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A Szen t Jobb
diadalutja Grömörben.

(m l.) A keresztény Magyarorszá-1 
got felépítő első magyar király,: 
Szent István csodatevő szent keze 
ma, ápr. 30-án Komáromnál átkel a 
Dunán és országraszóló ünnepsé
gek közepette, fényben, pompában 
végig vonul aranyvonatán a cseh 
megszállás alól felszabadult Komá
rom, Érsekújvár, Léva, Párkány s 
ezek vidékét felölelő északnyugati 
országrészen.

Országjárása során a dicsőséges! 
Szent Jobb a folyó évi május 6-án, 
szombaton este 7 óra 5 perckor 
Rimaszombatba érkező Aranyvona
ton Gömörbe is ellátogat, hogy it
teni megpihenés után másnap, va
sárnap, reggel 7 óra 18 perckor 
Feled, Bánréve, Tornaija, Pelsőc, 
Rozsnyó és ezek vidékét megláto
gatva, Bánrévén, Salgótarjánon át 
visszatérjen Budapestre.

A Szent Jobbot magas egyházi 
és közéleti méltóságok kisérik or- 
száglátogató utján, élükön Seréd: 
Jusztinján biboros-hercegprimással.

Meghatódott lélekkel, boldogság- : 
gal telt szívvel tekint felekezeti kii- 
lömbség nélkül minden magyar a 
Szent Jobb hozzánk-látogatása elé,; 
hiszen benne nemcsak tündöklő 
csillagunk áldásthozó, sodatevö 
kezét, hanem azt a csodálatos szent 
Erőt tiszteljük, amely kilencszázév 
óta országvédönk, megőrzőnk, ba-j 
junkban és nyomorúságunkban vi
gasztaló reménységünk volt és ben
nünket, a sorsvállalással húsz évj 
alatt annyit szenvedett magyarokat] 
visszavezetett nemzettestvéreinkhez.

Nagy a mi tiszteletünk, örök a 
hálánk ezért és ennek a tisztelet 
nek és hálának fenségesen, min
denben méltóan kell megnyilatkoz
nia a nagy király szent kezének 
hozzánk érkezésekor, itt a Rima- 
és Sajómentén, hol kilencszázévvel 
ezelőtt az első magyar király or
szágjárásában személyesen vetette 
el a keresztényhit lelket szeliditő, 
szivetnemesitö csoda-magvait.

A fogadtatás ünnepi fényének 
emeléséhez, a zavartalan rend fenn
tartásához magyart jellemző fegyel
mezettséggel, megbecsülő szeretet
tel és a jóratörekvésben mindig 
megnyilvánuló összefogással egy

ségesen kell mindannyiunknak hoz
zájárulnunk, hogy ezúttal is kimu
tassuk más népek által tisztelet
tel és elismeréssel emlegetett nem
zeti erényeinket, amelyek a müveit 
népek sorában elöl való helyetog- 
lalásra méltóvá tesznek minket, ma
gyarokat.

*

Az Aranyvonatot megyénk ha
tárán S ó ld o s B éla clr. főispán és 
Horváth Árpád dr. alispán fogad
ják és kisérik el utján, a járásha
tárokon a főszolgabirákra vár ez a 
feladat. Rimaszombatban és Rozs
nyón a pályaudvarokon katonai 
diszszázad, zenével, egyházi, világi 
és katonai előkelőségek fogadják. | 
Amikor az Aranyvonat a pályaud
varhoz közeledik, a katonazenekar 
a Himnuszt játsza, utána pedig az 
„Ah, hol vagy magyarok... kez
detű régi egyházi éneket. Ennek 
hangjai mellett emelik le az arany
kocsiból a Szent Jobbot.

Az ereklyének az aranykocsiból 
való leemelése után feláll az erre 
vonatkozólag kidolgozott terv sze
rint összeállítandó menet és a Szent 
Jobbot kisérő körmenet megindul 
és Ri maszombatban az Andrássy 
utón, Tompa-téren, Deák Ferenc 
utcán át a róni. kát. templomhoz 
s illetve a hősök alapzatán felálli- 
tanió diszemelvényhez vonul, ahol 
a Szent Jobbot elhelyezik, hogy 
előtte a hódoló közönség elvonul
hasson.

A körmenet útiránya mentén lévő 
mellékuccák, a felvonulás tartamára 
a fővonal felé a közlekedés elől el
záratnak.

Az egyházi szertartások az elő
írások szerint történnek.

Bánrévén, Tornaiján és Pelsőcön 
pár percig megáll az Aranyvonat. 
Azon vasúti állomásokon, hol nem 
áll meg a vonat, ott lassítva halad 
keresztül. Ezeken az állomásokon 
a községek népei zászlóik alatt ál
lanak fel és énekelve üdvözlik az 
állomáson lassan keresztülhaladó, 
dicsőséges Szent Jobbot.

A MÁV igazgatósága megen
gedte, hogy mindazon helyekre, 
ahol hosszabb ideig tartózkodik az 
Aranyvonat, az odacsatlakozó ál

lomásokról, amennyiben egy ve
zető kíséretében 8 személy, akkor 
20%, amennyiben egy vezető kí
séretével 20 személy együtt utazik, 
oda- és vissza is 50%-os menet- 
dijkedvezményt ad. Ezért a kedvez-: 
ményért az állomásfőnöknél kell 
jelentkezni.

Rimaszombatban az Aranyvonat 
a körmenet eltávozása után a va
súti állomáson este fél 8 órától a 
közönség által megtekinthető.

A város fölzászlózása, a körme
net alatt az annak mentén fekvő 
házak ablakainak kivilágítása, ab
lakok és erkélyek földiszitése, vi
rágdíszbe öltöztetése és egyéb kívá
nalmak betartása iránt a városi ha
tóság falragaszokon hívja fel a kö
zönséget.

Díszben, fényben pompázzon a 
város s ünneplő ruhánkba öltözve 
fogadjuk méltóképen a dicsősé
ges Szent Jobbot a történelmi je
lentőségű fenséges ünnepnapon, 
amikor lélekben összeforrva hódo
lunk az országot építő s kilencszáz
év múltával a Gonoszság által meg- 

] csonkított országot egybeforrasztó, 
újra naggyá tevő, áldott magyar 

i király emléke, csodás keze előtt.

De szép Is lehetne...
Istenein, de szép is lehetne ez a ma

gyar élet, ha minden magyar ezt akarná!
Ha csonka kis országunk határain 

belül nem volnának rejtett célok, lelep
lezett akarások, sajnos, olykor tulten- 
gésbe hullott — jogtalan, egyéni ambí
ciók !

Káprázatos, talán az egész világ ál
tal is irigyelten megcsodált lehetne en
nek a kis országnak az élete, ha egy
szer a gyakorlati életbe is átültethető 
volna az a minden irányban k i tök éle
sedett faji zsenialitás, amely a magyar 
élet oly sok életmozzanatában megnyil
vánul.

Az élet bizony nem volt mostoha hoz
zánk, nagyon is bőkezű volt a nagy Al
kotó, amikor a magyar fajt erre a vi
lágra megteremtette. Bőkezűségének 
csaknem páratlan nagyságát mutatta 
meg, amikor a Világmindenség legne
mesebb anyagaiból gyúrt, formált ki egy 
népet. Talán pontosan a saját gyönyö
rűségére. Hiszen tudósban, művészben, 
íróban, zeneköltőben, hadvezérben, a 
szellemi és testi kulturáltságában adott- 
e csak egyetlen más ország, nép annyit 
a világnak, mint ez a kicsi ország, mint 
ez a maroknyi nép?

Nem adott !
De, amikor ezt igazán jogos büszke

séggel megállapítjuk, ugyanakkor mér
hetetlen szomorúság is tölti el egyben 
a lelkünket; ó, mennyire kicsik, kezdők,

gyarlók vagyunk a saját faji és népi 
életünk kialakításában, nagyotépithető 
belső békénknek megteremtésében ... 
Hiába : nem tudunk egymás mellett sze
rető békességben, egyetértésben élni. 
Istentelen, átkos széthúzásban éljük ki 
népi energiánkat, világmegcsodálta faji 
zsenialitásunkat.

Az individuális és népi tömegköteles
ségnek általunk birt, képviselt fokával, 
erejével és varázsával, más népek cso
dákat tudnának művelni. Az alkotások
nak talán sztratoszférikus magasságát 
tudnák elérni s faji, népi fölényük alá 
tudnák hajtani, hajlítani, idomítani az 
egész kulturvilágot.

És mi? Lenyűgöz a saját átkunk. Nem 
, tudunk a magasba lendülni, hanem ott 

tespedünk a földszinten, elsekélyesedünk,
I ellaposodunk, elposványosodunk a ko- 
I molyíalan napi veszekedések, összefér

hetetlenségek örökkön süllyedő lápjaiban, 
j Minden magyar emberben valami for

mában ott izzik az isteni szikra, a köz- 
j életünk örökkön háborgó tengerszine 

felett mégis csak a széthúzás, az intrika, 
a gyűlölködés, az irigység üdére láng
jai tudnak apró lángokat vetni. Hideg a 
fényük, nincsen életet fejlesztő meleg
ségük. A saját füzünkben élünk szünte
len... de füzünknek nincsen melege ... 
csak éget a láng ... csak perzsel ez a 
tűz !

Sátáni megszállottság alatt éljük, él
vezzük ki az emberi rosszindulatok száz 
válfaját.

