanhatodik 
évi tisztújító rendes közgyűlését április 
29-én, szombaton este tartja meg Buda
pesten a Magyarországi Kárpát Egyesü
let, amelyre a rimavölgyi, sajó és mu- 
rányvölgyi osztályok testületileg készül
nek felutazni. Ötvenszázalékos vasúti 
kedvezményről, 1 '50 pengős turistaszál
lásról és olcsó ellátásról gondoskodva 
van. Jelentkezni a MKE titkárságai utján 
kell, Rimaszombatban Benkovits Gyulá
nál (Ferenci-u. 2. Gazdák Biztositó Szö
vetkezetének föképviselete.) A közgyűlés 
utáni napon gazdag turistaprogram várja 
a MKE vendégeit Budapesten.

Rejtvények,
miket az Élet ad föl, nehéz problémák, 
amelyek mostanában sűrűn sorakoznak az 
újságot olvasók elé :

Egy Krözus-gazdag milliomos azért, mert 
többszázmilliójából harmincat elvitt a tőzs
dei spekuláció, egyszerűen és közönségesen 
felakasztotta magát.

Egy asszony, hogy beteg férjét megszaba
dítsa elviselhetetlen szenvedéseitől, agyon
lőtte azt.

Fgy tizenegyéves fiú életuntságból vizbe- 
fullasztotta magát.

? ? ? ? A kérdőjelek hosszú vonata kaes- 
karingózik elibénk.

Lehet-e oly nagy a pénz imádata, hogy 
dúsgazdagságban aránylag  csekély veszteség 
fölötti elkeseredés halálba kergethet va la -1
k it?

Szerethet-e egy nő annyira, hogy ön- 1 
kezével fossza meg életétől és szabadítsa 
meg igy szenvedéseitől gyógyithatatlanúl be
teg élete párját ?

Tizenegyéves és igy a lig  élt embernél 
lehet e életuntságról szó?

Ezek az első kérdések, amelyek szinte 
önkéntelenül vetődnek fel agyunkban e hi- 1  
rek olvasására.

S ha a pszihológus analizálni kezd, a lig -a lig  
nyer tiszta képet s határozott vélem ényt1 
nem tud mondani.

WértkSkköZk

s A S  P I R I N
B L Á T T Á K  AT; 

^ tqblettán a 
ié%shlcereszt látható.

Kóresetek ezek, melyeket a lelkinyavalyák 
termelésében sem fukar Élet szállít a lelki 
klinika műtőasztalára, hogy a pszihiáter 
diagnózisa után kezdetét vegye a súlyos 
operáció a lelk ileg is nehéz betegségben 
szenvedő emberiség elvérszegényedett, vá
n ya it  testében megbújt lelkén.

A vát megyei főjegyző eskütétele.
Dr. Igaz Lajos vármegyei főjegyző a 
hivatali esküt kedden tette le Horváth 
Árpád ár. alispán kezébe, a tisztviselői 
kar jelenlétében, mikor is az alispán 
meleg szavakkal köszöntötte az új fő
jegyzőt, mint a megyei építő munkában 
dolgozó-társát s vázolta azokat a nagy 
feladatokat, melyek megoldása részben 
reá is vár. Dr. Igaz főjegyző hálás szív
vel mondott köszönetét az alispán szives 
szavaiért és a legintenzivebb munkássá
gáról biztosította őt s az egész várme
gyét. Eskütétel után a tisztviselőikar 
tisztelgett az új főjegyzőnél.

Búcsú. Rimaszombatból való távozá
somkor ezúton búcsúzom barátaimtól és 
ösmerőseimtől, amennyiben tőlük az idő 
rövidsége miatt személyesen elbúcsúzni 
nem tudtam.

Rimaszombat, 1939. április 13.

'£ m . f v á  t n á k e n ,  
'  4étcit

hanem göröngyös úton, kövön 
és aszfalton. Egészségét óvja, 
idegeit védi, lábait kíméli, ha 
m in d en  ú t ján  e lk ís é r i  a

PÁLMA KÁUCSUKSAROK
Országos vásár Rimaszécsen. A ri-

maszécsi országos vásár április hó 24-én 
lesz megtartva, melyre mindenféle hasz
nos állat felhajtható.

