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A gömöri búcsú.
Búcsús ünnepet ült a múlt va

sárnap délután a gömöri ma
gyarság Tornaiján, hová a megye 
minden részéből több ezerfőnyi so
kaság gyülekezett föl, az egyesült 
magyarpárt gömörvármegyei szer
vezetének alakuló gyűlésére.

Az ünnepélyes keretek között le
folyt, impozáns méretű gyűlésen 
megjelent Ja r o s s  Andor tárcanél
küli miniszter, a felvidéki magyar
ság rajongásig szeretett, nagyér
demű vezére is, akit Beje községben 
lovasbandérium várt és meleg ün
nepléssel fogadtak A titkár^, M é-, 
szár Oszkár kíséretében gépko
csin érkezett miniszter Bején Szent- 
lvány J ó z s e f  országgyűlési képvi
selőnek volt szívesen látott vendége i 
s innét indult a tornaijai gyűlésre. I

Zászlódiszben pompázott Tor-j 
nalja. A főtéren tízezernyi sokaság; 
sorakozott föl példás rendben, az j 
egyes helyi szervezetek saját zász
lóik alatt.

A nagyszámú vármegyei előke
lőség soraiban ott láttuk S óldos 
B éla  dr. gömör-kishontvármegyei 
főispánt, F odor J en ő  felsőházi ta
got Putnoky M óric és Szent- Irány 
J ó z s e f  országgyűlési képviselőket, 
Horváth Árpád dr. alispánt s több 
közéleti jelesünket.

A gyűlés lefolyásáról a követ
kezőkben számolunk be :

Az alakuló gyűlést a Rimaszombati 
Magyar Dalegylet éneke vezette be, id. 
Halász József karnagy dirigálása mellett 
elénekelvén a dalárda a magyar Hiszek
egyet, aminek elhangzása után Fodor 
István, a tornaijai járási pártszervezet 
elnöke a gyűlést megnyitotta.

Révay I-tván gróf, az egyesült magyar 
párt nagy felkészültségű ügyvezető el
nöke ismertette az okokat, melyek a 
párt uj vármegyei beosztása következ
tében a párt szervezetének átalakulását 
tették szükségessé. A pártvezetőség e 
tárgyban Rimaszombatban tartott ülésén 
hozott határozata alapján ezúttal előter
jesztett javaslatára az alakuló gyűlés 
nagy lelkesedéssel, egyhangúlag meg
választotta : a vármegyei pártszervezet 
elnökévé Hevessy László nyug. főispánt, 
ügyvezető elnökké Varga Imre rimaszom 
szombati ref. lelkészt, diszelnökké Dittel 
István rozsnyói nagyprépost-kanonokot, 
Perecz Samu rimaszombati nyug. városi 
tanácsost, V. Oros János serkei- és Pá- 
pezsik András pelsőci kisgazdát. Alel-

nökök : dr. Hlsnyay Heinzelmann Béla, 
dr. Löcherer Géza, alsó Demeter István, 
Mics József. Jegyzők : dr. Baráth László, 
Gaál Béla. Titkárok : Siposs József és 
Willner István. Tagok : a megyében lakó 
törvényhozók (képv. és felsőházi tagok), 
a járási pártelnökök, az orsz. pártveze
tőségi és elnöki tanácstagok.

Hevessy László vármegyei pártszerve
zeti elnök a megválasztottak nevében 
hálás szavakkal köszönte meg a válasz
tással megnyilvánult, kitüntető bizalmat 
s Ígéretet tett arra, hogy minden mun
kájukban a magyarság érdekvédelme, 
jövő boldogulása és a teljes egység 
megteremtése lesz a cél, amelynek el
éréséért fáradhatatlanul, kitartóan dol
gozni kívánnak.

Szűnni nem akaró éljenzés és taps
vihar közepette emelkedett ezután szó
lásra Jaross Andor miniszter, aki hatal
mas beszédében mindenek előtt azt han
goztatta, hogy a megnagyobbodott Ma
gyarország vérkeringésébe kell belekap
csolódni teljes lendülettel, hogy a ma
gyarság dunamedencei hivatását betölt
hesse. A felszabadulás után a felvidéki 
magyarság vezetői előtt két lehetőség 
állott. Az egyik az, hogy visszavonulja
nak, de a felelőség azt diktálta, hogy a 
sok szenvedésben egybeforrott nemzet
csoportot nem szabad a szétesés sor
sára hagyni, a felvidéki ^magyarság to
vábbra is erős összefogással harcol a 
magyar életért. A magyarság akkor vál- 
hatik a Kárpátok medencéjében a többi 
nép érdekében is uralkodni tudó erővé, 
ha először önmagában elegendő erős és 
egészséges.

A miniszter a továbbiakban részlete
sen foglalkozott a szlovákiai magyarság 
rossz helyzetével. Kérte, hogy a hazai 
magyarság ne ragadtassa el magát ha
sonló módon az itteni szlovákság ellen. 
Hangoztatta, hogy a magyar kormány 
állandóan éber figyelemmel kiséri a 
szlovákiai magyarság sorsát és minden 
alkalmat megragad, hogy sorsukon se
gítsen. Kifejtette, hogy a Felvidék bele- 
illeszkedése a magyar élet folyamatába 
fokozatosan történik és kiemelte, hogy 
a felvidéki hivatalos és társadalmi in
tézmények átalakítása során csakis olyan 
emberek kerülhetnek vezető helyre, aki
nek nemzethüsége legnehezebb időkben 
is kiállotta a tüzpróbát. Ilyen szempont
ból a Felvidéken külön jelentőséget nyer 
a zsidókérdés is.

A magyarság egyszerűen megállapítja, 
hogy a Galiciábói és keletről beszivár
gott zsidóság kihasználva a liberális 
korszak kereseti lehetőségeit, olyan ha
talmi és szellemi pozíciókba dolgozta 
bele magát, hogy elérkezett az utolsó 
ideje annak, hogy a zsidó métellyel le
számoljunk. Ma még mindig ott tartunk, 
hogy a közvélemény nincs helyesen tá

jékozva sem a belpolitikai, sem a külpoli
tikai eseményekről, mert a sajtónak majd
nem hatvan százalékát jelentő zsidó libe
rális része a zsidó érdekek érvényesülése 
szempontjából irányítja a közvéleményt. 
A legutolsó napokon ez a sajtó tévesen 
állította be a felvidéki ügyvédi kamarai 
fölvételek és az iparengedélyek revízió
jának Ügyét. Amikor a csehszlovák ál
lam által adott iparigazolványokat és 
kereskedelmi jogosítványokat felülvizs
gáljuk, azt akarjuk, hogy a nemzethii- 
ségükben érintetlen magyar emberek 
dolgozhassanak. Azt panaszolják, hogy 
kiirtjuk a zsidó ügyvédeket. Vájjon ma
gyar szempontból megnyugtató volna, 
ha eltűrnénk olyan állapotot, mint ami
lyen például a kassai ügyvédi kamara 
területén is van, ahol az ügyvédek 
nyolcvan százaléka zsidó. Amikor most 
negyven százalékra szállítottuk le a zsidó 
ügyvédek arányszámát, még voltaképpen 
a zsidó ügyvédek érdeke a megenge
dettnél jobban érvényesül, mert csak 
hatszázalékos arányszám illeti meg őket. 
Akik megosztották velünk a magyar ki
sebbség sorsát, azt testvérünknek tekint
jük, de a többieket nem tűrhetjük meg 
sorainkban.

A földkérdéssel kapcsolatban megem
lítette a miniszter, hogy egyik szomszé
dos állam sajtójában olyan közlemények 
jelentek meg, hogy azokat a földeket, 
amelyek a csehszlovák földreform előtt 
a magyar földbirtokosok tulajdonában 
voltak, vissza akarnánk juttatni a magyar 
földbirtokosoknak. Mi ezeket a földeket 
igenis vissza akarjuk adni, de nem a 
volt magyar birtokosoknak, hanem a 
magyar népnek. Tudok róla, hogy egye
sek akciót indítottak az iíyen földek 
visszaszerzésére. Erről a helyről mon
dom, hogv elvárom attól a földbirtokos 
osztálytól, amely végigszenvedte velünk 
a húsz esztendőt, megtanulja becsülni 
a kérgeskezü magyar paraszt kitartását, 
rendelkezik annyi felelősségérzéssel, 
hogy ilyen igényt nem támaszt.

Ezt a kérdést is a jómagyarság és a 
nemzetnüség alapján kell felfogni s le
gyen annyi felelősségérzet és áldozat- 
készség, hogy e tekintetben is meghaj-

lunk a történelem parancsa előtt. Ál
dozatos magyar munka és mindenben 
kitartó szoros összefogás által elérjük a 
nemzet bolgogulását, Magyarország fel
virágzását, ez kell, hogy áthasson min
den hazája sorsát, nemzete jólétét szi
vén viselő, igaz magyart.