Hogy más népnél is igy van ezl.. . 
Hogy más népeknél is a széthúzás a 
romboló erő... Ez való és tény, de a 
részünkre ez nem mentség, ez nem le
het mentő körülmény. Éppen a faji tö
kéletességünk miatt, hát hol akar az az 
általánosan elismert fölény ? Elsősorban 
is nekünk magyaroknak kellene meg
látni az előttünk tobzódó példákból, hogy 
mennyire káros az egyedre és az ösz- 
szeségre is a széthúzás !

A bibliai Paradicsom mennyei életét 
élhetnénk talán határaink között, ha a 
turáni sátán szellemétől nem volnánk 
megmételyezve, sajnos eléggé sokan.

Csak parányi akarat, csak parányi ön
fegyelem és — Manna fog hullani az 
Égből erre a Magyarországra, mely a 
világ éke, dísze, koronája.

Kulturest. A miskolci Írók és művé
szek a felszabadult rimaszombati ma
gyar testvérekkel való közelebbi kap
csolat kiépítése céljából f. évi május hó
13-án, szombaton este az iparoskör nagy
termében kulturestét rendeznek. A gaz
dagnak, művésziesnek Ígérkező kulturest 
megrendezése folyamatban van és min
den jel arra mutál, hogy a miskolci 
művészgárda iránt az érdeklődés igen 
nagy és mi rimaszombatiak is úgy érez
zük, hogy a miskolciak szereplésével 
nem csak megelégedetíek, hanem hálá
sak is leszünk. Szeretettel várjuk tehát 
miskolci művész-testvéreinket és re
méljük, hogy jól fogják magukat érezni 
szerény városkánk falai között. (i. k.)

Május hú 13'án a miskolci írúk ús művészek kuiturestje az Iparoskörben.
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Blaha Lujza Rimaszombat szfllötte
címmel a kassai rádió f. hó 29-én d. u. 
5 óra 10 p. kezdettel adja le Telek A. 
Sándornak a nemzet csalogányáról irt 
ismertetését.

Korszerű modern és Stylus bútorok 
a 40 éve fennálló

H A V A S  BÚTORGYÁR
Belvárosi mintatermeiben Budapest, 

IV., Kecskeméti-ucea 6. és IV., Váci-ucca 37.
Elsőrendű minőség. 

Felvidékieknek a Nemzetközi Vásár 
alatt külön kedvezmény.

Hashajtó kalendáriumok
a középkorban fontos segédeszközei voltak a kuruzslóknak, sőt az orvosoknak 
is. Már akkor felismerték 1.1., hogy nemcsak a beteg, hanem az egészséges em
bernek is rendszeresen purgálnia kell magát, tehát igyekeztek valami rendszert 
megállapítani és a meghajtásra a csillagok állásából megtalálni a legkedvezőbb 
időpontot. A csillagászattal is foglalkozó orvosok kalendáriumokat készítettek, 
amelyek a hashajtás időszakát a csillagok állása szerint egész évre megállapítot
ták. Mennyivel előnyösebb helyzetben vagyunk ma, amikor a modern orvos tu
domány' megállapítása szerint használhatjuk epe-, máj-, gyomorbetegségeknél a 
Mira glaubersós gyógyvizet, mely reggelenként, éhgyomorra 1—2 pohárnyival fo
gyasztva, áldásos gyógyhatását mindig kifejti. _________

A Nemzeti Hitelintézet Rt. Rimaszombaton.
Uj tőkeerős fővárosi pénzintézet városunkban.

Hivatalos közlemények.
1. A Földmivelésügyi minisztérium 

71.400/1939 F. M. számú rendelete ér
telmében nyiltvizeken halászni 1939 
május hó 1 -töl május 27-ig tilos.

Ennek be nem tartása szigorú bün
tetést von maga után.

2. A m. kir. honvédelmi miniszter úr 
a mezőgazdasági munkálatok elősegíté
se és a polgári lakosság támogatása 
céljából elrendelte, hogy a katonai 
alakulatok az igénybe vett lovakat és 
járműveket kizárólag mezőgazdasági 
munkálatokra a gazdáknak kiadhatják. 
Bővebbet a jegyzői hivatalnál.

3. Figyelmeztetjük a lakosságot, hogy 
azokat a háromszögelési gúlákat, ame
lyeket még a volt cseh-szlovák állam 
épitett, megrongálni, vagy szétbontani 
szigorúan tilos és szigorúan büntettetik.

4. Közöljük az érdekeltekkel, hogy a 
hazai karosszéria (kocsiszekrény) ipar 
minden igényt kielégítő minőségben és 
versenyképes árakban készit kocsiszek
rényeket.

5. Az érdekeltek felhivatnak, hogy a 
honvédség által igénybe vett lovak, jár
művek és lószerszámok bizottsági visz- 
szaadásánál a tulajdonos esetleges 
kártérítési igényét a helyszínén az át
adó bizottságnál jelentse be, mert utó
lagos kárbejelentésnek helye nincs. 
Bővebbet a jegyzői hivatalnál.

6. Felhivatnak mindazon iparosok és 
kereskedők, akik eddigi iparjogositvá- 
nyaikat ujjal való kicserélés céljából 
beadták, hogy kérvényüket — ha még 
az eddig meg nem történt, — erkölcsi 
bizonyítvánnyal azonnal pótolják.

Az erkölcsi bizonyítványt a m. kir. 
rendőrség adja ki, amihez a városháza
12. sz. irodájában lakbizonyitványt kell 
beszerezni.

Örömmel közöljük olvasóinkkal, 
hogy városunk és környéke gaz
dasági éleiének átszervezése újabb 
nagy lépéssel haladt előre, hitel- 
ellátás szempontjából pedig már 
megoldást is nyert.

Értesülésünk szerint ugyanis a 
Nemzeti Hitelintézet Rt. országos 
jellegű, keresztény színezetű pénz
intézet városunkban már a közeli 
napokban fiókintézetet nyit. Az in
tézet vezetősége a múlt hét folya
mán ebben a tárgyban városunk
ban járt, az illetékes hatóságoknál 
az intézet idevonatkozó szándékát 
bejelentette és a fiókintézet meg
nyitására szükséges intézkedések 
már folyamatban is vannak.

Tekintettel arra, hogy a Nemzeti 
Hitelintézet Rt. az ország egyik leg
aktívabb, keresztény színezetű, tő
keerős pénzintézete és tudomásunk 
szerint igen jelentős tőkét hoz a 
piacra, városunk és megyénk gaz-

NEM ZETI FILM SZÍN H ÁZ.
Szombaton és vasárnap f. hó 29 és 

30 án Keleti Márton rendezésében Bónyi 
Adorján vigjátékából Nóti Károly által 
átirt pompás filmben lesz részünk. A 
„Viki" cimfl, színpadainkról már jól 
ismert, kiváló, fordulatokban gazdag 
meséjfi vígjáték kerül bemutatásra. A 
főszerepeket a kitűnő magyar együttes 
Bársony Rózsi, Jávor Pál, Kabos Gyula, 
Berky Lili, Csortos Gyula és Rózsahegyi

dasági életébe való bekapcsolódá
sát nagyon örvendetesnek tartjuk.

A Nemzeti Hitelintézet Rt. itt meg
nyíló fiókja révén egyébként köz 
vetlen kapcsolatot nyerünk az Or
szágos Földhitelintézettel is, mert 
az Országos Földhitelintézetet vi
déki gazdasági körzetekben szintén 
a Nemzeti Hitelintézet Rt. képviseli.

Értesülésünk szerint a Nemzeti 
Hitelintézet Rt. a fiókintézet tiszti
karának összeállításánál is már fi
gyelembe vette a helyi szemponto
kat, mert súlyt helyez arra, hogy 
az üzleti szempontokon tulmenőleg 
a város társadalmának helyi érde
keit is minél hathatósabban szol
gálja.

Magunk részéről a Nemzeti Hi
telintézet Rt.-nak a város társa
dalmával létesített kapcsolatát szí
vesen látjuk és működéséhez előre 
is sok szerencsét kívánunk.

Kálmán alakítják.
Május hó 2-án kedden Maurice Gleize 

rendezésében: „Az algíri lé g ió“ című 
francia film pereg le előttünk.

Sserdán és csütörtökön május hó 3 
és 4-én a világhiiű Sonja Henie korcso
lya bajnoknő óriássikerü uj filmcsodája 
kerül bemutatásra „A táncoló an gya l“ 
cimen. Norvégia gyönyörű népszokásain 
keresztül találkozunk az ünnepelt jég- 
ballerinával.

A költö, a szerelem s a 
sorsharag.

Irta : Szombathy Viktor.
Nevezzük Alfrédnak noha a polgári 

életben az egyszerű s bibliai János név
re hallgatott. Viszont nem ő volt a 
.imben a fentemlitett költő. A költő 
:sak később fog belekapcsolódni ebbe 
a históriába, úgyszintén a sorsharag is.

A szerelem viszont azonnal, rögtön az 
első percben.

A szerelem Alfréd részéről indult meg, 
vadul s rohamozva, mint egy spanyol 
támadás az Ebro partján. Az ellenfél 
viszont ügyesen kitért a támadás elől, 
úgy tett, mintha nem venné észre a 
s z ív  gyötrelmeit.