Közgyűlés. Tekintettel az Egyesült 
Országos Keresztényszocialista és Ma
gyar Nemzeti Párt által f. hó 16-án 
Tornaiján rendezendő Nagygyűlésre, 
melyen a sportbarátok közül is számo
sán fognak részt venni, a R.P. S. az 
erre a napra hirdetett közgyűlése egy 
héttel később, f. hó 23-án lesz megtartva.

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

Értesítés.
Értesítem a n. é. közönséget, 
hogy a fogászati rendelőmet 
újból megnyitottam Horthy 
Miklós -tér 16. szám alatt.

MOSKOVITS JENŐ
v iz s g á z o t t  f o g t e c h n ik u s .

Ereklyezászló Pósa Lajos szülőfa
lujának. Pósa Lajos költő szülőfalujá
nak, Nemesradnót községnek felszaba
dulása alkalmából az egykori nagy ma
gyar gyermekköltö és gyermekmeseiró 
tisztelői hímzett selyem ereklyezászlót 
ajándékoztak. Az ereklyezászlót a ter
vek szerint május 14-én, vasárnap avat
ják fel Nemesradnóton, nagy ünnepség 
keretében.

k « ll használni, am elyet •  le g 
többen  utánoznak, ha elker* 
te lenü l is. Biztos, enyhe fá j
da lom m entes hatás je lle m z i az

ARTIN
let hashajtó d r á g á é k o r  Este 2-3 szem A riim  
Iv é v a . re gg e lre  ke llem es Urtllést b lr ’ o t l l

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

Az ország legnagyobb keresztény üzlete !

Ő e r n lt

TOKOSCSOVEK

ETERNIT MÜVEK
Budapest, V, Berlini tér 5

Halálozások. K ová cs Gyula volt ti- 
mármester, városunk egyik régi tisztes 
polgára, éleiének 80 ik évében f. hó 
8-án aggkori végelgyengülésben elhunyt. 
A munkáséletű iparosember holttestét 
nagy részvét mellett f. hó 10 én helyez
ték örök nyugalomra. Halálát özvegye,

szül. Szlancsik Emma, gyermekei Ko
vács Emma férj. Lendvay Pálné, Kovács 
Mária férj. Paá! Lászlóné és Kovács 
Anna tanítónő, unokái s kiterjedt ro
konsága gyászolják.

Klein Mámé szül. Klein Teréz 56 éves 
korában f. hó 13-án szivszélhüdés kö
vetkeztében hirtelen elhalálozott. A sze
retteiért élt gondos családanya végtisz- 
tességtétele őszinte részvétmegnyilvá
nulás mellett f. hó 14-én délután tőr- 
történt. Elmúlása férjén, Klein Móron 
kívül gyermekeit : Klein Sári férj, Maros 
Miklósnét, Klein Ellát, dr. Klein Imrét, 
unokáját, rokonait döntötte gyászba.

♦Miért jobb vízben bevenni az As- 
pirin-tablettákat. Mert a vízben finom 
porrá szétesett tabletták a gyomron 
gyorsabban jutnak át, egyszerre kerül
nek a szervezetbe és igy jobb és gyor
sabb hatást fejtenek ki. Minden Aspirin- 
tablettán a „Bayer“ kereszt látható, ez 
különbözteti meg az utánzatoktól.

Részvétköszönet.
M in d a z o k n a k ,  k ik  fo r ró n  s z e r e t e t t  f é r je m ,  

i l l e t v e  é d e s a p á n k  e lh a l á lo z á s a  a l k a lm á b ó l  
f á jd a lm u n k a t  r é s z v é t ü k  k i f e j e z é s é v e l  i g y e 
k e z t e k  e n y h í t e n i  s  a z o k n a k ,  k ik  a  v é g t i s z -  
t e s s é g t é t e l é n  m e g j e le n t e k ,  e z ú to n  m o n d u n k  
h á l á s  k ö s z ö n e t é t .

R im a s z o m b a t ,  1 9 3 9 . á p r i l i s  h ó .