A pártvezér-miniszter beszédét hosz- 
szas tapssal és éljenzéssel fogadta az 
alakuló gyűlés közönsége, megható, ra
gaszkodó szeretettel ünnepelve benne a 
felvidéki magyarság csehrabságból ki
szabadító és az anyaországba visszave
zető egyik leglelkesebb harcos vezér
parancsnokát.

Szakáll Zoltán vármegyei pártfőtitkár 
ezután következő lelkeshangu beszéde 
végeztével Szent-Ivány József országgyű
lési képviselő, nagy figyelem közepette, 
egyes fontosabb párt- és helyi kérdé
sekkel foglalkozott s kérte azok elinté
zésére Jaross miniszter megértő támo
gatását.

A mindvégig példás rendben és lel
kes hangulatban lefolyt alakuló gyűlést 
a Himnusz eléneklésével fejezték be.

Az egyesült magyar párt gömör
vármegyei szervezete a gömöri ma
gyarság vasárnapi búcsúján meg
alakult. Az ünnepélyes alakulás lel
ket melengető vasárnapja után be
következett hétköznapok a teremtő, 
az alkotó munkára felajzottan kell 
hogy találjanak pártvezetőséget és 
párttagokat, minden dolgozni ké
pes és dolgozni is akaró magyart.

Ennek a nagy munkának egy
ségesnek, célhozvezető egyuton 
haladónak és olyannak kell lennie, 
hogy annak eredménye soha, egy 
pillanatra se legyen kétséges, vagy 
éppen veszélyeztetett s ez az ered
mény : a b o ld o g  m agyarok  b o ld o g  
országának  m ielőbbi m eg terem tése, 
minden orkánnal biztosan da co ló , 
sziklaszilárd alapokon történő ú jjá 
ép ítése.

Falu vagy város ?
VI.

Mindenekelőtt őszinte köszönetét 
mondok dr. Csák Géza feledi ügy
véd barátomnak, hogy volt oly szi
ves a „Gömör“ egy előbbi szá
mában megjelent szerény közlemé
nyemet szives figyelmére méltatni, 
sőt arra még válaszolni is. Maga 
mondja, hogy ezzel az első közle
ményével még nem merítette ki a 
tárgyat s azzal tovább is akar fog
lalkozni, — már csak az egyönte
tűség kedvéért is — ma én sem

foglalkozom még az Ő közlemé
nyével, hanem feltartom a szeren
csét magamnak arra az időre, mi
kor Ő a maga részéről már vég
zett a tárggyal — legalább is 
egyelőre!

Foglalkozzunk azért egy kicsit 
újra szorosan a falu, vagy város 
kérdésével! Hát megtörtént az első 
hivatalos lépés is abban az irány
ban, hogy Rimaszombat közönsé
gének a véleménye ebben a kár-

Szombaton este családias táncest a katolikus olv. egyletben, 
mely ezentúl kétketenként megismétlődik.



2. Gömör 1939. április hó 23.

désben nyilvánvalóvá tétessék s 
hogy hivatalos tudomást szerezze- 
nek*erröl a véleményről az illeté
kes felettes hatóságok i s ! Rima 
szombat képviselőtestülete ez évi 
április hó 13-ik napján egyhangú 
határozattal kimondotta, hogy vá
ros akar lenni ú jra! Elég későn 
jutottunk el idáig, de ez nem raj
tunk, rimaszombatiakon múlott! 
Kétségtelen ugyanis, hogy felsőbb 
körökből Rimaszombat érdekeivel 
teljesen ellentétes irányzatok és kí
sérletek születnek meg időről-időre! 
Elég hosszú huzavona után kísér
let történt egy ólján város veze
tőség nyeregbe juttatásával, amely
ről feltételezhető volt, hogy ennek 
a határozatnak a megszületését meg
gátolhatja, vagy legalább késlel
tetheti ! Nem sikerült! Most aztán 
már meg van a határozat, mire fel 
olyanokat hallani innen-onnan, hogy 
ez még semmi, mert számadás és 
költségvetés kell, mert csak ak-1 
kor lehet az üggyel komolyan J 
foglalkozni ! Hangoztatják ezt pe- j 
dig olyan körökből, melyeknek j 
maguknak sincs még költségveté
sük, ami nélkül pedig sem községi, 
sem városi költségvetést csinálni 
nem lehet! Hiszen még most van
nak folyamatban az adó bevallá
sok, mikor lesz még ebből kivetés 
s pontos adat! Az egész dologban 
csak az az érdekes, hogy lehet! 
községet, lehet járást, lehet várme
gyét csinálni költségvetés nélkül, 
csak épen megyei várost nem ! Pe
dig itt Gömör megyében pont aj 
volt városok vannak abban a hely-1 
zetben, hogy a felszabaduláskor ( 
minden zökkenő nélkül ott folytat- j 
hatták volna közigazgatási életüket, 
ahol elhagyták 1919-ben! Mert 
mig a vármegyék utóbb már egy
általában nem voltak, mig a járá
sok teljesen idegen, sőt ellenséges! 
irányú vezetés alatt állottak, mig a 
községek közül sok — legnagyobb 
tisztelet a számos kivételnek, — i 
kommunista, vagy agrárius szellemű 
vezetés alá került a 20 év alatt, 
addig — ez utóbbi szempontból 
csak Rimaszombattal foglalkozom, 
mert a többi város életét nem is
merem, — Rimaszombat egy per
cig sem volt más vezetés alatt — 
kivéve a kormánybiztosságot, — 
mint tiszta magyar nemzeti párti 
vezetés alatt, mert minden válasz
táson megállta helyét a magyar
ság s magyar nemzetiségű többsé
get juttatott be a képviselőtestületbe 
s a bírói székbe ! A kormánybiz
tosság a legjobb bizonyítéka an
nak, hogy igy próbálták a nyakas 
magyarságot megtörni, de ez sem 
sikerült s csak a város szép kis 
villamos müve esett ennek a rend
szernek áldozatul! Érthetetlen azért, 
hogy miért kellett a felszabadulás 
után Rimaszombattal, mint község
gel kísérletezni! A laikus városbiró- 
tól nyomban a felszabadulás után, 
a csehek alatt mint helyettes vá- 
rosbiró működött s igy a várost 
már ismerő fiatal ügyvéd ember 
vette átif a vezetést! Miért nem le
hetett Őt nyomban polgármesteri 
jogkörrel felruházni. Ha főszolga
bírókat s alispánokat ki lehetett ne
vezni, miért nem lehetett polgár- 
mestert is. A város többi tisztvi
selője majdn:m mind a helyén volt, 
az egyetlen aljegyzői szék volt üres. 
Ezt nyomban egy anyaországi jegy
zővel be lehetett volna tölteni, ki 
az ottani adó ügyekben jártas s 
készen van a városi adminisztráció! 
Tekintettel arra, hogy az árvaszé

kek még ott sem igen működnek, 
ahol vannak, e g y e t len  f i l l é r  több 
kiadás nélkül Rimaszombat, mint 
város zavartalanul működhetett 
volna újra. Ha aztán az ily zavar
talan állapotban, a régi rangban 
tovább működő városról utóbb ki
derült volna, hogy egy vagy más 
ok miatt mint város nem állhatja 
meg a helyét, még mindég helye
sebb sorrend lett volna a későbbi 
járási beosztás, mint igy, ahogyan 
ma történik, amikor a régi, kipró
bált tisztviselőket hagyják lebegni 
az űrben s közben fizettetik aa.ösz- 
szes régi alkalmazottakat s tartják 
az egész szervezetet egy mindennél 
ártalmasabb bizonytalanságban! Hi
szen nyilván tudjuk a célzatot, hogy 
ha sikerülne beszervezni Rimaszom
batot községnek, akkor talán majd 
a tisztán látás lehetetlen volta miatt 
még csend is lehet! Hát ez pedig 
nagy tévedés! Mi tisztán látunk 
ma is.

Másik érdekes nézet nyilvánulás 
az, hogy kivel lehet hát azt a vá
rost megcsinálni ?

Szép és tisztes állás a polgár- 
mesterség s én meg vagyok arról 
győződve, hogy akad fiatal kezdő 
ügyvéd ember azonnal, aki kész
séggel vállalja ezt a tisztes állást, 
csak induljon meg a szervezkedés 
lehetősége ! A kinevezést úgy sem 
lehet elkerülni itt sem, mert a köz
ségi vezetőség nem csinálhat várost, 
azt olyannak kel! megcsinálni, aki 
aztán az önkormányzati élet során 
is ott maradhat az élen ! Nem is 
lehet ezt másként elképzelni, mert 
hiszen, hogy egyebet ne említsek, 
ez a mostani állapot egyenesen le
hetetlenné teszi a jövőben is, hogy 
egy városi háztartás felől tiszta kép 
alakuljon ki, mert egy egész tömeg 
olyan bevételtől esik el Rimaszom
bat ma, mint község, mely bevé
telek mint várost megilletnék s mely 
elmaradt bevételeket a községnek 
majd pótadóval kell pótolni! Csak 
a már eddig ismert ilyen volt vá
rosi bevételek körülbelül 75.000 cs. 
koronát, vagyis több mint 10.000 
pengőt tesznek ki. Eddig a város
ban, — ha mulatott valaki, ha kár
tyázott, ha hirdetett, stb. csekély 
adót fizetett — ma, te jó polgár, 
ki sem nem mulatsz, sem nem hir
detsz, sem nem kártyázol, mint 
községi, vagyis falusi lakos ezt mind 
Te fogod megfizetni pótadó formá
jában ! Hát ezért nem kell búsulni, 
most már egyenesben vagyunk a 
város dolgával, menni fog az, mert 
mennie kell!