A másik fél tudniillik Lenke volt. 
Lenke csak a nevére hallgatott, az ud
varlókra soha. Lenke megtámadhatatlan 
volt, erényes, büszke és veszettül csinos. 
Éppen e rendkívüli csinosság miatt tud
ta Lenke orrát oly magasan hordani, 
amily magasságba hitvány földi csúszó
mászók nem voltak képesek fölkapasz
kodni. Minden férfi hitvány, és minde
gyik csúszó-mászó, legalábbis addig, 
amíg az imádat tárgyát el nem éri, 
amíg a szerelem toronygombjára ki nem 
tűzi a zászlót. Lenke édes kis pisze 
orrába csaknem beleesett az eső, oly 
fennen hordta.

Alfréd elhatározta, hogy ennek a pisze 
orrnak hegyére egy üde s tavaszi csó
kot lehel.

Minden készenlétben várt. Az üdeség, 
a csók, a tavasz, csak Lenke nem volt 
hajandó megismerkedni Alfréddel.

Alfréd cselhez folyamodott, ócska, 
elhasznált cselhez, de ezek válnak be 
mindig a legjobban. Alfréd a mozi 
előcsarnokában ődöngött s mivel a vé
letlen szerencse is segítségére sietett, 
sikerült a kilencórai előadásra Lenke 
mellé jegyet váltania. Conrad Veidtet 
mutogatták, a film borzalmas volt, Len

ke összerázkódott, rázkódott egyszer, 
rázkódott többször, — félt.

így ismerkedtek meg.
Lenke hajlandó volt fene-fitos kis 

orrát kissé lejjebb is bocsátani. Ránézett 
Alfrédre s megállapította, hogy Alfréd 
érdekes férfi.

Alfréd beszélőkéje akrobatamutatvá
nyokat, légtornászatot, bűvészi varázslatot 
végzett. Alfréd kiragyogott, mint a má
jusi nap. Alfréd szédített s Alfréd bűvölt: 
Alfréd már-már ellenállhatatlan volt.

Persze, Lenkét meghódítani ily köny- 
nyen s ily egyszerű rohammal nem 
lehetett.

De azért kegyesen megengedte, hogy 
találkozzanak.

Alfréd meghívta másnap délutánra a 
cukrászdába. A pulton krémesek mo
solyogtak.

Negyednap illedelmesen, hosszan s 
elmélyülten sétáltak a korzón. Alfrédnak 
csodálatos ötletei akadtak, például ötöd- 
nap felkisérte Lenkét a toronyba s on
nan szemlélték a tájat. Alfréd úgy 
mutogatott körül, mintha övé lenne a 
v íz , a föld, a bólogató fa s a pirostetős 
ház.

— Lábai elé rakom a világot.
Lenke akkor már mosolygott. Édesen,

gödrösen még kacagott is hozzá.
— Olyan e nevetés, mint a friss tavaszi 

fuvalom. Illatos és ingerlő... — emelte 
kezét bajuszos ajkához Alfréd.

Alfréd bajusza vékony s divatos volt, 
mint Rónáid Colmané. Lenke a kéz
csókra nem felelt.

Aztán autót kölcsönzött Alfréd s ko- 
csikázni mentek. Üde és virágos volt a 
rétek utszéli szegélye. A nap alkonyt 
hirdetett, a sóhajos esthajnalban Alfréd 
bevallotta, hogy naplót vezet. Lázas, 
csodálatos, őszinte naplót. E napló fő
hőse Lenke. A napló megérdemli a 
nyomdafestéket. A napló a vágyakozó 
szerelem kátéja lehetne.

Lenke, mint minden nő, éppen olyan 
kiváncsi volt, mint amilyen csinos. Alfréd 
lágyan átölelte Lenkét s már-már csat

tant volna a csók, — költők csattanás
nak mondják. Alfréd lehelésnek, Lenke 
azonban szemtelenségnek.

Addig ne is reméljen Alfréd, amig 
meg nem mutatja a naplót. Valljon a 
titkos napló, az érzelmek őszinteségét az 
árulja el.

Alfréd hazament s csaknem keresni 
kezdte a naplót. Akkor jutott eszébe, 
hogy már maga is hinni kezd önmagá
nak, holott naplója nincsen.

Nem is sóit.
A napló csalétek volt.
De most mégis kellene, sürgősen, 

gyönyörűen irt magasröptű, lilabatűs, 
szerelmes napló. Minden oldala Lenke 
nevével kezdődjék s aki elolvassa, érez
ze a hetedik menyországban magát.

Itt kapcsolódik be a költő.
A költő Alfréd barátja volt, fiatal, de 

szegény, tehetséges, de gyámolatlan, 
szerelmes, de ügyetlen.

Egyszóval igazi költő. Iparvállalat ve
zetésre sohasem fogják felkérni, nagy
bank vezérigazgatója sem lesz.

Alfréd felkereste a költőt s elmondta 
az esetet.

Valami gyönyörű naplót Írjon a költő, 
ötvenoldalasat, remekművet, gyöngybe- 
tüset.

— Holnap este hatra készen lesz, 
félhétkor felolvashatja, uram !

A költő vállalta a munkát, elsősorban 
mert költő volt s csak az iparmágnások 
nem szeretnek személyesen körmölni, 
másodsorban, mert Alfréd a gyönyörű 
mondatokért gyönyörű összeget Ígért.

A költő papirost és lilatintát vásárolt 
s megfogalmazott először tiz oldalt, 
aztán húszat, később őszintén beleme
rült s Alfréd útmutatásai alapján reg
gelre elkészült a remekművel. Minden 
benne volt a naplóban. A vágy, a suso- 
gás, a torony s a kormánykerék.

Két vers is. Darabja tiz pengőt megér 
egy jobb folyóirat számára.

Himnuszt irt a szerelemről.
Másnap este félhatra készen lett.

A szorgalmas költő vette a kabátját 
s előre örült a finom kolbásznak, fél
liter bornak, amit a szerelmes napló 
árából vásárol. Mert a költő is ember, 
gyomra van s ennie kell. Nincs az a 
költő, aki a virágillatból, vagy gyöngy
virágsziromból megélne.

A költő diadallal kopogott Alfréd la
kásának ajtaján.

Kopogott másodszor, azután harmad
szor is. Akkor vette észre, hogy csengő 
is van az ajtón. Csengetett.

Alfréd megjelent az ajtóban.
Arca ragyogott, szeme csillogott, ün- 

nepies volt a hangja.
Elhoztam a naplót, — lihegte a költő 

s átnyújtotta a füzetet, — minden benne 
van, a szerelem a tavasz, a futás és a 
torony. Még valami boldog befejezést 
kellene Írni hozzá.

— Köszönöm, — felelte Alfréd, — 
már nincsen szükség a naplóra, a bol
dog befejezés napja elkövetkezett. Len
ke a jegyesem s szerelmesem.

A lakás mélyéből rádió szava szólott, 
Lenke keresett szerelmes tavaszi muzsi
kát.

— Már nem kell? — hebegett a 
költő, — de mennyi munkám volt vele.

— Adja el barátom másnak, most 
kezdődik a szerelmesek tavaszi sze
zonja.

Lenke kacaja csilingelt. Alfréd be
csapta az ajtót. A költő ott maradt a 
folyosón, kezében a gyöngybetűs napló
val s a két verssel. Testvérek között is 
húsz pengő a két vers s harminc a 
próza. Meg lehet számítani, utolsó ár
ban, az egészet egyben negyvenért.

Elment a költő s keres egy nőt a 
naplóhoz. De addig is, amig a nőt meg
találja, felkereste ügyvéd barátját s fel
jelentette Alfrédot, hogy a rendelt árut 
nem fogadta el. A rendelt áru bírói 
bizonyíték lett.

Kinek kell egy elhasználatlan, friss, 
igen használható szerelmes napló? Már 
harmincért, bizisten, kapható. Önköltségi 
ár, a költőnek is többe van.
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Nemzetgyalázók.
Egy államkeretnek legcsunyább 

emberi férge a nemzet, a fajgya- 
lázó. Ezekre a lelkitévelygőkre va
lami egészen különös törvényeket 
kellene alkotni, amely törvények
nek szelleme és ereje mintegy ki
közösítené ezeket a faji-renegáto- 
kat a nemzettestből.

Egy nemzet,-faj- vagy kormányzó 
sértést, nem elegendő egy heti, 
egy hónapi elzárással intézni el. Ez 
nem büntetés. A nemzetgyalázásért 
kirótt egy hónapi elzárás például 
nem is büntetés, hanem inkább 
kegy a bűnöző részére, az összes 
enyhítő körülmények, ok és indok 
figyelembe vételével.

A saját fészkét beronditó madár 
az állatfajok legpiszkosabbja, a sa
ját fajtáját, nemzetét, első polgárát 
sértegető állampolgár egy államke
ret legmocskosabb salakja. Az ilyen 
fattyú állampolgár részére meg nem 
érdemelt jutalom még a Haza vize, 
levegője is !

/ f ^ n
de azért nem  k e ll lem o n d an i 
a k é n y e le m rő l. E llenkezőleg! 
A te s tn e k , léleknek, id e g e k n e k  
s z ü k s é g ü k  van  a k é n y e le m re . 
Legfárasztóbb útjait is kényelmesen 
végezheti, ha s e g í t s é g ü l  h ív ja  a

PALMA KAUCSUKSARKOT

ü l  í r v m t U q

négyesztendős fegyveres háborúban 
és az azt követő és napjainkig tartó 
fegyvertelen háborúban . . .  azon
ban ! — a morál süllyedése eny
hítő körülmény vagy felmentvény 
nem lehet!