özv. Kovács Gyuláné és gyermekei
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A lakihegyi adó a Budapesti Nem
zetközi Vásáron. Az idei Nemzetközi 
Vásár egyik szezációja lesz a vásár fő
terén felállítandó 30 m. magas rádió
torony, amely nem egyéb mint a laki
hegyi adó kissebbitett mása. Ennek se
gítségével fogják leadni a vásár teriile- 
lén lévő rádió-stúdióból a külön vásári 
rádió-hirszolgálatot. A Standard pavil
onjában szemlélhető előadások beren
dezésekkel, grafikonokkal stb. fogják az 
érdeklődőknek a rádióleadás, hangerő- 
sités és közvetítés tehnikáját magya
rázni.

* Forgalmi akadály az utcán, vagy a 
bélcsatornában egyaránt káros következ
ményekkel jár. A renyhe bélműködés 
folytán a táplálékok emészthetetlen sa
lakja beleinkben megrekedve bomlás
nak indul. Ennek következménye fej
fájás, rossz szájíz, étvágytalanság, fá
radtság, nem megy a munka, rossz a 
közérzetünk. Este lefekvés előtt 2—3 
szem Artin-dragéet bevéve a kellemet
lenségeket könnyen elkerülhetjük, mert 
az Artin elősegíti az emészthetetlen 
anyagok sima, könnyű és szabályos 
kiürülését anélkül, hogy emlékeznénk 
arra, hogy az előző este hashajtót vet
tünk be.

Haragosa helyett annak gyermekét 
ütötte le. Ifj. Lehotay János zeherjei gaz
dálkodó szombaton este összetalálkozott 
régi haragosával, Buday Jánossal a köz
ségi kút közelébe. A két ellenfél talál
kozásából rövidesen parázs veszekedés 
kerekedett s annak hevében Lehotai 
kővel támadt haragosára. Buday idejé-1 
ben elugrott támadója elől, szerencsét- j 
lenségére azonban Zoltán nevű hatéves 
fia ott állt a közelben s az éles kő Így 
annak homlokát érte. Az életveszélyesen 
sérült gyermeket beszállították a rima- í 
szombati kórházba, ahol nyomban mű
tétet végeztek rajta, életben maradásá
hoz azonban az orvosok kevés reményt 
fűztek. Lehotai ellen az eljárás meg
indult.

Kik kérhetik felmentésüket 
a katonai szolgálat alól ?
Megjelent a hirdetmény arra vonat- j 

kozólag, hogy kik kérhetnek felmentést 
a katonai szolgálalat alól és mily ala- j 
pon kérelmezhetik azt. A feltételek vo
natkoznak a vidéki kedvezményre jo
gosultakra is. A kérelmeket az érdekelt 
hadköteles felavatása után a sorozó-1 
bizottság bírálja el.

Családfentartóként tekintetbe jöhetnek 
azok, akik keresetképtelen atyjukat,özvegy 
anyjukat vagy nagyanyjukat, kereset
képtelen apósukat, vagy özvegy anyósu
kat, teljesen árva kiskorú testvéreiket 
vagy féltestvéreiket, mint egyetlen hoz
zátartozók látják el és ha ebbeli család- 
fenntartói kötelezettségüknek tényleg 
eleget is tesznek. A természetes anya 
törvénytelen fiának felmentését igényel
heti. Mostohaszülőknek és egyéb roko
noknak felmentési igényük nincs, de ha 
a mostohaszülő a 19 éven aluli édes
vagy féltestvérek eltartása érdekében 
kéri a sorozott felmentését, az igény 
megállapítható. Feleség eltartása érde
kében a férj általában nem menthető 
fel. A felmentési kérvényhez családfenn
tartóknál családi értesítőt, vagyoni bizo 
nyitványt, keresetképtelen családtagok
ról tisztiorvosi igazolványt, az eltartott 
családtagokról vagyontalansági községi 
bizonyítványt kell csatolni.

Öröklött mezőgazdasági birtok tulaj
donosaiként felmentést kérhetnek azok, 
akik legalább hat katasztrális hold 
öröklött birtokukon gazdálkodhatnak. 
Kivételes esetekben a birtok 40 kataszt
rális hold nagyságig terjedhet. Feltétel, 
hogy a családban nincs más, aki a bir
tokot művelhetné. Papi vagy papjelölti 
kedvezmény szempontjából figyelembe 
jöhetnek a bevett s törvényesen elismert 
felekezetek megfelelően igazolt papje
löltjei, papjai és papjellegű tanárai.