Sajnálatos ugyan, hogy nem me
hetett ez az ügy úgy mint Loson
con, hol minden kinevezések és 
kísérletezések nélkül ma is a régi
ben van minden s haladnak nyu
godtan a megyei városi jelleg felé, 
mert a Nógrád megyei alis
pán Losoncra vonatkozólag ez év 
március 14 iki alispání jelentésében 
kijelentette, hogy Losonc sorsa 
még függőben tartatott! Pedig né
hány hete egy itt járt előkelő lo
sonci lakos azt a véleményt nyil
vánította, hogy Rimaszombatban 
élénkebb a piaci élet, mint Loson
con, noha akkor még több hivatal 
szervezetlen volt s a határ igazí
tás sem történt még meg.

Dr. Kovács László.

A Rimaszombati Halásztársulat el
nöksége érlesili a sporthorgászokat, 
hogy a társulatba való felvétel iránti 
kérelmük az elnökséghez már beadható.

6 hetei ivókúra 18 pengő.
Nem szükséges külföldi kúrákra költeni pengőnket, hanem epe-, gyomor-, máj- 
bajok esetén, tulhizás ellen, itthon tartsunk kúrát a Mira glaubersós gyógyvízzel, 
orvosi tanács szerint. Ilyenkor 6 héten át, reggelenként, éhgyomorra 2—3 deci 
langyos gyógyvizet fogyasszunk.

Jövedelem és vagyonadó.
Közli: Klamarik János jegyző, Losonc.

Ezen adónemet a következő adóala
nyok fizetik :

1. Magyar állampolgárok az összes 
jövedelmük után, ha az ország területén 
laknak.

2. Külföldön lakó magyar állampol
gárok, ha magyar állam területén van 
jövedelmük.

3. Külföldi állampolgárok, ha a ma
gyar állam területén laknak.

4. Közbirtokosságok és volt úrbéresek 
(ha részarányuk nincsen megállapítva).

5. Külön kezelt vagyontömegek (fel 
nem osztott hagyatékok, csődtömegek, 
zárgondnoki kezelés alatt álló vagyon
tömegek stb.)

Mentességek:
A jogiszemélyek közül az állam, tör

vényhatóság, község (város) egyházak, 
gyámpénztárak, egyesületek, intézetek, 
részvénytársaságok, szövetkezetek, köz
kereseti és betéti társaságok, nem cég
jegyzett társas, vagy alkalmi vállalatok 
jövedelemadó alól mentesek.

Abban az esetben, ha a jogiszemé
lyeknél a jövedelem a tagok között szét- 
osztatik, részeik arányában a tagok adóz
nak személyesen.

Ha az egyházak (egyházközségek) szer
zetesrendek, apátságok, káptalanok va
gyonának jövedelmét a lelkész élvezi 
szabad rendelkezése szerint, ez esetben 
a javadalmas jövedelemadó köteles.

Közös háztartásban élő feleség, gyer
mekek, lemenők, felmenők, fogadott 
gyermekek, vők, menyek és oldalroko
nok jövedelme és vagyona a férjnek, 
illetve háztartást vezetőnek vagyona, il
letve jövedelméhez számítandó, ha a kö
zös háztartás fejével együtt laknak és 
annak részéről eltartásban, gondozásban 
részesülnek és az eltartás ellenében jö
vedelmüket a háztartás fejének átadják.

Ha a családtag jövedelmének egy ré
szét önként, magánjogi kötelezettség nél
kül szolgáltatja, ez a jövedelem a ház
tartás fejénél nem veendő fel adóztatás 
végett ; ha pedig nem eltartás fejében, 
hanem rokoni támogatás címén jut a 
jövedelem egyrésze a háztartás fejéhez, 
csak abban az esetben esik a háztartás 
fejénél adózás alá, ha a családtag jöve
delmének egy részét magánjogi kötele
zettség alapján adja.

Nem számítható a közös háztartáshoz 
tartozó családtag jövedelme :

a) ha a házastársak életközössége köl
csönös akaratuk szerint tartósan meg
szűnt és a feleség vagyonát nem a férj 
kezeli ;

b) ha a feleség, vagy a többi család
tagok keresete 600 pengőnél nem több, 
vagy magán szolgálati illetményük az 
évi 3600 pengőt nem haladja meg. Ha 
ezen összegnél több a családtag jöve
delme, vagy illetménye, a meghaladó 
részösszeg a családfő jövedelméhez szá
mítandó.

c) Ha a családfő bizonyítja, hogy a 
családtag jövedelme nem kerül az ő ren
delkezése alá.

Mentesek a jöv ed elem adó alól azon sze
mélyek, akiknek évi összes jövedelme 
az 1000 pengőt nem haladja meg.

Azon személyek, akiknek adómentes 
és adóköteles jövedelmük van, de az 
adóköteles jövedelmük a 600 pengőt nem 
haladja meg.

Vagyon és jövedelemadót fizetni kö
telesek :

a) Akinek múlt évi összes jövedelme 
az 1000 pengőt (beleértve az adómen
tes jövedelmet is), illetve vagyonának 
értéke az 5000 ezer pengőt meghaladta 
1938 december 31-én, vagy ha jövedel
mük után jövedelemadót nem kötelesek 
fizetni, azonban vagyontárgyuk értéke a 
25000 pengőt meghaladta.

b) A közszolgálatban állók, akiknek 
m. évi szolgálati illetményükön kívül 
más egyéb jövedelmük a 600 pengőt 
meghaladta.

c) Az egyházi javadaimasok és ma
gánalkalmazottak, ha szolgálati illetmé
nyük az évi 3600 pengőt vagy más jö
vedelmük a 600 pengőt meghaladta.

Mentesek a jövedelemadó alul:
A rokkantak ellátási dijai, segélyek, 

járadékok, a kir. honvédség, csendőrség, 
állami, államvasuti, rendőrségi, folyam
őrségi, pénzügyőrségi, vármegyei, városi, 
községi, közigazgatási, közkórházi, tan
ügyi, orsz. munkásbiztositó pénztári, vá
rosi és községi üzemi alkalmazottak il
letményei.

A közszolgálatban állóknak és az egy
házi javadalmasoknak javadalmához tar
tozó ingatlanokból származó jövedelmei 
szolgálati illetménynek számíttatnak s 
igy a közszolgálatban állóknál teljes 
öszegében, az egyházi javadalmasoknál 
pedig amennyiben a 3600 pengőt nem 
haladja meg, jövedelemadó alól mentes.

Adóalap a pénzbeli, vagy pénzértékkel 
biró bevételek. Ide tartoznak az adózó 
földbirtokának a terményei, az ipari vál
lalatban előállított, vagy kereskedésben 
forgalombahozott, árucikkekért kapott 
eladási ár, továbbá a termelt, vagy elő
állított, de még nem értékesített ter
mény, áru piaci forgalmi ára, házbérek, 
szellemi, vagy testi munkáért kapott bé
rek, dijak, fizetések s bármely más el
lenszolgáltatások, követelések, saját ház
ban birt lakás haszonértéke, pénzérték
kel biró egyéb tárgyak, javak és jogok, 
ajándékok, adásvételi bevételek, érték- 
papirjövedelmek stb.

Fantasztikus meglepetések várják az 
idei budapesti nemzetközi vásár 

látogatóit.
Ha eddig vásárvárost építettek éven

ként a Városligetben a Nemzetközi Vá
sár céljaira, ezidén már va ló sá gos met
ropolist, tökéletesen felszerelt vilá gvá 
rost kellett a nemzetközi kiállitósereg 
és a milliós lálogatóközönség érdekében 
elővarázsolni. Közel ezerötszáz verseny- 
képes ipari cég vonul fel a vásáron, 
amelynek immár nemcsak utcái, utai, 
körutai, terei, parkjai, vendéglői, kávé
házai és telefonközpontja van, hanem 
már — harminchat méter magas karcsú 
antenna hirdeti — sa já t külön rádió
leadó állomása is. Van persze külön 
rendőrsége, külön tűzoltósága, külön 
mentőszolgálata, óriási divatrevü-szinhá- 
za és több filmszínháza is, nem is szól
va a sok irodai és hivatali helyiségről, 
amelyekben az adminisztrációt bonyo
lítják le és a közönséget szolgálják ki.