Páratlanul példás büntetések sta- 
tuálásával éppen ezt a lesüllyedt 
közmorált kell megállítani a lejtőn 
a továbbsüllyedésben s vissza kell 
helyezni a társadalmi és nemzet
élet mai piedesztáljára, ahol a nern- 
zetépitésnek, fejlődésnek, e lh a la 
dásnak és tekintélynek egyik leg
erősebb bástyája, legellenállóbb pil
lére lehet!

Itt, ennél a kérdésnél az igaz
ságszolgáltatásra, a közigazgatási 
hatóságokra, de magára a társa
dalomra is nagy, komoly és Árgus 
szemű munka vár.

A virágoskert is csak úgy szép, 
úgy nemes, ha állandóan gyomlál
ják a dudvát belőle, de a munka 
csak úgy eredményes, ha gyöke
réből irtják a gyomot.

A Haza a földkerekség legszebb 
1 virágoskertje és irtást váró gyom 
j benne minden haszontalan állam

A törv védjegyű

_U v é d i
a z  a s z ta lá t . 

H ygien ikus, te tsze tős.

ETERNIT MÜVEK
Budapest. V. Berlini tér 5.

polgár, kiknek egyik legelső sorá
ban áll a — nemzetgyalázó. A  tár
sadalom, a hatóságok gyomlálják 
tehát állandóan ezt a dudvát, gazt, 
szakítsák ki a drága testből gyö
kerestől, mert ha nem teszik ezt, 
úgy ismételten felüti a fejét. A  
dudva szapora, erőszakos, szívós, 

. szemtelen portéka, irtása kemény 
munkát kíván. A  társadalomnak és 
hatóságoknak száz lehetőség áll 
rendelkezésére a tévelygők meg- 
rendszabályozására, tessék élni az
zal a módszerrel, amelyik leggyor
sabban és legradikálisabban veszi 
kedvét — magukat még a nemzet- 
gyalázásra, kormányzósértésre is 
elragadtatni tudó eme társadalmon- 
kivülieknek.

. V i g y á z a t  f
A Darmol hashajtót utánozzák. 
Ügyetlen, mart minden tablettán 
a „DARMOL" szónak és T alakú 
bevágásnak kell lenni. Kimondot
tan eredeti csomagolásban kérje.

^ V \ J e \ A

Hatósági köziemén}.
A nemzetgyalázók kicsinyke ré

tegét egy-egy nemzetközösségnek 
ki kell közösíteni magából. Az ilyen 
duvadnak még a közelléte, a le
heleté is mérgez, mételyez!

Sajnálatos tényként kell megál
lapítanunk, hogy ezeknek a min
denre elszánt megtévelyedetteknek, 
vakmerő bűnözőknek a száma meg
sokasodott.

Elismerjük magunk is, hogy na
gyot, mélyet süllyedt a közmorál a

A Magyar Vörös Kereszt Egylet Bu
dapesten felső ápolónőképző, vidéken 
pedig ápolónői képző iskolákat tart fenn. 
Az ápolónői szakot végzettek tanulmá
nyaik befejezése után a vöröskeresztes 
ápolónői kar tagjaivá válnak s róluk 
mindenkor a Magyar Vörös Kereszt 
Egylet gondoskodik. Az iskola elvégzése 
tehát mindenképen elhelyezést jelent. 
Az iskolába való felvétellel kapcsolat
ban felvilágosítások a Községháza 1. szá
mú szobájában nyerhetők.

ha úgy akar vásárolni, hogy a portéka szép 
is legyen, jó is legyen s ráadásul olcsó le
gyen: jöjjön a Magyar Divatcsarnokba, jut 
is. marad is bőven mindenre a költőpénzből, 
ha ránk (taliga).

Háatlásul csinos vásárfiával kedveskedünk 
vidéki látogatóinknak. Reklámtárgy, amely
nek utalványát a vásár kedvezményes jegy- 
füzetének utolsó oldalán találja.

P Á R Á D
fürdőben keressünk gyógyu 
lást, üdülést és szórakozást. 
Kellemes mérsékelt mátrai he
gyi kiima. Idény V. 14.,—IX.
30- ig. főidény VII. 1.,—VIII.
31- ig.

Arzén-vasas-timsós és szénsavas fürdők. 
Ivókúrák.

A  „vidéki sa jtó "
Német kőnyomatosból vesszük át az 

alábbi sorokat:
„A német közélet kialakításában, a 

német közszellem irányításában páratla
nul fontos szerepet tölt be a vidéki saj
tó. A német kormány a komolyabb 
vidéki sajtótermékeket, nemcsak támo
gatja, de szigorúan gondoskodik arról, 
hogy a fővárosi sajtó tönkre ne tegye 
az egyes városok vidéki sajtóját. A 
kormány tisztában van azzal, hogy a 
vidéki sajtó soha nem lehet oly hatal
mas, mint a fővárosi, de tisztában van 
azzal is, hogy bizonyos szempontokból 
a fővárosi sajtó nem tudja pótolni a 
vidéki sajtót. A fővárosi sajtó nem nyúl 
bele oly mélyen a nemzet legapróbb 
sejtjeibe, mint ahogy belenyúlhat a lo
kálpatriotizmusában kiterebélyesedhető 
vidéki sajtó. A német kormány megtil
totta a fővárosi sajtó versenyfutását a 
vidéki lapokkal, és könyörtelenül elinté
zi azokat a fővárosi lapokat, amelyek 
hatalmasabb tőke és műszaki felké
szültségük révén tisztességtelen ver
senyt támasztanak, főleg az árak leron

tásával. A gazdasági hirdetéseket a kor
mány elsősorban a vidéki sajtónak jut
tatja. Hiszen a fogyasztók zöme ül a 
tanyákon, az ország legtávolabbi zugá
ban is. A vidéki nép gondolkozását a 
fővárosi lap követni nem tudja, a vidéki 
problémákat csak a vidéki lap dolgoz
hatja fel.“

A német kormány sajtómunkája ko
moly figyelemre érdemes !

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

MOSKOVITS JENŐ
vizsgázott fogtechnikus.

♦Miért kell hetenként legalább egy
szer mindenkinek alaposan kitisztítania 
beleit? Már a rendes táplálkozás mel
lett is annyi felesleges salak, emészthe
tetlen rostanyag, bomlási termék hal
mozódik fel az emésztőcsatornában, hogy 
azoknak is, akiknek rendes az emész
tésük, időnként alaposan ki kell tisztui- 
niok. Nem hiába tartották a régiek jó 
orvosnak azt, aki jó hashajtót tudott 
adni. A sok hashajtó között az orvosok 
előnyben részesítik az Artin-dragéet. Az 
orvosok tanácsára 2—3 pici Artin sze- 
mecskét este bevéve, reggelre normális, 
bőséges ürülésünk lesz anélkül, hogy 
gondolnánk arra, hogy hashajtót vet
tünk be.
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H Í R E K
Filléres gyors,

az első  vend éget-, ism erős és ism eretlen 
kedves utast hozó vonat b efu tásá ra  vá 
rakozókkal telt m eg a vasúti állomás, a 
múlt vasárnap délelőtt Rimaszombatban.

A hűvös, sz eles idő dacára kíváncsiság 
láza p iroslo tt az arcokon. Az „indóház“ 
oromzatán nemzeti zászlót len getett az 
északi h egyek rő l lesurrant szellő. A per- 
ron előtt ott s i ir gö tt- fo rgo tt a fo g a d ó ,  
kalauzoló bizottság, az árvalányhajaskala- 
pu cserkészek pihenöállásban izegtek- 
mozogiak. A rend éb er őrei v igyázó  
szem mel ügyeltek  az örömöskedvü vá ra 
kozókra. /íz ezalkalomra kivonult, e g y e 
sü lt cigánybanda fázósan  stimmelt, a di
d e r g ő  feketeképü muzsikusok rárá huhu- 
koltak balkezük gém b ered ett ujjaira. A 
díszben parádézó tűzoltóságot is csak a 
várakozás h eve fü tö tte, k ész ségge l i g y e 
kezvén seg íten i mindegyikük a rendfenn
tartásban.

Teltek, múltak a percek. A pályaudvar 
vá ros fe lö li rész e is szinültig m egtelt ven
dégvárókkal. Már hallani lehetett a „f i i  
lé rés" igyek vő mozdonyának p ö fö g ésé t. 
A perronon alább h a gyo tt a töm eg zaj- | 
gá sa -zu gá sa . A beállott csendben e g y  I 
viccesk edvü ur hangosan kérdi: — Tud 
ják -e, h ogyan  jelzik a fil lé r e s  g y o r s o t  aj 
vasutasok a menetrendben ? Nem tudják? 
M egm ondom : R R betűkkel. Nem tud
ják, h o g y  mit jelentenek  e  betűk ? Hát ezt 
is m egm ondom : „Rokonok réme".

Kacagnak a körülállók s  a derű zaja 
m ég e l sem  ült, mikor b erobogott és m eg- \ 
állt az utasokkal telt vonat, a cigá n y - j 
banda Rákóczi indulójának han gja i m el
lett.