Tartalékos tiszti kiképzésben része
sülni kívánók kérvényükhöz mellékelje
nek születési, erkölcsi, tudományos 
előképzettséget igazoló bizonyitványt, 
állampolgársági okmányt és meg kell 
jelölniök három csapattestet, amelyek 
egyikében szolgálni óhajtanak.

Rimaszombat,

A magyar
nyelvhatárkérdés.

Valahogy megszoktuk a sok beszédet 
és a kevés tettet. Egy nemzet életre
valóságát a tetterő és mindent merő 
becsületes építő szándék határozza meg; 
a tettek nélküli programbeszédek olya 
nők, mint a meddő gyümölcsfa virág
zása, szép-szép, de csak gyönyörködtet 
és virágzása után kétségbeejt, mert 
üresre virágzott. Ilyenek az építő szán
dékmentes programbeszédek is, kétség- 
beesöen késleltetnek olyan szándékú 
munkát, melyre a magyar nép egyete
mének szüksége lenne.

A magyar nyelvhatár kérdés a leg
sürgősebb kérdés és még csak egy ko
moly lépés sem történt annak a meg
vizsgálására. Talán félünk a valóság 
felismerésétől ? Amely nemzet fél a 
valóságtól, annak az élet nem sokat ad; 
az élet, ha komolyan vesszük, minden 
értékével hasznára válik úgy az egyén
nek, mint az egész nemzetnek. A ma
gyar nyelvhatár kérdés a maga valósá
gában ép olyan sürgős, mint amilyen 
megdöbbentő, megdöbbentő azért, mert 
beszögezett ablakú lakatlan porták zár
ják magukban vádlón a magyar élet- 
akaratot. Miért van ez? Szabad ezt 
hagynunk, hogy életakaratunk beszö- ( 
gezett ablaku portákon hallgasson el 
örökre! Gyors segítség lehetőleg kevés 
beszéddel, megalakítani kerületenként a 
magyar népjóléti bizottságokat, hogy az 
erre illetékesek kivizsgálják a dolgot és 
lelkiismeretes helyzetjelentést tegyenek 
a kormánynál. Ezeket a beszögezett 
ablaku portákat meg kell vásárolni, hogy 
a városokban nyomorgó gazdag gyér-1 
mekáldásu becsületes magyar családo 
kát visszateiepithessük, őket földdel és 
állami kölcsönsegéllyel ellássuk, hogy aj 
magyar nyelvhatár erős és magyarsá
gában tiszta legyen.

Ez életparancs, egyetlen sürgős ügy, 
létkérésünk és történelmi körülményeink 
diktálják, hogy mindent elkövessünk, 
amit tőlünk az idő és a történelem 
követel. Komolyabb munkatempót és 
gyorsabb intézkedéseket. Az újítókban 
ne gyanús személyeket és ellenséget 
fedezzünk fel ; lássuk meg bennük végre 
a komoly magyar munka becsületes 
munkásait és segítsünk nekik, hogy 
nemzetépitő munkájuk minél eredmé-j 
nyesebb lehessen. Nemzetünk történelmi 
életparancsa jól végzett munkát és fej
lődést igényel, ne hallgatást sürgessünk, 
hanem munkát, ne csak véleményt 
mondjunk, de a másokét is hallgassuk 
meg. Építő aktivitásra sürgessük a ma
gyar népet, segít iink neki és életet 
parancsoljunk ; hogy kevesebb legyen 
az üres düiedező, beszögezett ablaku, 
gyom felverte lelkű magyar porta és 
több legyen az újonnan épült magyar 
családi fészek ; hogy népszomszédatnk 
felé ne haldoklást és lemondást mutas
sunk, de élethóditást...