Persze se szeri sem száma a megle
petéseknek, az újdonságoknak, az újítá
soknak. Ezek között, hogy csak néhá
nyat említsünk — nagy érdeklődésre 
tart számot az első  m agya r kerékpár 
kiállítás, a légo lta lom  tökéletesített pro
pagandája, a munkásság eg ész ség sz o l
gálatának  és a g y á r i  hygiéniának eszkö
zei, az irodai munkát megkönnyítő leg
modernebb gép ek  sorozata, a meglepően 
szép „borkapuk“ és nem utolsó sorban 
a most népszerűsítésre váró uj és olcsó 
„virslitipus“.

A vásár féláru utazási kedvezménye 
egyébként már tegnap, április 22 én 
érvénybe lépett. A féláru utazási ked
vezményt és a vásár sok egyéb ked
vezményét biztositó vásárigazolványt 
minden utazási és menetjegyirodában 
árusítják és ilyet bárki szerezhet magá
nak. A vásárigazolvány ára azok részére, 
akik legfeljebb 80 kilométernyire lak
nak Budapesttől P. 180, azok részére 
pedig, akik ennél távolabb laknak sze
mélyenként P. 2’80. A vásár április 
28 án kezdődik és május 8-án zárul.

Tavasz van, Szerkesztő Űr,
tavasz van s városunk tereinek. Tompa
térnek és Mikszáth-ligetnek, Széchenyi 
kertnek parkjait rendbe szedte a gondos 
kertészi kéz. Mindhiába, édes, kedves, 
jó Szerkesztő Uram, mert a közönség, 
ez a nem kevésbbé kedves, de annál 
rendetlenebb közönség papírhulladékkal, 
narancshéjjal, szeméttel szórja tele a 
parkok, ligetek és kertek utait, virágos, 
pázsitos, grupjait. Instálom, tisztelt Szer
kesztő Úr, ha már más nem segit ezen 
a rendellenességen és piszkosságon leg
alább hadd hívjam fel én e sorokkal az 
illetékesek figyelmét.

Egy rendszereid polgár.
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csakis és kizárólag 
gyógyszertárakban
árusíthatók,• * ' f<
Érje- mindig, pgy«l jen I

Nagy siker az uj Belvárosi 
Színházban.

Kodolányi Já n o s Földindulás című or
mánysági színműve hatalmas sikert 
aratott az uj, keresztény, magyar kezek
be került Belvárosi Színházban. Mi en
nek a rendkívüli sikernek a titka? 
Semmi más, mint az, hogy tehetséges 
iró szól hozzánk, a színpad keretei és 
törvényei közt, tömören és kitűnően 
megépített történet formájában, amely 
történet maga az élet. Még pedig a mi 
különleges magyar életünk.

K odolányi Já n os  munkája olyan zsú
folt, úgy tele van az élet bőségével, 
hogy az első perctől kezdve varázsa

alá kényszeríti az embert. Költő Iró és 
drámaíró lép elénk egyszerre és tökéle
tes fegyverzetben. Alkotása mély élet
ábrázolás s biztos kézzel megformázott 
mű amelyből ellenállhatatlanul árad a 
szuggesztiv erő.

Külön nagy meglepetés az uj társulat 
produkciója. Gratulálnunk kell a szín
háznak, úgy a darabhoz, mint a szerep
lők kiválasztásához. Páger Antal, Eszenyi 
Olga, Vaszari Piroska, Mihályfy Béla, 
játékáról csak a legnagyobb elismerés 
hangján Írhatunk, de a többiek, Szende 
Mária, Boray Lajos Egyed Lenke, Orbán 
Viola, Bacsányi Paula, Hoykó Ferenc, 
Tompa Béla is kiveszik részüket a 
sikerből. A tökéletesen összecsiszolt 
előadás dr. Hosszú Zoltán rendező 
érdeme.

k a ll használni, am elya t a l a t 
tanban  utánoznak, ha alkaf- 
ta lanü l Is. Biztos, anyhe fé j- 
da lo m m a n ta t hatás Jellam zl az

ARTIN

Nemzeti filmszínház.
Szombaton és vasárnap f. hó 22 és 

23 án a hatalmas mértékben előállított, 
15 millió pengőbe került filmóriás kerül 
bemutatásra „C hicágó“ (A bűnös város) 
címen. 40 millió néző tapsolt a szezon 
ezen első filmjének. A film főszerepeit 
amerika legkiválóbb művészei játszák : 
Tyrone Power, Alice Faye és Don 
Ameche. A régi Chicágó rommá égését 
és újjászületését tárja elénk e gyönyörű 
filmalkotás.

Kedden f. hó 25 én Loretta Young és 
Joel Mc Crea nagyszerű vígjátékét lát
juk lepergetve a mozivásznon William 
A. Seiter rendezésében: „F érjfogd s„

c ,*  r m

wiacfjoor fzZweg éi
SlUüb& 'vnoLCföj.cij- ■JuAcUckcut
V -Ú t ja  CL V-CUoLtéhZyyi U  a /c

crríy~6icy ^ cyi^ cu^ i^ o-ő-^  
u  z & t c  a s
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Nagyot néz, ha az árui íátja,... 
kicsit Iá i, ha az árat nézi!

elmen. Három élelmes amerikai lány I főszereplésével. A gyermekcsoda művé- 
fordulatokban gazdag, szellemes és hu-j szí alakítása minden nézőt magával 
morteli küzdelmét élvezhetjük e fiim i  ragad.
meséjén keresztül a megváltó férjek T T -------- ”  0után- i 0$  o lc s ó

Szerdán és csütörtökön f. hó 26 és j .../) ** **
27-én Alán Dwan rendezésében a ?, Darmo1- Bev.f!tia'u  . . , Í&llfflí f V •-l Nincs vele bajlódás, teafozes,.H eid r  című tündén alpesi regény ke- keserúizü anyagok nyelése, stb.
rül bemutatásra. A gyermekek álma és! Jóízű hashajtó a.
a felnőttek csodálata: Shirley Temple n tmwrt i> kaptuk tro«nitrtirt»D *X)P<ViWlV

Budapest
k ö z p o n t já b a n ,  k ö z v e t le n ü l  a

Nem zeti Színháznál
minden útbaigazítás nélkül megtalálja 
Magyarország legszebb áruházát.
Hatalmas felkészültséggel és közis
merten jó minőségekkel örömmel 
várjuk Önt és meg vagyunk győ
ződve, hogy mindenkor szívesen 
fogja bevásárlásait nálunk eszközölni

A JÓ MINŐSÉGEK ÁRUHÁZA,
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Város és falvak.
rimaszécsi járásbíróságot egyszerűen be
olvassza a rimaszombati járásbíróságba, 
vagyis a két civakodó között Rima
szombatot tegye meg nevető harma-

Miként lett Feled nemcsak közigaz
gatási, hanem járásbirósági székhely is? 
Dr. Kovács László e tekintetben is té
vesen ismerteti a történeti tényeket és 
merész következtetéssel állítja azt, hogy 
csak egy kis véletlen elnézésen múlott 
az, hogy az egész rimaszécsi járásbíró
ság nem Rimaszombatban, hanem Fe
ledre tétetett át 1913-ban. Ugyanis, akik 
ezekre és az ezt megelőző időkre emlé
keznek, azok tudják azt, hogy Felednek 
és környékének nem 1908 körül jutott 
eszébe az, hogy a rimaszécsi járásbíró
ságnak Feledre való áthelyezését kérje, 
hanem ez Felednek többször megújuló, 
állandó igyekezete volt. Évtizedeken ke
resztül folyt a vita akörül, hogy Rima- 
szécs, vagy Feled-e a járásbiróságnak 
központibb fekvésű községe. Többször 
indult erős támadás Feled részéről Ri- 
maszécs ellen, de Rimaszécs a támadást 
mindenkor visszaverte még idejében, 
amikor t. i. még nem haladt a kérdés 
megoldása annyira előre, hogy a legil
letékesebb helyen aprólékos vizsgálat 
tárgyává tegyék ezt a kérdést, hogy a 
járás községei közül melyek közelitik 
meg közelebb Rimaszécset és melyek 
Feledet. Rimaszécsnek nagy támogatói 
voltak mindenkor a Coburg hercegek, 
akiknek birtokai Rimaszécs környékén 
és az ahhoz közelfekvő Balog völgyében 
feküdtek.