Szólt a zene. Lobogtak a kendők. In 
tegettek  az utasok. Éljeneztek a várako
zók, Üdvözlő beszéd hangzott e l és az 
indulókat s göm ö ri nótákat já tsz ó  zene
karral az élen, zászlók alá sorakozva 
megindult a menet. H angos üdvözlő sza 
vak. ölelések, csókok, itt is-o tt is. R ég 
nem látott kedvesek, kíváncsian szem lélődő, 
m oso lygósa rcu , kedves ismeretlenek.

Az uccük is tömve emberekkel. A há  
zak ablakaiból üdvözlő in tegetések  s a 
Főtéren m egá ll a menet. A rokonokhoz 
sietök és  a vá ros m egtek intésére igyekvők  
szétoszlanak. Az esti vonatindulásig moz
ga lm asabb képet mutatott a város.

Mert esti harangszókor a „f i l lé r e s“ 
visszaindult utasaival, akik bizonyára kel
lem es emlékekkel hagyták  e l Bátyit, ahol 
a fil lé r e s  g y o r s  nem volt és sohasem  j 
lesz, a „rokonok réme."

Orvosi hir. Dr. Klein Imre, a rima
szombati és losonci kórházak több éven 
át alorvosa orvosi rendelését Hunyady 
ucca 23 szám alatt megkezdte.
Egyházi ünnepély. Múlt vasárnap ben

sőséges ünnepély keretében tettek es
küt az ev. egyház újonnan megválasztott 
tisztviselői és presbyterei. Egymásután 
járultak az istentisztelet végén az oltár 
elé Fényes Sándor egyházfelügyelő, dr. 
Baráth László egyházi ügyész, dr. Fényes 
Elemér, dr. Szabolcs András, Andrik And
rás egyházi jegyzők, Czelder Sámuel és 
Szamajdák András gondnokok, Sávolyi 
Pál és Gyulai István számvevők, majd 
50 presbyter és tették le a hivatalos 
egyházi esküt. Az összes megválasztot
tak nevében Fényes Sál dór mondott lel
kes beszédet, hangoztatva, hogy az egy
házak közti békének őrzője s az egy
háznak, a nagy elődök példája után in
dulva, felvirágoztatására törekszik.

Halálozások. Özv. K örössy Pálné 
szül. Kovács Julianna 83 éves korában 
f. hó 22-én városunkban elhalálozott.

K oreny hona 50 ik életévében várat
lan hirtelenséggel Rimaszombatban f. 
hó 26-án meghalt, mélységes gyászba 
döntvén édesanyját, özv. Koreny Pálnét 
és egyetlen gyermekét, Hlozek Lenkét, 
fkiken kívül még kiterjedt rokonság 
fájlalja elmúlását. Végtisztességtétele f. 
hó 28 án nagy részvét mellett ment 
végbe.

Anyák napja. „A Rimaszombati Jó
tékony Nőegylet” f. évi május hó 13-án 
és 14 én méltó ünnepélyt rendez az 
a n y á k  tiszteletére. Nőegylet a nagy
érdemű közönségnek már most adja tu
domására, hogy az ünnepély első része
13-án este 8 órakor lesz a Hungária- 
szálloda nagytermében, ahol az iskolás

Megváltás.
De fölkiáltottam !
Üszkös volt már minden, lángnyelvek csaptak föl... 
a füst a torkomban... megfulok... jaj, megöl !...

Világmegváltónak álltam én is sorba...

A vért, a szemetet összeszedegetem, 
szidalmat, gúnyt, átkot nem fárad el a kezem, 
hogy lángomba fojtsa !

Világmegváltónak álltam én is a sorba...

Ennek a gyermeknek kiég a ruhája, 
emberek segítség, nem erre, nem arra...
Mentsük meg az erdőt, a házat, a kertet —
— mentsük meg a lelket ! jaj, miért temetnek ? 
hiszen az élet még csak most gyűlt karomba...

Fölviharzott szívvel beálltam a sorba, 
mely lángomat fojtja...

Felgyűlök magam is ! — Hamar porladjon el 
ha halott az Eszme ! Miért pusztuljak el 
uj hitem hajnalán...
Ide a tíizcsóvát... rombolok, kergetek, 
uj hitet hajszolok, égjelek emberek !
Tisztitó füzekben acél lesz leik etek...

Mert ha szeretni kell, égő erdő legyen
és ha szenvedni kell, mind, mind elszenvedem,
ami a világot lerántja a porba...
— a sárba, a porba —
Világmegváltásnak sártenger a sorsa !

De föltekintettem :
Küzdelem az élet, megnyugvás a halál, 
hiszen minden láng az ég felé száll 
és minden szeretet Isten gyermeke...
Mert ha behullunk a sárba, a porba 
mely lángunkat fojtja —
Világmegváltásnak földi láng az utjai...

H. rimaszombati Szombathy Ili.

gyermekek műsoros estélyt rendeznek.! 
Vasárnap, vagyis május 14 én délután1 
az iskolás gyermekek a polgáriiskola 
udvarán gyűlnek össze és onnét diszfel- 
vonulás lesz 3 órakor a Rákóczi-uton, 
Horthy Miklós-téren át a „Konyha”- 
kertbe. Ott a gyermekek ismét kedves 
jelenetekkel fogják szórakoztatni ven
dégeiket. Kedvezőtlen időjárás esetén 
a felvonulás és a kerti-ünnepély a kö
vetkező vasárnap lesz megtartva. Fel
kérjük a nagyérdemű közönséget, hogy 
ezen nemescélu szombat esti és vasár
nap délutáni ünnepélyen minél nagyobb 
számban megjelenni szíveskedjenek.

Rendezőség.
Budapesti református tanárok Ri

maszombatban. Dr. Kováts J. István, 
ny. államtitkár és Ince Gábor vallás- í 
oktatási igazgató vezetésével 35 tanárból! 
álló csoport látogat el május hó 20-án és | 
21-én Rimaszombatba, amikor is május! 
hó 20-án este Árokháthy Béla orgona- j 
művész a református templom kitűnő 
orgonáján orgonahangversenyt ad, 21-én 
megkoszorúzzák Tompa Mihály szobrát 
s a gimnázium tornatermében rendezen
dő műsoros-est nagyszabású programm- 
ját kitöltik. Fogadásukra az előkészü
letek serényen folynak.

összes lakóinak érdeke, ügy tudjuk, 
hogy az agilis vezetőség az újabb lege
lő területek megszerzése végett a kellő 
lépéseket a községünk előjáróságánál 
meg is tette s reméljük, hogy közsé
günk elöljárósága a közbirtokosság ké
relmét, méltányosan el is intézi.

Felvételi hirdetmény. A siketnémák 
komáromi m. kir. állami intézetének 
igazgatósága az 1939-40 tanévre felvé
telt hirdet. — Felvételt nyerhetnek 
mindazon 6 éven felüli, de 10 éven 
aluli felvidéki, vagy Komárom-megyei 
siketnéma gyermekek, kik más testi, 
vagy lelki fogyatékosságban nem szen
vednek. Továbbá mindazon tanköteles 
korban levő siketnémák, kik valamely 
szlovák tannyelvű intézetbe jártak, de 
a Szent Koronához visszacsatolt terület
re valók. — A felvételt kívánó siketné
mák május 10-ig jelentendők be az 
intézet igazgatóságánál, mely a felvételre 
vonatkozó részletes felvilágosítást meg
adja.

♦Mozdítsa elő szervezetének tiszto
gató munkáját Darmol hashajtó haszná
latával. A Darmol tisztítja a vért és sza
bályozza az emésztést. Eredeti csoma
gokban kapható gyógyszertárakban.

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

A rimaszombati gazdakör és köz 
birtokosság közgyűlését Vozáry Samu 
elnök vezetése mellett f. hó 23 án tar
tották meg. A tartalmas elnöki meg
nyitó beszéd, valamint az elnöki és 
gazdai jelentések után tárgyaltatott a 
múlt évi zárszámadás és a folyó évi 
költségvetés, melyek az egyesület igen 
jó anyagi helyzetéről tesznek tanúságot. 
A közgyűlésen tárgyaltakból megtudjuk 
továbbá, hogy a Közbirtokosság veze
tősége a szabadkai legelőket tagjai 
részére hosszú időre haszonbérlet alak
jában biztosította, valamint, hogy váro
sunk gazdáinak állatállománya annyira 
szaporodott és még szaporodóban van, 
hogy a vezetőségnek újabb legelő terü
letekről kell gondoskodnia, a mi nem
csak községünk gazdáinak anyagi javu
lását jelenti, hanem az ennek folya- 
mányakénti tejtöbbtermelés községünk

A hazatért Kárpátalja gazdasági 
erőforrásairól Rácz Jenő nagyvonalú 
tanulmánya nyújt tudományosan meg
bízható képet a Búvár most megjelent 
áprilisi számában. A nagy érdeklődéssel 
várt uj füzet érdekesebbnél érdekesebb, 
cikkek változatos sorával örvendezteti 
meg az olvasót. Kadic Ottokár m. kir. 
főgeológus az ősemberi csontleletek tör
ténetét mondja el, Pongrácz Sándor, az 
Orsz. Természettudományi Muzeum fő
igazgatója, az emberi arc fejlődésének 
távlatait mutatja be. Horváth Sándor 
azt vizsgálja, hogy mi tölti ki a csilla
gok közt levő űrt. Bene Lajos a piac
kutatás céljaival és módszereivel ismer
tet meg. Báró Fejérváry Gézáné a 
fali-gyikról irt érdekes cikket. Kertész 
Róbert „Feltámad a félhold” című uj 
könyvéből az Irakról szóló izgalmas 
fejezetet közli a Búvár. A Természettu
dományi Muzeum alapításának 130. év
fordulója alkalkalmából Koch Sándor 
a mecénás József nádorról emlékezik, 
Gaál István a gyűjtögető ember kultúr
történetét vázolja fel, a különböző gyűj

tési és kikészítő eljárásokat ismertető 
cikksorozat bevezetésében. Terünk nem 
engedi, hogy a rendkívül tartalmas 
füzet valamennyi közleményét felsorol
juk, meg kell emlékeznünk azonban dr. 
Cavallier József szerkesztőről, aki a 
Búvárt nagy tudással és kifogyhatat
lan leleménnyel szerkeszti, valamint a 
Franklin - Társulat áldozatkészségéről, 
amelynek a páratlanul gazdag képanyag 
köszönhető.