S ü s s  János.

ki iparosnyugdij
rendszeresítése égetően sürgős társa
dalmi feladattá nőtt. Régen elmúlt az az 
idő, amikor a becsületesen dolgozó ipa
rosmester egy élet munkája árán tisztes 
öregséget tudott biztosítani magának. 
Ma a mindennapi kenyeret is nehéz meg
keresni és a legjobb minőségű munkát 
végző iparosmesterek családja is évről- 
évre megeszi azt, amit a műhely keres. 
Az élet drága és az esztendő nagyobb 
felében nincs megrendelés. Ami kereset 
van, azt annyi közteher és kötelezettség 
nyomja, hogy megtakarítani, félretenni 
még a betegség átmeneti idejére is ne
héz, békés öregséget biztosítani pedig 
szinte lehetetlen. Most végre az iparügyi 
minisztérium is belátja, hogy azokat az 
iparosokat, akik ifjúságuk legterméke
nyebb éveiben állandó adófizetői az 
OTI-nak, valamiképpen mégis öregségi 
segélyhez és nyugdíjhoz kell juttatni. E 
belátás alapján az ipartestületek bevo
násával most megkezdődött az adat
gyűjtés oly irányban, hogy komolyan 
tájékozódhassák a kormány : hány ipa
ros család öregségi ellátásáról kellene

gondoskodni és milyen módon lehetne 
rendszeresíteni a munkából kidőlt és 
kiöregedett mestereket és segédeket ? 
Most a fővárosi és vidéki ipartestüle
teken a sor, hogy ennek az adatgyűj
tésnek minél hamarább a végére jussunk. 
Nem szabad a kérdést ellapositani hosszú 
és nehézkes tanulmányozással. Mindenki 
előtt nyilvánvaló, hogy a becsületes 
munkában fáradt iparostársadalom, mint 
minden dolgozó ember, méltán számot 
tarthat öregségi ellátásra, olyanra, amely 
nemcsak alamizsna lesz, hanem komoly 
segítséget jelent az öregség napjaira.

Hatősági közlemények.
Felhivaínak mindazok, a'.ik jövede

lem- és vagyonadó, továbbá általános 
kereseti adó fizetésére kötelezettek, hogy 
az ezen adókra vonatkozó vallomási 
ivek átvétele végett a Községháza 1 
számú szobájában haladéktalanul jelent
kezzenek. Egy iv ára 10 fillér. A vallo
mási iveket tartozik az adóköteles a 
legsürgősebben pontosan, olvashatóan 
és a valóságnak megfelelően kitölteni 
és a községháza 1 számú szobájában 
beszolgáltatni.

Nemzeti filmszínház.
Április hó 14 és 16-án, szombaton és 

vasárnap Móric Zsigmond „Nem élhetek 
muzsika szó nélkül!“ cimü színműve 
kerül bemutatásra, Deésy Alfréd rende 
zésében. A zenei aláfestést Lányi Viktor 
végezte. Az izig-vérig magyar témájú 
darabot a magyar művészek kiváló ala
kításai teszik feledhetetlenné. Somogyi 
Erzsi, Jávor Pál, Dellv Ferenc, Gózon 
Gyula, Vizváry Mariska, Vaszari Piri, | 
Berky Lili mind azon kitűnő erők, kik 
mesteri játékaikkal gazdagítják a magyar j 
filmművészet e magasan kiemelkedő 
teljesítményét.

Kedden f. hó 18 án a három Ritz 
testvér uj filmje „Az Aréna h ö se i“ címen 
nevetteti meg a közönséget. Az egész j 
filmen a humor művészete uralkodik. A 
leghíresebb amerikai lóversenypályán 
lejátszódó izgalmas futam diadalmas 
hősei, a Ritz testvérek válogatott mó
káikkal állandó nevetést keltenek. A 
film rendezését Dávid Butler végezte, a; 
zenéjét pedig a két hires hollywoodi j 
komponista L. Pollock és L. Brown sze- j 
rezte.

Csütörtökön f. hó 20-án George Mars- 
hail rendezésében Victor Mc Laglen és j 
Peter Lorre hatalmas bűnügyi drámája, j 
„A két f e s y e n c “ című film köti le a néző] 
figyelmét. Az amerikai gyermekrablások i 
egyik izgalomteli levegőjű története ezen 
film, melynek fordulatos jelenetei állan
dó feszültséget keltenek.

S P O R T .
F O O T B A L L .
Tornaijai SC—RPS 2:0.