Így érkeztünk el az 1910-iki követ
választásokhoz. A hangulat izzó volt. 
Tisza István nem tudta elfelejteni az 
1905-iki választási vereséget. Megszer
vezte a nemzeti munkapártot és minden 
előkészületet megtett a nagy leszámo
lásra. A rimaszécsi választókerületben 
báró Hámos Antal feledi szolgabirót je
lölte a nemzeti munkapárt, a kormány
párt, Ligárt Jánost a 48-as fiiggetienségi 
párt. Hámos Antalt főleg Feled és kör
nyéke támogatta, — mig Rimaszécs most 
is kitartott a 48-as zászló mellett. Egé
szen természetes volt az, hogy Hámos 
Antal és édesatyja, Hámos László gö- 
möri főispán beígérték a feledieknek 
azt, hogy a járásbíróságot Rimaszécsről 
átviszik Feledre. A választáson Hámos 
Antal győzött és a nemzeti munkapárt 
országszerte is nagy győzelmet aratott. 
A kedvező légkörben Feled és környéke 
sürgette az ígéret beváltását és annak 
valóra váltása érdekében megindította 
az akciót. Megindultak az előcsatározá- 
sok. Én már akkor rimaszécsi ügyvéd 
voltam és Így közvetlen tudomásom van 
a történtekről. Rimaszécs ezúttal is 
igénybe óhajtotta venni a Kóburg urada
lom támogatását, amit az uradalmi ügyész
ség a rimaszécsieknek megígért azzal, 
hogy nincsen is szüksége arra, hogy Ri
maszécs küldöttségiieg forduljon Koburg 
Fülöp herceghez. (Én olvastam ezt a le
velet).

A felediek a vármegyei közgyűlést is 
megszólaltatták ez ügyben. A vármegye 
határozata a járásbiróságnak Feledre 
való áthelyezését javasolta. A Kóburg 
uradalom ügyésze a rimaszécsiek leg
nagyobb meglepetésére a javaslat mel
lett szavazott, mert belátta azt hogy 
Feled sokkal központibb fekvésű szék
hely lesz. Már a vármegye határozata 
Feled javára billentette a mérleget. Ezt 
követte Felednek és környékének nagy 
küldöttsége az igazságügyminiszterhez, 
amit Szabó László várgedei földbirto
kos vezetett. Kiterigették a térképet a 
miniszter előtt s annak vizsgálata után 
— amelyben az akkori honvédelmi mi
niszter és Putnoky Móric képviselő is 
résztvettek — ott mindjárt megállapítot
ták legmagasabb részről azt, hogy Fe
led  sokkal központibb fek vésű , mint Ri
maszécs. A felediek ezzel meg is nyer
ték a csatát.

Ezután a rimaszécsiek küldöttsége 
is megjelent az igazságügyminisztérium
ban. Nem a miniszter, hanem az állam
titkár fogadott bennünket. Kegyesen, de 
mindnyájan sejtettük a jövendőt. 1912 
ben meg is jelent az igazságügyminisz
térium rendelete a járásbíróság szék
helyének Rimaszécsről Feledre való 
áthelyezése tárgyában.

Ezekben vázoltam a járásbirósági 
székhely változásának történetét. Rá
mutattam arra, hogy nem a telekköny
vek decentralizásának tervbevétele ju
tatta a feledieknek eszébe azt, hogy a

I.
járásbirósági székhelyet a maguk szá
mára kérjék, hanem ebbeli régi tervüket 
és igyekezetüket sikerült megvalósita- 
niok a Hámos Antal kormánypárti kép 
viselő megválasztásának elősegítésével. 
Aki már most tudja azt, hogy milyen 
erőket mozdított meg az 1910. június 
havi választási küzdelemben a nemzeti 
munkapárt elsősorban a 48-as függet
lenségi párt ellen, annak azt is tudnia 
kell, hogy a nemzeti munkapárt igyeke
zett az ő győzelmének elősegitőit meg
jutalmazni mindenütt, ahol ezt, tehette. 
Nehéz is lett volna másképen cseleked
nie.

Ezek előrebocsátása után azt hiszem, 
hogy dr. Kovács László barátom azt is 
megengedi nekem, hogy az igazságügy
minisztériumnak lehetetlen lett volna 
Feled és Rimaszécs küzdelmében a 
telekkönyvek decentralizációjának elha
tározása után úgy dönteni, hogy az egész

dikká.
Ennyire nevetségessé és saját párt- 

hiveit ennyire semmibe vevővé sehogy- 
sem tehette volna magát, rimaszécsi 
képviselőjét és Gömörvármegye főispán
ját a nemzeti munkapárt kormánya el
tekintve attól, hogy a decentralizációnak 
különös megoldása lett volna a legki
rívóbb a jogkereső közönségnek érde
keit egyenesen kigúnyoló centralizáció.

Szerintem tehát kár dr. Kovács Lász
ló barátomnak szemrehányást tennie 
saját magának csak egy pillanatig is 
azért, hogy ő akkor — habár akaratlanul 
is — de mégis Rimaszombat érdeke 
ellen cselekedett azáltal, hogy a fele
diek küldöttségében Rimaszombat kép
viseletében megjelent.

A következő cikkemben fogok kitérni 
dr. Kovács Lászlónak a feledi járás és 
járásbíróság kérdését megoldani szán
dékolt javaslatára és a régi feledi já- 
rásbcliek megoldási tervezetére.

Dr. Csák Géza.

Parkírozzák a Főteret.
Napfényre kerültek az Árpád-kori kát. templom alapépítményei

Rimaszombat képviselőtestületé
nek határozata folytán e héten meg
kezdőitek a főtér parkirozási mun
kálatai.

A haladás embere, a város-fej
lődés hive jóleső érzéssel figyelte 
az első kapavágást, a századok 
taposta talaj földeritő, szépséget, 
korszerű szellemet teremtő életre- 
lehelését.

Hosszú évtizedek konzervativiz
mussal küzdő lelkes, harcos mun
kássága, a helybeli sajtó küzdelmes 
meggyőzni akarása végre-valahára 
diadalt aratott s az ortókapa első
vágása annyi várakozás után mé
gis megkoppant a ma már Horthy 
Miklós térnek nevezett piactér ka
viccsal parkettezett ősi talaján.

Az Árpádházi királyok korából 
származó templom-alapépitmények, 
embercsontok tömkelegében Szűz 
Máriás amulettek, régi pénzek, 
edénycserepek, buzogányfejek buk
kantak napfényre az ortókapa, csá-

kány-vájások nyomán s a par
kírozás nagy csodájára összeverő
dött emberek nap-nap mellett ért
hető érdeklődő kíváncsisággal fi
gyelik a szépséget varázsló mun
kálatokat.

Rövid idő választja el Rimaszom
bat közönségét attól az időtől, ami
kor parkírozott főtere a korszerű 
követelményeknek megfeleiőleg vi
rágdíszben, illatárban pompázik, al 
hősök párját ritkító emlékműve előtt 
hálás kegyelettel adózik az utókor 
s az azzal szemben lobogó ország
zászló előtt levett kalappal halad 
el majd a Ma gondokba merült, de 
boldog magyar jövő elé néző, or- 
szágépités szent munkáját vállaló 
embere.

*
Lapunk zártakor vészük a hirt, 

hogy a parkirozási munkálatokat 
május 6-ig bekell fejezni, mert a 
Szentjobbot hozó aranyvonat az 
nap érkezik városunkba.

H Í R E K
A frontra akarják küldeni

az amerikai E gyesült Államok elnökét, 
R oosevelt urat, — aki mindenáron bele 
sz eretne avatkozni Európa népeinek ü g y é 
be, — ha izgató és  uszító politikájával 
háborúba keverné államát, mert hát 
veszélyez teti az örökbékét.

Hm, örökbéke! Sok szó esett már 
errő l a világon, sa jnos, m indeiideig 
eredm énytelenül, ső t a tapasztalat azt 
mutatja, h o g y  minél inkább foglalkoznak  
e  kérdéssel, annál nagyobb  a háborúra 
készülődés.

A pacifisták  minden ed d ig i törekvése 
m eddő m aradt: az örökbéke, az em be
r is é g  legna gyobb  áldása csak nem akar 
m egvalósu ln i.

K om oly tudós bácsik emberöltőkön át 
foglalkoztak e  k érdéssel s e g ész  stúdiumot 
szentelve e  n a gy  rébusz m egfejtésének , 
száz és  száz ja vasla tta l állottak már elő . ! 
M indhiába: a ja va sla t egy ik e sem  m eg 
fe le lő .

T izenegy esz tendővel ezelőtt Gudmun- 
dus F innbogason izlandi eg y e tem i pro  
fe s sz o r  azt javaso lta , h o g y  a népszó 
v é ts ég , — ez az akkor o ly n a gy  tekin
tély fén yb en  sütkérező, ma már sóhivatal 
j e l le g é v e l  biró intézmény — kötelezze 
m agát, valam ennyi ta g já t arra, h o g y  
abban az esetben, ha az illető o rszág  
háborút üzen, azonnal a fron tra  kell v o 
nulnia az eg ész  kormánynak, am ely a 
hadüzenetet aláírta, valam ennyi képvise
lőnek, aki a hadüzenetet m egszavazta és 
általában valam ennyi m agasabbrangu  
közfunkcionáriusnak, aki a háború m eg 
indításában bárm iféle sz erep et vállalt.

I ly esféle az amerikaiak rész érő l R oose
velt elnök úrral szemben tett ja va sla t is :

álljon az élre az elnök bá csi s  ö vez esse 
frontra a csa pa to t!

Hm, hm, esetleg , ámbátor, mindazon
által, nono, — bármily komolynak is 
lássék e két eg ym á ssa l lén y eg ile g  eg y ez ő  
ja va s la t nem jó .