Hivatalvizsgálat. Terszlyánszky Ákos 
államtitkár, a magyar királyi posta 
vezérigazgatója és György József a 
kassai postaigazgatóság vezetője a ri
maszombati posta- és táviró hivatalnál 
a felszabadulás óta az első hivatalszem
lét és vizsgálatot kíséretükkel egyetem
ben f. hó 28-án tartották meg s min
dent rendben találva, megelégedésük
nek adtak kifejezést Kun György pos- 
főtiszt, hivatalvezető előtt.

Bejelentések a pelsőci nagyhegyi 
csikólegelöre. A Sajóvölgyi Gazdasági 
Egyesület kibérelte Pelsőc elöljárósá
gától a pelsőci nagyhegyi csikólegelőt. 
A legelőre felhajthatok egy éves koron 
felüli heréit és kanca csikók. A legelő
bér darabonkint 19 pengő, melynek fele 
a felhajtáskor, fele pedig augusztus vé
géig fizetentő. A legelöbérben minden 
költség (legelőbér, csikós fizetése, só
zás stb.) bent foglaltatik. A legeltetés 
felügyeletével dr. Farkas Ábrahám föld- 
birtokos (Bodolló puszta, p. Bátka 
Gömör m.) van megbízva, A bejelenté
sek az előjegyzés sorrendjében fogad
tatnak el s azok a Sajóvölgyi Gazdasá
gi Egyesületek címére (Tornaija, telefon 
63.) küldendők. A legeltetés megkezdé
séről az Egyesület a csikók tulajdono
sait idejében fogja értesíteni. — Á pel
sőci nagyhegyi legelőnek kiváló volta 
közimert. A növendék állat ezen a 
mészhegyen elterülő mészben gazdag 
legelőn kitünően fejlődik. Húst és zsirt 
istállóban is lehet az állatra rakni, de 
csont szerkezet, helyes pata és láb 
alakulat, csak az ilyen mészdus-füvet 
termő, kemény talajon fejlődhet ki.

Térzene. !fj. Friczi Lajos kitűnő zene
kara május 2-ától kezdődöleg minden 
kedden és pénteken este 8—9 óráig a 
Horthy Miklós-téren térzenét ad.

Filléres gyors indul vasárnap, f. hó 
30 án reggel Rimaszombatból Budapestre, 
ahonnét a 192 főben megállapított uta
sok hétfőn reggel érkeznek vissza. A 
jövőben városunkból induló filléres vo
natra legalább is 300 utas előirányzását 
kérjük.

Plumpnadrág és magyai nyakkendő.
A divat, a magyarítás kitermelte ezt is. 
A plumpnadrágot a magyar nyakkendő
vel. Bocsánatot kérünk, de az a bizo
nyos tehén jut eszünkbe, amelynek iz
mos combjaira szerették volna felhúzni 
a nevezetes, lenge ruhadarabot. Amint a 
lenge, magyaros ruhadarab nem illik 
a tehénre, úgy nem illik össze a pepita 
golfnadrág a magyar nyakkendővel. Több 
Ízben volt szerencsénk látni a következő 
ruhaösszeállitást: fekete cipő, sárgaha
risnya. zöld plumpnadrág, kötött ujjas
mellény és aranyrojtos magyar nyak
kendő. — Irgalom, irgalom a magyar di
vatnak s irgalom a magyar nyakkendő
nek! Már maga a fekete lakkcipö sem 
illik össze semmilyen térdnadrággal, — 
(mert méltóztassék megtudni, hogy golf
nadrághoz csak barna vastagtalpu cipő 
való), — de ez még hagyján. Manapság 
olyan kevés a pénz s oly kevés a cipő! 
Hanem kötött ujjast, bő térdnadrágot és 
magyar nyakkendőt összeilleszteni, mici
sapkával a fejen: ez túlszárnyalja aleg- 
észvesztöbb divatötletet. Négerek horda
nak cilinderhez napernyőt s orrkariká
hoz frakkinget.— Á magyar nyakkendő, 
méltóztassék végre tudomásul venni, va
sárnapi fekete öltözethez való, megbe
csülendő s tiszteletreméltó viselet, nem 
fotballtornához találták ki, hanem ünne
pélyes alkalmakra. Tessék megtisztelni 
a nyakon azt az aranyrojtos kis nyak
kendődarabot, tessék megtisztelni job
ban a magyarságot, a magyar jelleget! 
Miért nem húz fel frakkhoz bagariacsiz
mát, vagy télikabáthoz úszónadrágot? A 
magyar nyakkendő nem sportviselet, ha
nem az ünnepélyes magyar külső egyik 
csekély megnyilatkozási formája. Ünnep 
ott a nyakon, a fehér galléron, uraim, 
nem zsibvásár!
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EZ IG E N !
Mainbocher szerű behúzott virággom

bok köpenyre, ruhára, blúzra és bundára, 
kimondott asszonyt ékességek.

Ugyanitt készülnek a legújabb párisi min
ták szerint soleil ptissék és gouvreek 
sima csipövel 1 Szabásminta díjtalan.

Ha Budapesten lesz, ne mulassza el cé
gemnél a mintákat megtekinteni.

Gyönyörködni és csodálkozni fog ! 
FREYBERGER ALFRÉDNÉ Budapest,
IV. Aranykéz-ucca 3. Telefon: 386—753.
U. i. Kérem a elmemet saját érdekében megőrizni, 

mert e hirdetés nem jelenik meg többször._____

A Polgárikör nemzeti életének első 
tavaszán, taglétszámban erősen gyara
podva, nagy bizakodással lép az uj ma
gyar életbe. Nagy felkészültséggel vár
ják a nyári meleg napok elindulását. Az 
újjáalakított pavillon, a lombos liget, a 
frissen parkírozott virágos kert, a fe
nyőfák és táncparkett fölött átszerelt 
modern villanyberendezés mind arra 
enged következtetni, hogy a nyári hó
napok alatt nagy élénkség lesz a poé- 
tikusan szép kerthelyiségben. A kiterve
zett programm is egy eleven, pezsgő 
élet kifejlődését jelenti. Május 1-től 
kezdve, minden csütörtökön este térze
nét ad a nagyszerűen újjászervezett és 
begyakorolt 600 éves zenekar. Tervezve 
van több nyári szinielőadás, garden parti, 
férfi és női kugliverseny rendezése is 
és minden szombat este táncestély a 
romantikusan szép kerti parketten. Va
sárnap délelőttönként pedig frissen csa
polt, jégbe hütött sört fognak hölgyek- 
nek-uraknak kiszolgálni, amelyet kellő 
látogatottság esetén hétköznaponként is 
rendszeresítenek. Egyszóval ez a nagy- 
multu, 93 éves egyesület fiatalos lendü
lettel indul az uj magyar életbe. A két 
évtizedes cseh sanyargattatást úgy ve
tette le magáról, mintha sose látta volna 
azt a rövid, 20 esztendőre összehazu
dott republikát. Pedig talán egyetlen 
magyar egyesület sem akad a Felvidé
ken, amely annyi joggal büszkélkedhetne 
20 éves gerinces magyarságával, mint a 
Rimaszombati Polgárikör. Végig magyar 
volt, annyira magyar és oly félelmetes, 
hogy a cseh hatalmi őrület nemcsak 
állandó rendőri felügyelet alatt tartotta, 
de feneketlen gyűlöletében kiparancsolta 
belőle azokat az ittlakó magyarokat,

akik aktív állami szolgálatban, avagy 
valamely más kapcsolatban voltak a 
csehszlovák republikával.

Hadirokkantak, hadiözvegyek és 
hadiárvák országos nemzeti szövetsé
gének rimaszombati csoportja 1939. évi 
május hó 7-én délelőtt 11 órakor tartja 
meg átalakuló közgyűlését a városháza 
nagytermében. Felkérjük a rimaszombati 
hadirokkantakat, hadiözvegyeket és hadi
árvákat, hogy a közgyűlésen teljes szám
ban jelenjenek meg s a szövetségbe való 
felvételük végett délelőttönként 11—12-ig 
dr. Veres Andor bajtársunknál, saját ér
dekükben, okvetlenül jelentkezzenek.

Részvétköszönet.
Mindazoknak, kik felejthetetlen drága jó 

férjem, egyetlen drága jó fiam, drága jó 
unokaöcsénk elhalálozása alkalmából mély 
fájdalmunkat részvétükkel igyekeztek eny
híteni s azoknak, kik a végtisztességtéte- 
lén megjelentek, ezúton mondunk hálás 
köszönetét.