A RPS Tornaiján játszotta első kupa 
mérkőzését, amely balsikerrel végződött. 
A csapat még erősen idényeleji formát 
mutatott, ami érthető is, hiszen még 
edzésének a kezdet - kezdetén van. 
Egyébként is a csapat szervezésének 
munkálatai még folyamatban vannak s 
Így bízni lehet, hogy a RPS további 
szereplése sikeres és eredményes lesz.
Salgótarjáni BTC—Taniásfalai MSC 

6:2 (3:1)
A TMSC húsvéthétfőn a kitűnő sál 

gótarjáni NBB csapatot látta vendégül, 
szép közönség jelenléte mellett, az 
SBTC igen tetszetős játékot mutatott s 
elnyerte a megjelentek tetszését. A 
TMSC játékán meglátszott az edzés 
hiánya s csupán lelkesedésük érdemel 
dicséretet, amely megakadályozta a 
vendégcsapatot a magasabb gólarányu 
győzelem elérésében.

Az SBTC csapatból igen jól játszott 
a balszélső, a középcsatár, jobbszélső, 
továbbá a két hátvéd. A TMSC legjobb 
jai Molnár II., Radóc, Mokány voltak.

A TMSC góljait Mokány és Molnár 
lőtték.

Felelős s z e rkesz tő :  Rábely Károly.

Meghívó.
A Rimaszombati Gazdakör és Rima- 
szombati Közbirtokosság együttesen 

tartandó

rendes évi közgyűlésére,
mely 1939 évi április hó 23 án, vasár
nap délelőtt 11 órakor Rimaszombat 
nagyközség községházának tanácstermé
ben lesz megtartva s melyre a tagokat 
az elnökség ezúton tisztelettel meghívja.

Tárgysorozat :
1. A közgyűlés megnyitása, határozat- 

képességének megállapítása és a jegy
zőkönyv hitelesítésére két tag felké
rése.

2. A múlt évi rendes közgyűlés jegyző
könyvének felolvasása és hitelesítése.

3. Az elnökség jelentése az egyesület 
múlt évi működéséről.

4. A gazda jelentése a múlt évre vonat
kozólag.

5. A számvizsgáló bizottság jelentése az 
1938 évi pénztári állapotról, továbbá 
az 1938 évi zárszámadások beterjesz
tése és a felmentvény megadása.

6. Az. 1938 évi vagyonkimutatás beter
jesztése és jóváhagyása.

7. Az 1939 évi költségvetés beterjesz
tése és jóváhagyása.

8. Esetleges indítványok és kérdések.
Rimaszombat, 1939 évi április hó 15.

Az elnökség nevében :
Stolcz Jenő Vozáry Sámuel

titkár. elnök.

M agya ros  és modern bátorok 
készítője. —  Tervek után is.
Hőfer Sán d or butorasztalosmesternél 

Rimaszombat, Kossuth utca 23-

Raktáron k é s z  b ú t o r o k  kaphatók.

Családi házat
3—4 szobást, fürdőszobával megvé
telre keresek. Cím a kiadóhivatalban.

E g y

vendéglői jégszekrény
megvételre kerestetik.
Polgárikor. Rimaszombat.

Bérbeadó
egy sarok üzlet, irodahelyiségek és egy 
nagy műhely. Ugyanott két diófa könyv- 
szekrény és Íróasztal s egyéb butorok 
eladók Ferenczy-ucca 2. sz. alatt. Érdek
lődni ugyanott az emeleten. 1—2

E g y  ü g y e s  f i ú
pincér - tanoncnak

felvétetik a 
„Turul" étteremben.

Ritka alkalom!
Rimaszombat legforgalmasabb helyén egy 
modern 9X14 ir.tr nagy 5 mtr magas 
kávéháznak, étteremnek, mészáros-hen
tes büffetnek, espressonak vagy más 
üzletnek alkalmas helyiség kiadó. Ugyan
ott két kisebb üzlet is kiadó. R. P. jeliige.

Kiadó
Ferenczy utca 5. számú házban 
földszint, egy kétszobás lakás
fürdü-, cselédszoba és nagy elő
szobával május elsejére. Érdek
lődők forduljanak Horovitz és 
társa céghez. 1—2

Bejárónő
varrni tudó, úri- 
házhoz ajánlkozik.

1939 Nyomatott Ráboly Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám.)