Nem, gudm undu su ccse n em ! Mert hát, 
m egkövetem  szeretettel, n a g y  ám az a 
„front." Sok minden izé bizé stáció ja  
van annak. Ujjé, de m ilyen sok ! Hány 
élet- é s  drukkmentes, biztos csü csü lőhely, 
nem beszélve a trénről, ahol m ég, nos 
igen , m ég  keresgéln i-kapargáln i is lehet.

B iztosra veszem, h o g y  ha elfogadnák  
e  javasla to t, minden „frontra kötelezett 
n a g y sá g“ ezeket a h e lyes posztokat f o g 
lalná el.

Nem j ó  tehát e gondola t, k edves Gud- 
mundus F innbogasson uram és  nyomán- 
induló amerikai békebarátok.

Mást, jobba t kérünk. Valami újabbat, 
radikálisabbat és biztosabbat.

Orvosi hir. Dr. Klein Imre orvosi 
rendelését Hunyady ucca 23 szám alatt 
megkezdte.

Megalakult a Gömör-Kishonti ág. 
ev. egyházmegye. F. hó 12 én Rozs
nyón ünnepélyes keretek között meg
alakult a tiszai evangélikus egyházkerü
let harmadik egyházmegyéje, a Gömör- 
Kishonti egyelőre egyesitett evangéli
kus egyházmegye, melynek felügyelőjé
vé Szent-Ivány József orszgy. képviselőt, 
esperessévé pedig Schmid István rozs- 
nyói lelkészt választották meg.

Halálozások. Karhút András rima- 
tamásfalvai kisgazda Rimatamásfalván, 
49 éves korában elhalálozott. A mun
káséletű férfiú hosszas szenvedés után 
tért örök pihenőre. Végtisztességtétele 
nagy részvét mellett ment végbe. Halá

lát özvegye, édesanyja, nagynénje, nagy
bátyja és nagyszámú rokonság gyá
szolja.

Sinka Pál helybeli kovácsiparos, 53 ik 
életévében f. hó 19-én meghalt. Őszinte 
részvétmegnyilvánuiás mellett folyó hó 
21-én temették. Elmúlása özvegyét és 
fiát döntötte gyászba.

Az első filléres vonat Rimaszomatba
f. hó 23-án d. e. 10 óra tájban érkezik 
és este 8 óia felé indul vissza. Az első 
filléres vonattal városunkba érkezők 
ünnepélyes fogadásáról és kalauzolásá
ról, dr. Löcherer Géza városbiró ezirá- 
nyu intézkedésére, városunk idegenfor
galmi - bizottsága gondoskodik.

Az idei Nemzetközi vásári igazol
ványok Szőllősy Istvánnál Városháza 
12 sz. a. kaphatók. Ugyanott egyéb 
felvilágosok is nyer hetők.
| Bajtársi összejövetel. A volt m. kir. 
besztercebányai 16. honvéd és népfel
kelő gyalogezred tiszli bajtársai leg
utóbbi összejövetelüket április hó 16 án, 
Budapesten a Pannónia kávéház külön 
termében (VIII. Rákóczi ut 5.) délután 
6 órai kezdettel tartották meg.

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

Műszaki tanfolyamok. A magyar 
Műszaki Szövetség jövő héten megis
métli villanyhegesztő tanfolyamát, mely
re hétköznapokon d. u. 6—7 óra között 
lehet beiratkozni Budapest, VI. Liszt 
Ferenc-tér 11. sz. alatt.

Ha jó szemüveget akar keresse fel
B Á R D I  Bienenstok Lipót és Fia
l á t s z e r é s z t .  —  Z E ISS ÜVEGEK B u d a p e s t ,
K á r o ly  k ö r ú t  2 « .  K ö z p o n t i v á r o s h á z a .  FOTO- 

CIKKEK n a g y  v á la s z t é k b a n .

Rimaszombati dalosok budapesti 
vendégszereplése. A Magyar Dalegyletek 
Országos Szövetségének április 29 én 
este >/s9 órai kezdettel a budapesti 
Zeneművészeti Főiskola nagytermében 
rendezendő diszhangvensenyén a Rima- 
szombati Magyar Daiegylet férfikara is 
közreműködik, id. Halász József karnagy 
vezetésével, műsorának legpompásabb 
három számával: Beschnitt: Osszián, 
Kodály: Huszt és Szenderey : Népdal
egyvelegével. A húszéves cseh megszál
lás ideje alatt gerinces magyar munkát 
végzett Rimaszombati Magyar Dalegylet 
budapesti vendégszereplése elé az egész 
gömöri társadalom nagy várakozás
sal tekint. A hangverseny a nemzet
közi Mintavásár idejére esik sigy azezen 
alkalomból Budapesten járó gömöriek 
az együttérzés kifejezéséül is a hang
versenyen minél nagyobb számban tör
ténő megjelenést kedves kötelességük
nek tartják.

Kereskedelmit végzett
perfekt magyar

gyors és gépirónő
1 állást keres. Cim a kiadóban.

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

Részvétköszönet.
Ezúton fejezzük ki hálás köszöne- 

tünket mindazon jó barátainknak és 
ismerőseinknek, akik megboldogult, 
drága Feteségem, illetve Édesanyánk 
végtisztességén résztvettek és pótol
hatatlan veszteségünk fölötti mély 
gyászunkat enyhíteni igyekeztek.

Klein Mór és gyermekei.

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

MOSKOVITS JENŐ
vizsgázott fogtechnikus.
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tegyen Pasién, amíg végig nem sétált az ünneplőbe 
öltözött ieg 'agyobb magyar áruház: a M A G Y A R  
D I V A T C S A R N O K  osztályain!

A vidéki látogatók díjmentes vásárfiát kap
nak, reklámemléktárgyat. Utalvány a vásár 
kedvezményes jegyfüzetében.

Díjmentes ruhatár és csomagmegőrző áruhá
zunk vidéki vendégei részére, -  éjjel-nappali 
szolgálat vevőink kényelmére.

Mindent egyhelyen vásárolhat olcsón, s olyan 
készletből, amelyhez hasonlóval az országban 
senki sem dicsekedhetik.

Kölcsey est Rimaszécsen. A rima- 
szécsi ifjúság 1939 április 2-án Kölcsey- 
estélyt rendezett, a Kárpátalján levő ka
tonáknak meleg ruhával való ellátása 
céljára. A gyülekezet éneke után Csiszár 
Imre ref. lelkész ismertette Kölcsey Fe
renc életét és költészetét és a Himnusz 
megszületésének körülményeit. Kölcsey-

verseket szavallak : Kolosi Böske, He
gedűs Jolán és Mészáros Dezső. Énekelt 
a Kórus és a gyermekkar. Duettet éne
keltek : Boros Irén és Pásztor István. 
Felolvasást rartott Kolosi Kálmán. Sza
valtak még: Varga Jolán, Pásztor Irén, 
Boros Barna, Barát Boriska és Gál 

Juliska.

a f e ....

ReJilcuncsonbaaot k a n -!

Szlovákiába utazók vizuma A po-1
zsonyi Országos Hivatal elnöksége áp
rilis hó 5-én 23468/1939. sz. a követ
kező körrendeletét bocsátotta ki a szlo- \ 
vákiai rendőrhatóságokhoz : — Tekintet
tel arra, hogy Budapesten nincs mégj 
szlovákiai külképviselet, gondoskodni 
kell a Szlovákiába utazók vízumáról.! 
Minden Szlovákiába utazó a határon a 
legudvariasabban kezelendő, amennyiben 
Szlovákia valamely fürdötelepére utazik 
és különösen akkor, ha az illető utas 
bemutatja a Tátrai Fürdők Irodájának 
Budapest, V., Vigadó u. 4. igazolását, 
hogy Szlovákia valamely fürdőtelepére 
utazik. Ezen utasoknak minden nehéz
ség nélkül kell a határközegeknek az 
utólagos vízumra való utasítást meg
adni és az utólagos vízumot vagy a 
határon, vagy kompetens járási hivata
loknál, a rendőrigazgatóságoknál lehet] 
megkapni. Az útlevélen és a Tátrai Für
dők Irodájának igazolásán kívül fel kell 
mutatni az utasnak a nyugtát, amely 
igazolja, hogy fedezetet tett le valamely 
szlovákiai fürdőben való lakásra és 
gyógykezelésre. Ezen határozat vissza
vonásig érvényes.