Rimatamásfalva, 1939. április hó 27.
Ifj. özv. Karhút AndrAsné, felesége, 

Id. özv. Karhűt Andrásné, édesanyja, 
özv. Molnár Gerőné, nagynénje, 

Pásztor István, nagybácsija.

Felhívás. Felkérem a segédhivatali 
tisztviselő kartársaimat, hogy a Segéd
hivatali Tisztviselők Országos Szövetsé
gébe való együttes belépés tárgyában f. 
évi május hó 9-én d. u. 6 órakor a vá
rosháza 12. sz. szobájában tartandó ér
tekezleten saját érdekükben is megje
lenni szíveskedjenek. Rimaszombat, 1939 
április 25. Kartársi tisztelettel: Szöllösy 
István

kall használni, am elye t a l e j 
többen  utánoznak, ha ilk*f» 
talanül l>. Biztos, anyha fá j
da lom m entes hatás Jellem zi az
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Nagyot néz, ha az árut látja,... 
kicsit lát, ha az árat nézi!

RádióUzenetek a Budapesti Nem
zetközi Vásáron. A Budapesti Nemzet
közi Vásár évek óta közkedvelt intéz
mény a rádióüzenet-közvetités. Az ápri
lis 28. és május 8. között tartandó vá
sáron ismét minden vásárlátogatőnak 
módjában lesz személyesen beszélni a 
rádióban és ilymódon üzenni távollévő 
hozzátartozóinak és barátainak. Ezévben

először lesz a vásárnak külön rádió
leadóállomása, ahonnan a rádióüzenete
ket a vásár közepén felállított 36 m. 
magas antennatorony segítségével köz
vetítik. A vásári adóállomás hullám
hossza 267. 4. A rádió üzenetek dija 20 
szóig P. 1'50, 40 szóig P. 2'50. A vásári 
rádió ezenkívül helyszíni közvetítést és 
egyéb külön műsort Is ad, Budapest I. 
és II. műsorától függetlenül.

Budapest SS*
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k ö z p o n t já b a n ,  k ö z v e t l e 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 imntdenikor szívesen 
fogja bevásárlásait^nálunk eszközölni

•' .  i

i

y -

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

Értesítés.
A Nagyméltóságu M. Kir. Pénzügy

minisztérium rendelete alapján Rima
szombat város és a rimaszombati járás 
területén, az ide vonatkozó törvény ér
telmében a sajtolt élesztő forgalotnba- 
hozatalával (elosztásával) engem bizott 
meg, — miért is tisztelettel értesítem a 
rimaszombati járás területén működő és 
élesztő árusítással is foglalkozó összes 
kereskedőket, cukrászokat, pékeket stb., 
hogy az általuk kizárólag kicsinybeni 
elárusitáshoz szükséges napi, heti, havi 
kgr-okban kifejezett sajtultélesztő szük
ségletüket Írásban, vagy szóval jelentsék 
be 1939. évi május hó 1-éig, amely 
naptól kezdődőleg állandó mennyiség
szükségletüket a megjelölt élesztő-rak
tárhelyiségben szerezhetik be zárt 
csomagolásban, személyesen — postán 
— vasúton történő átvétellel.

Tájékoztatás céljából közlöm, hogy a 
pénzügyőri ellenőrzés előírásaira az in 
formációt rövidesen írásban, illetve sze
mélyes megkeresésemmel fogom eszkö
zölni.

Siposs József
sajtolt-élesztő elosztó raktára 

Rózsa u. 20. sz.
Telefon sz. 60.

Ipartársulati köziemén;.

Az IPOK tórái GtóolBlípeli 
idei csoíortöBosztása.

Az IPOK hévízi Gyógytelepének folyó 
évi csoportbeosztását az IPOK elnök
sége az alábbiakban állapította meg:

I. csoport: máj. 15—jün. 2. Jelentk. batáridő ápr. 22.
11. .  Jún. 5 - jú n . 23. .  máj. 5.
III. .  jún. 26 júl. 14. . • máj. 26.
IV. .  júl. 17—aug 4. . • jún* 14.
V. .  aug. 7—aug. 25. . .  júl. 7.

VI. .  aug. 28 szept. 15. , .  júl. 28.
VII. .  szept. 18 -okt. 6. , .  aug. 18

Az egyes turnusok mindig hétfői nap
pal kezdődnek és a harmadik hét pén
teki napjával végződnek : a beutaltak 
azonban a beutalás napját megelőző va
sárnap délután helyeiket már elfoglal
hatják.

Az első csoportba csak teljesen sze- 
génysorsu és előrehaladott betegségben 
szenvedő iparosok, illetőleg családtag
jaik utalhatók be, akiknek ellátási költ
ségeit az IPOK viseli. Ezek a beutaltak 
a vasúti költségen kiviil e g y éb  kiadást 
nem fizetnek. A szegénységet okvetlen 
hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni.

A nem ingyenes, de kedvezményes 
helyre való beutalással járó költségek a 
következők :

Teljes ellátás: napi 3'20 P. (Ebben 
bennfoglaltatik napi háromszori étkezés, 
lakás, világítás, kiszolgálás, az első kö
telező orvosi vizsgálat dija, be- és kije
lentési lapok ára.)

Gyógydij (kurtaksa) az elő- és az 
utóidényben naponkint 20 fillér, a fő
idényben 40 fillér.

I. oszt. kedvezményes fürdőjegy ára 1'— P.
II. .  ,  .  75 fill.
III. „ „ ,  -50 fill.

A hadirokkantak okvetlen vigyék ma
gukkal rokkantsági igazolványukat s azt 
a telepfelügyelőnek adják át, mert ez 
alapon a gyógydij fizetése alól mente
sülnek.

A fenti költségekben a hévízi tartóz
kodással felmerülő általános költségek 
mind bennfoglaltatnak és aki különleges 
étkezést, vagy gyógymódot nem vesz 
igénybe, annak egyéb kiadása nincs.

Az utazásnál 50 százalékos kedvez
mény van.

Az egyes csoportokban jelentkezők 
egyenkinti kérelmeiket az ipartársulat 
véleményével ellátva terjesszék elő, enél- 
kül a kérelmet az IPOK figyelembe nem 
veheti.

Bővebb felvilágosítást ad az ipartár- 
sutati iroda.

Valaszkay Rezső
elnök.

Cipészek figyelmébe!
A m. kir. Belügyminisztérium 217.000' 

1939. sz. alatt nyilvános versenytárgya
lást hirdet a m. kir. állami gyermek- 
menhelyek részére, az 1939/40. évben 
szükséges mintegy 43.000 pár gyermek
cipő szállítására. Ebből a mennyiségből 
kb. 5.000 pár cipő szállítása a vissza
csatolt felvidék iparosai részére van 
fenntartva. Ezen munkaalkalomra felhív 
juk cipész iparosaink figyelmét. Bő
vebb felvilágosítás az Ipartársulat iro
dájában nyerhető.

IRODALOM.
Tátrai tüzek.

— Dékány András elbeszélés kötete. —

A fenyvesek friss levegője árad Dé
kány András Írásaiból. Ez a táj, ame
lyen alakjai mozognak, felette ismerős. 
Fenyők állnak az utak mentén, fenyves
madarak rebbenek fel a fákról, csillag
por száll lassú hullással az útra. Csoda- 
e, ha ebben a környezetben megszépül 
a szegénység? Ha az égnekmeredő fe
nyők között megnőnek a felvidéki urak 
s fejük szinte a kékesen fénylő csilla
gokig ér? Csoda-e, ha az iró emlékeze
tében, vagy ahogyan ő mondja, gyermek
évei kápolnájában tiszta csillogó emlé
kek maradtak a Felvidékről s most, a 
visszaemlékezés megszépítő messzesé
gében feltámadnak s élni kezdik sajá
tos életüket?

Dékány még a békebeli felvidéki éle
tet festi le pompás novelláiban. A ki
sebbségi sorsot nem ismeri, de azt a 
régi békebeli életet annál jobban. Ez a 
felvidéki világ egy kicsit oroszos, vagy 
lengyeles, igy a társaság életében, ivasá
ban, szánkázásában és szertelenségében, 
de sajátosan magyar úri mivoltában, j 
karakterében és gondolkodásában. A 
szánok csilingelnek a havas éjszakában,) 
az urak bundáikba veszve szótlanul ül-1 
nek és bóbiskolnak. S ahogyan elénk 
tárja őket az iró, rájuk ismerünk : ma-; 
gyarok ők és urak...

Dékány a lélek D húrjain játszik. 
Ezen a D-huron a gyermekkor édes em
lékei zendíilnek fel fájdalmasan és vissza- 
hozhatatlanul. Fájó emlékezés ez, mert 
egy szebb és boldogabb világot jelent 
az iró és olvasó számára.

Tamási Ábelje, Nyirő Uz Bencéje után 
oly ismerős alakok Szamó és Koszéi, 
kik fent élnek a hegyekben, bölcsek és 
egyszerűek, ismerik az élet titkait s nem 
vágyódnak ei a fenyvesek közül. Dé
kány ezt a világot oly meggyőzően fes
tette le novelláiban, hogy a mai ember 
halálos vágyódást kezd érezni utána. Ez 
már az irói mesterség legfőbb dicsérete.

Nem lehet a novella haláláról beszélni. 
A novella nem hal meg, csak aluszik. 
Az iró csókja ébreszti fel (mint Hófe
hérkét szerelmese csókja), az iró csókja, 
amelyet az élet egy-egy mozzanatára 
lehel.