Székely Ferenc rimaszombati párt
titkár búcsúztatása. Az egyesült ma
gyar párt rimaszombati választmánya 
legutóbbi (ülésén búcsúzott el S z é 
k e l y  Ferenctől, a pártszervezet 
volt titkárától, akit az országos pártelnök 
a budapesti központi irodához osztott 
be szolgálattételre és közel háromévi 
rimaszombati működés után igy a fő
városba költözött. A pártszervezet nevé
ben Varga Imre ügyvezető elnök meleg 
szavakkal vett búcsút Székely titkártól 
és megelégedéssel konstatálta, hogy a 
rimaszombati pártélet újjászervezése, 
megerősítése és fellendítése érdekében 
rendkívül hasznos szolgálatokat tett és 
értékes közreműködésével a pártszer
vezet intenzív munkát végzett, sőt ered
ményeket is elért s a siker kivívásában 
jelentős szerepe volt. Kifejezésre juttatta 
a választmány ama kívánságát, hogy 
Székely titkárt uj munkahelyén ugyanaz 
a szeretet és megbecsülés vegye körül, 
mint Rimaszombatban. Varga elnök in
dítványára a választmány jegyzőköny-

M U S I C A
P IC C O L O  Z O N G O R A

135 cm., 7'/< oktáv, angol szerkezet 
a NEMZETKÖZI VÁSÁR

szenzációja!
IPARCSARNOK 266. sz. 

Városi termek :
Budapest, VII., Erzsébet körút 43 (Royal).

vileg örökítette meg Székely titkár ér
demeit és egyhangú lelkesedéssel úgy 
határozott, hogy a jegyzőkönyv kivona
tot úgy az országos pártközponthoz, 
mint Székely titkárnak is megküldik. 
A választmány részéről megnyilvánult 
bizalomért Székely Ferenc meghatott 
szóval mondott őszinte köszönetét és 
kérte a pártszervezet tagjait, hogy tart
sák meg őt továbra is szeretetükben.

Rimaszombati gimnazisták buda
pesti rádióhangvei senye. Lackner Lász
ló zenetanár vezetése alatt működő ri
maszombati „Éneklő Ifjúság4 100 tagú 
gimnáziumi énekkara április 22-én dél
után 1710 órakor a budapesti rádióban 
hangversenyezik (Budapest I. hullám
hosszán) a következő műsorral : 1. Prae- 
torius : Éneklő ifjúság. 2. Három virág
ének (Tavaszi szél, Arany ideim folyása, 
Két szál pünkősdrózsa), 3. Kodály: 
Ének szí. István királyhoz, 4. Nádasdy 
K : Három dal (Tisza partján, Csinálosi 
erdőn, A huszár), 5. Szögi E : Altatódal, 
6. Bárdos L : Hét jó nóta. Nádasdi há
rom dalát a stúdióban viaszlemezre 
veszik és május 18 és 19 éjjel 1—2 
órák között H A T  4 hivójeilel rövid
hullámon közvetítik a tenderentuli ma
gyar rádióhallgatók részére. A rima- 
szombati gimnazisták budapesti rádió
szereplését nagy érdeklődés előzi meg.

Elfogták a csobánkai tinótolvajt. 
Bicsányi István csobánkai gazdálkodótól 
még december folyamán ismeretlen 
tettetesek két darab másféléves tinót 
loptak el. A csendőrség a lopással kap
csolatban alapos gyanuokok alapján 
letartóztatta Csizmár Miklós hangonyi 
lakost és átadta az ügyészségnek.

azbesztcementpala
javításra nem szorul, 
vihar-és fagyálló

ETERNIT MÜVEK
Budapest, V., Berlini tér 5.
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A „Gömörbe Nógrádba" népszínmű 
bemutatója. A fiileksávolyi Kálót, hús
véthétfőjén mutatta be Gergely József
nek, az ismert színműírónak legújabb : 
„Gömörbe- Nógrádba“ cimü 3 felvoná- 
sos énekes-zenés népszínművét. A darab 
megérdemelt sikert aratott. A felszaba
dult felvidéki légkörben játszódó szín
mű nagy lelkesedésre ragadta a közön
séget, amely föllelkesülve az eredeti 
hazafias dalokon, szűnni nem akaró 
tapssal és viharos lelkesedéssel ünne
pelte a szerzőt, ki ezzel a művével isi 
bebizonyította, hogy ami értéket a ma
gyar faluból leikébe szívott, azt most 
mint igazi irodalmi értéket adja vissza 
a falunak. A kitűnő helyi műkedvelő
gárda a színdarabhoz méltó alakítást 
nyújtott. A rendezés és betanítás nehéz j 
munkáját Danisovszki Imre tanitó, az 
egyesület vezetője végezte nagy hozzá
értéssel.

Halászok figyelmébe. A földmivelés-1 
ügyi miniszter az 1939 évi általános ha- ! 
lászati tilalmat az ország összes nyilt- 
vizeire elrendelte és annak tartamát 1939 
máj. 1—27-ig bezárólag terjedő 27 nap
ban állapította meg. Ezen idő alatt nyílt- j 
vízből halat fogni nem szabad. E ren- j 
delkezés alól kivételt képez a Duna fo- [ 
lyamnak 1852.8— 1861.8 km. közti és 
egyéb kisebb vízfolyásoknak a magyar
szlovák országhatárt képező szakasza, 
melyekre vonatkozólag az általános ha
lászati tilalmi idő a magyar királysági 
és csehszlovák köztársaság között lét
rejött korábbi egyezmény alapján ápri
lis 1-től május hő 30 ig fog tartani. Va 
lamely vízfolyásnak országhatárt képező 
szakasza alatt azon folyómederrészt kell 
érteni, ahol a két ország közötti határ
vonal a vízfolyás közép vagy sodorvo
nalára esik. A sebes- és szivárványos j 
pisztrángra vonatkozólag a halászati j 
törvények végrehajtása tárgyában kia
dott 9500/1926. sz. rendelet 21. §-ában 
elrendelt tilalmi idő van érvényben, mely 
szerint a sebespisztrángot október hó 
1-től január hó 15-ig, a szivárványos 
pisztrángot pedig március hó 1 - töl áp
rilis hó 30-ig nem szabad fogni.

Vasúton, hajón, repülőgépen ol
csón utazhatnak a vásárlátogatók Bu
dapestre. Az április 28 tói május 8 ig 
tartandó Budapesti Nemzetközi Vásár 
utazási kedvezményei lehetővé teszik, 
hogy már a vásárt 5 — 10 nappal meg
előzően és 5—10 nappal a vásár utáni [ 
időpontig 10—60°/0-kal olcsóbban lehes
sen Magyarországra utazni. Ezek a ked
vezmények 24 ország vasúti, hajózási és | 
légiforgalmi vonalain vannak érvényben. 
A vásárigazolvány tulajdonosok érvényes j 
útlevéllel a magyar határt minden más | 
igazolóirat nélkül vízummentesen lép- j 
hetik át, a Budapesten váltandó utóla
gos vizűm dija P. 2 50. Részletes felvi
lágosítás és vásárigazolvány a m. kir. 
külképviseleti hatóságoknál, az összes 
nagyobb utazási irodákban és a vásár 
tb. képviselőinél kapható.

Tiszta, olcsó
a S P L E N D I D  szálló
IV., Magyar u. 34. (Muzeum és Egyetem kö
zelében.) Folyóvizes szobák 3 pengőtől. Köz

ponti fűtés.

Hivatalos közlemények.
1. Felhívjuk az állattartó gazdákat, 

hogy úgy a juh mint a szarvasmarha 
mételykóros megbetegedésénél feltétlen 
és időben forduljanak állatorvoshoz és 
használják a biztoshatásu Distolt.

2. Az ebtartó gazdák felhivatnak, 
hogy ebeiket a városháza 4. sz. irodá
jában büntetés terhe mellett jelentsék 
be.

3. A helybeli dohánybeváltó hivatal 
gyümölcsfák tavaszi rovarirtására szol
gáló nyers nikotint ad ki. Közelebbi 
felvilágosítást a dohánybeváltó hivatal 
nyújt

4. Felhívjuk az autótulajdonosokat, 
hogy az autók megviszgálása tárgyában 
kiadott hirdetményt gondosan olvassák 
el és ahhoz alkalmazkodjanak.

Féláru vasúti igazolványokról. A
belügyminiszter folyó évi március hó
17-én kelt 1312/1939. eln. számú rende
letére hivatkozással közli, hogy a fel
szabadult Felvidékről visszakerült tény
leges és nyugdíjas közszolgálati alkal
mazottak és ezek igényjogosult család
tagjai részére, az illetékes felsőbbség 
által látamozott kérelemre, az egyes 
utazásra szóló félárujegy váltására jo
gosító igazolványokat az illetékes üzlet 
vezetőségek 1939. évi április hó 30 ig to
vábbra is rendelkezésre fogják bocsájtani. 
Egyben folyó évi április hó 30 ig foly
tatólag érvényben marad a visszakerült 
közszolgálati alkalmazottak saját szemé
lyére engedélyezett az a menetkedvez
mény is, mely szerint ezek az illetékes 
szolgálati főnökség által az előirt mó
don záradékolt CSD arcképes igazol 
vány alapján vonalainkon 50%-os me
netkedvezménnyel utazhatnak.