A magyar Knut Hamsun Dékány And 
rás. Embersége, kitűnő leiró készsége 
őt mihamarább első Íróink közé emelik.

Marék Antal.

A város meg a sárkány,
— Vitéz Somogyváry Gyula legénye. —

Költői módszerekkel megfestett tájon 
a hazafiasság pásztortüze lobog a múlt 
éjszakájában. Ez a tűz szinte szétfeszíti 
a kereteket, átforrósitja a határfalakat s 
felperzseli állhatatlanságunk kiszáradt 
nádasát. Büszke dicsekvés ez a regény, 
de egyben figyelmeztetés is. Sopron fé
lig idegen város hősi korszakának egyik 
része a mű, a városé, melyért három
szor jött el a napnyugati sárkány. De a 
sárkány ellen sárkányok harcoltak. Be
senyők, burgerek, városlegények, kapá
sok és lövéri ijjászok forgatták a kar
dot s jaj volt annak, aki a várost meg
támadni merte.

Hősi korszak volt ez, amikor a kato
nák Krisztus dicséretével köszöntötték 
egymást. A költő lelkivilágába ölelte ezt 
a kort, átszőtte a líra színeivel és han
gulataival s mire papírra vetette, szinte 
éposz lett belőle. Zengő éposza a hű
ségnek és a hazaszeretetnek.

Minden alakot tökéletesen megrajzolt 
Somogyváry a regényben. Robosztus, 
középkori, keményöklü embereket vo
nultat fel, kiknek lelke is kemény, mint 
a szikla. Igaz, voltak szenvedéseik, ti
zenöt apró gyerekük miatt, akiket túsz
ként hurcolt el az áruló Spalatói. De 
fontos volt-e kis életük, amikor a vá
ros hűségéről kellett tanúbizonyságot} 
tenni? S a drámai jelenetek során a 
város választ. Tizenöt kicsi mécsvilág 
kilobban, de az Urbs Fídelissima meg
nyitja kapuit a magyar király előtt.

Somogyváry bő mesélő kedve eddig 
Virágzik a mandula cimü regényében 
érle el csúcspontját. Ebben a regényben 
olykor különös meghatottság vesz rajta 
erőt. Játszik a szavakkal s mire ijedten 
magához tér, az események rohanva 
száguldanak tovább. A költő olykor pil
lanatokra félretolja az írót.

Két feketesorsu alakja van a regény
nek : Éva és a Buller fiú. Ök az emésztő 
szerelem szánalmas hősei és egyben el- 
bukottjai. Buller külországból jött vissza, 
hol a takács mesterséget tanulta. Éva a 
városban élt, az áruló Spalatói bűvöle
tében. Mindkettőjüket kitaszította a vá
ros, mert egyéni életüket, tétovázó, de 
konok szerelmüket nem rendelték alá a 
közösség parancsainak. Rendkívüli ez? 
Nem 1 Itt, ahol az események megnőnek 
s szinte az égig érnek, két ember ver
gődése nem számit.

Idők szele a szociális hang, mely ki- 
csendül a sorokból. Az iró századokra 
vetíti vissza kora problémáit, mert azok 
állandóan foglalkoztatják lelkivilágát. 
Még olyankor is, amikor témáit a múlt 
századok rétegeiben keresi.

Somogyváry, akit a Petőfi Társaság 
nemrég választott tagjává, jó munkát 
végzett akkor, amikor ezt az időszerű 
témát irásmiivészetével közkinccsé tette.

M nrgdcs Kálmán : Lelkem hullámai.
128 oldalon 144 vers, 144 gyémánt

szem, 144 lobogó, világitó fáklyaláng. 
Közel másfélszáz érzésmegnyilatkozás 
hazáról, szülőről, hitvesről, gyermekről, 
költészetről, hivatásról, jóságról, szép
ségről és az emberibb-emberré nevelés 
előszámlálhatatlan tulajdonságairól és 
eszközeiről. Mert Murgács Kálmánnál 
minden alkotás a jelletnfejiesztés, a lé
lek- és világszépités nagy céljába van 
beágyazva. Könnyed, egyszerű, mester
kéltség nélkül való s éppen ezért a leg
mélyebb értelemben vett művészi tö j 
kélyü költeményei a szivet fogják meg 
s a hatalomba ejtett szivén keresztül 
viszik a szándékot az örök Szépség és 
Jóság felé.

Én a nyomdából éppen most kikerülő 
hatalmas könyvet már kéziratban lát
tam. Meglepett annak csinos összeállí
tása és az a végtelenül lelkiismeretes 
gondosság, mely az utolsó pillanatokig 
tartó állandó csiszolásban, fényesitésben 
nyilvánult meg. A feledhetetlen melódiák 
páratlan hatású zeneköltője most az irás- 
miivészet terén épített valamennyiünk
nek maradandót : az emberiség, a meg
értés és szeretet tündéri palotája.

Az idegenszerü mai élet nagy zsiva
jából jól esett idejönni. Megjutalmazva 
érezzük magunkat, mintha hirtelen le
vettük volna a hétköznapiság csúnya 
sárruháját s valami légies, csodaszép 
lelki ruhába öltöztünk volna.

Ezt a könyvet okvetlénül el kell ol- | 
vasnia mindenkinek, aki inagasabbrendii 
lelki életre vágyakozik. Törvénykönyv 
ez, mely az emberek közötti viszonyt a 
költészet művészi formájával szabályozza.

A versek nagyrésze szavalásra kivá
lóan alkalmas, igy műkedvelők, leventék, 
cserkészek, konferálók részére nélkülöz
hetetlen segédeszköz.

A mü ára 3 P. Az Attila előfizetői 2 
P-ért kapják. Cs S.

S P O R T .
F O O T B A L L .

RPS-Apátfalai SC 0:0. Bíró: Huszár.
RPS: Juhász-Klincsák, Kocsis-Palko- 

vics, Katz, Seres-Fuchs, Dobó, Pohocky, 
Mester, Vályi.

A RPS hosszú idő után elsőizben 
szerepelt itthon s szereplése félsikert 
eredményezett. A csapat lelkesen, szív

vel küzdött és sikerült megakadályoznia 
a kétségtelenül rutinosabb apátfalusiak 
győzelmét. A RPS-nak egyedül a védel
me működött teljes megelégedésre. Fő
leg Klincsák teljesértékű teljesítménye 
érdemel dicséretet, de Kocsis is igen 
megbizhatóan látta el tisztét. Juhász 
fejlődőképes, biztoskezű kapus. A fede
zetsor újonca: Palkovics keménykötésü, 
s z ív ó s  játékos, aki rövidesen igen hasz
nos tagja lesz csapatának. Katzot rutin
ja sokszor átsegíti a visszaesés periódu
sain. Seresnek javulnia kell. A csatársor 
volt a csapat gyengéje : alig volt terv
szerűen felépített és keresztülvitt akció
ja, tagjai túlnyomórészt egyénileg kísé
relték megközelíteni az ellenfél kapuját 
és a lövőkészséggel is baj van.

Az ASC az ősz óta jelentősen meg
erősödött és a kihagyott gólhelyzeteket 
tekintve, közelebb állott a mérkőzés 
megnyeréséhez.

TMSC-Tornaljai SC 5:1 (3:0). B ró:
Bolner.

Miként előző számunkban megjósol
ták, a TMSC lett a győztese ennek a 
találkozásnak a várakozáson felül ma
gas gólaránnyal. A TMSC minden ré
szében jobb volt az ellenfélnél, s csa
társorának lendülete és gólkészsége 
megpecsételte a TSC sorsát.

A TMSC góllövöi Kresnye (2), Csák 
(2) és Humay voltak, a TSC egyetlen 
gólját Hercsuth érte el.

B i r k ó z á s .
A RPS birkozószakosztályának műkö

dése nagy fellendülés előtt áll. Veze é- 
sét sikerült egy izig-vérig szakemberre: 
F u tó  G é z a  kiváló magyar birkózóra, 
többszörös bajnokra reábizni.

A szakosztály már meg is kezdi a 
működést az egyes, prot. gimnázium 
helyiségében. Jelentkezni Futó Géza 
MÁV segédtisztnél, a szakosztály veze
tőjénél lehet, aki közölni fogja az 
edzések helyét és időpontját.

Városunk ifjúsága bizonyára nagyszá
mú jelentkezéssel fogja lehetővé tenni, 
hogy ez a szép sportág városunkban a 
fejlődés magas fokára juthasson.

Felelős sze rkesz tő :  Rábely Károly.

Értesítés.
Értesítem a mélyen tisztelt 
közönséget, hogy Rimaszom
batban Deák Ferenc-utca 32 
sz. alatt (postaépület)

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

1—3 mészáros és hentes.

S pan yo l nyelvet
társalgási és gramatikai mód
szerrel tanítok. Citn meg
tudható a k iadóhivata lban .

E g y

vendéglői jégszekrény
megvételre kerestetik.
Polgárikor. Rimaszombat.

egy 6+1 lámpásos jó 
karban levőEladó

Standard gyártmányú Rádió
Megtekinthető Mura Szilveszter keres

kedésében Jánosi utca.

Eladó.
Egy jó karban lévő újonnan lakozott uj 
gumikkal fölszerelt

4  üléses DKV luxus-autó.
Cim : megtudható a kiadóhivatalban.

Rimaszombat. 1939 Nyomatott R 4 k * iy  K a ro ly  könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9, szám.)