Garázda suhancok újabban az orvo
sok éjjelicsengő gombját rongálják meg 
sőt pusztítják el a kapuk mellett, minek 
következtében az orvosok éjjeli jelző 
csengője hasznavehetelenné válik s az 
orvost esetleg éjjel beteghez hivó 
embertársunk az orvoshoz be nem jut
hatván, a beteg legalább is reggelig 
nélkülözni kénytelen az orvosi segedel 
met, ami a beteg gyors elpusztulását is 
eredményezheti, de veszedelmes ez a 
meggondolatlan, gonosz cselekedet azért 
is, mert a taszter leszakitásával a vilá- 
gitóáramba kapcsolt vezeték kiálló hu 
zalait véletlenül valaki megérintheti, 
ami súlyos sérülést, sőt halált okozhat. 
Az idegen ingó vagyon rongálás vétsé
gét mindenesetre kimeri lő, de a köz
veszélyességet is érintő büntetendő cse 
lekményt elkövető ismeretlen tetteseket 
a rendőrség gondos figyelmébe ajánl
juk.

*A kínzó fejfájás minden szellemi és 
testi tevékenységet megbénít. Kevés 
ember gondol arra, hogy a fejfájás 
gyakran vezethető vissza a rendetlen 
bélműködésre. Minden intelligens ember 
kötelessége a rendeszeres béltisztulásról 
gondoskodni. Ezt legkönnyebben úgy 
érheti el az ember, ha esténként lefek
vés előtt 2—3 szem Artin-dragéet vesz 
be. Másnap reggel könnyű és fájdalom- j 
mentes széke lesz anélkül, hogy eszébe j 
jutna, hogy este hashajtót szedett.

NYÍLT TÉR.*)

Pályázati hirdetmény.
A rimaszombati Polgárikör zenekara 

ezennel nyilvános pályázatot hirdet az 
üresedésben lévő primási, mélysiposi 
és kisbőgösi tagsági helyekre a követ
kező feltételek mellett:

Pályázhatnak mindazok, akik a fentirt 
hangszerek valamelyikén a magyar és 
tánczenét hallás után és emberi élvezet
re alkalmas mértékben játszani tudják, 
ha :

1. Valamely nem hamisított dip
lomával rendelkeznek annak igazolására, 
hogy nincsenek kizárólag a banda ke
resetére utalva.

2. Ha igazolni tudják hogy 1938 nov. 
hó 2 ika előtt is el merték nyilvánosan 
játszani azt, hogy „Legyen úgy, mint 
régen volt".

3. Ha még tyúklopásért jogerősen 
elitélve nem voltak.

4. Ha Írásban kötelezik magukat, hogy 
tányérozás alkalmával nem vesznek a 
tányérból kölcsön akkor, mikor nem 
látják.

A pályázni óhajtók tartoznak 1939 
évi április hó 29-én d. u. 6 órakor 
hangszereikkel megjelenni próbára a 
Polgárikör nagytermében. A próbajáték 
kötelező, ellenben a felvétel nem. Fel
vétel esetén tartozik a pályázó a banda 
részére azonnal 2 liter bort fizetni, mely
ből azonban a törvényes osztozkodási 
kulcs szerint O is részesedik.

Több sikeres vizsga esetén az áldo
más aránylag csökken.

Rimaszombat 1939. április 20-án.
A banda vez etősége.

•) E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

Nagy kereskedelm i 
vállalat
saját üzleti céljaira, a város üzleti életének köz
pontjában

házingatlant megvételre,
vagy üzlethelyiséget bé rbevé te lre  keres-

Ajánlatok „Nagyvállalat" jeligére a kiadóhivatalba 
küldendők.

HorograkerUlt lókötő cigányok. Lacz- 
kó József velkenyei földmives istállójá
ból ismeretlen tettesek még a cseh 
megszállás alatt két lovat hajtottak el 
és azokat Járdánházán 500 pengőért 
értékesítették. A tetteseket a magyar 
csendörségnek csak most sikerült Hor
váth György csuska és Szajkú János 
cigányok személyében kinyomozni és 
bíróság elé állitani. A rimaszombati kir. 
törvényszék büntető tanácsa mindkettő
jüket 5—5 havi fogházra Ítélte jogerő 
sen.

Vásári tolvaj a bíróság előtt. Bilák 
Istvánná végardói illetőségű többszörö
sen büntetett vásári tolvaj a legutóbbi 
tornaijai országos vásár alkalmával 
pénztárcát és betétkönyvet emelt el az 
egyik üzetben vásárló falusi asszony 
kosarából, azonban tetten érték. A meg
rögzött vásári tolvajt most vonta lelelős- 
ségre a rimaszombati törvényszék, Íté
lethozatal helyett azonban a tárgyalást 
április 26-ra halasztotta a bizonyítási 
eljárás kiegészítése végett s eddig a 
vádlottat szabadlábra helyezte.

ötheti fogház falopásért. Lovász 
István József rimaszombati munkás az 
egyik udvarból egy ötméteres szálfát 
emelt el. Rajtakapták s most a kir. tör
vényszék ötheti fogházra Ítélte.

Eladó
Standard gyártmányú Rádió

egy 6-)-l lámpásos jó 
karban levő

kupa-mérkőzését az Apátfalai SC ellen. 
Az ASC csapata a tavasszal jelentősen 
megerősödött s komoly játékerőt képvi
sel. A RPS-nak ez a mérkőzés lesz az 
első itthoni erőpróbája. Közönsége előtt 
kell beigazolnia, hogy uj életre ébredése 
értéket jelent a rimaszombati magyar 
sport számára. Lelkesedéssel és küz 
dőkészséggel kel! pótolni a csapat
ban még mutatkozó hiányokat s akkor 
a siker nem fog elmaradni.

A Tamásfalai MSC vasárnap délu
tán fél 3-kor a Tornaijai SC csapatát 
látja vendégül kupamérkőzés keretében. 
Erős küzdelemre van kilátás. Dacára 
annak, hogy a TSC győzelemmel kezdte 
a kupamérkőzések sorozatát, mi a 
TMSC győzelmét várjuk, mert nagyobb 
lendülettel rendelkezik.

Felelős s z e rkesz tő :  Rábely Károly.

Értesítés.
Értesítem a mélyen tisztelt 
közönséget, hogy Rimaszom 
batbanDeák Ferenc-uica 32
sz. alatt (postaépület)

m é s z á ro s  és hentes üzletet
nyitottam.
Szives támogatást k é r :
S Z A B Ó L Á S Z L Ó

1—3 mészáros és hentes.

Megtekinthető Mura Szilveszter keres
kedésében Jánosi utca.

S P O R T .

Meghívó. A Rimaszombati P olgári- \ 
kör Sportszakosztálya  folyó évi április} 
hó 23-án, d. u. fél 3 órai kezdettel a 
Polgárikör helyiségében tartja rendkí
vüli közgyűlését, melyre a t. tagokat és 
az érdeklődőket ezúttal is meghívja az 
előkészítő bizottság. — T árgysoroza t: 
1. Tisztikar választása. 2. Indítványok.

Magános idős férfi keres ügyes, meg
bízható, inkább középkorú

mindenes nőt
május elseje, vagy 15 ikére. — Rima

szombat, Széchy-ucca 33.

S p an y o l nyelvet
társalgási és gramatikai mód
szerrel tanítok. Cím meg
tudható a k iadóh ivata lban .

K m

T E N N I S Z.
A RPS gyönyörű három grundos pá

lyája már megnyillott s a szakosztály 
vezetősége magyar sportbaráti szere
tettel várja és látja a fehérsport kedves 
híveit. A kedvezmények iránti kérvények 
mielőbb beadandók.

Olcsón eladó
üzemképes egy tonnás

teh e ra u tó
és egy 30 as hat személyes
tátra. Érdeklődni lehet Me- 
gyeház-ucca 7.

F O O T B A L L .
Tornaijai SC RPS 5:3 (3:1). Biró: 

Györkefalvi. Lejátszva Tornaiján.
A RPS másodízben is vereséget szen

vedett Tornaiján első Felvidéki kupa- 
mérkőzésén (előző vasárnap barátságos 
mérkőzést játszottak). Az öszzeszokottsá- 
got nélkülöző és még ki nem alakult 
csapattal rendelkező RPS nem birt el
lenállni a nagyobb átütőképességgel 
rendelkező TSC-nek s bár csatárso
ra ezalkalommal gólképesebbnek bi
zonyult, a védelemben mutatkozó za
varok vereségét idézték elő.

A TSC nagyobb előrehaladást muta
tott az edzés terén, mig a RPS-nak 
szorgalmasan kell gyakorolnia, hogy az 
elmulasztottakat pótolja.

A RPS góllővői Murányi, Pohocky, 
Kocsis voltak.

A RPS vasárnap délután fél 5 órai 
kezdettel itthon játsza második Felvidéki

E g y

vendéglői jégszekrény
megvételre kerestetik.
Polgárikor. Rimaszombat.

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

felvétetik a 
„ Turul “ étteremben.

3 szobás modern
lakás fő uccán kiadó. 

BÓDY ISTVÁN K o s s u t h - u c c a .

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


