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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : 
HORTHY MIKLÓS TÉR 9. SZÁM. Telefon sz 56. 

Lapzárta  csütörtökön este Kéziratokat v is sz a  nem adunk

FŐSZERKESZTŐ : 
M Á R K U S  L Á S ZL Ó

ELŐFIZETÉSI  DIJAK:  Egy évre 8 pengő. Félévre 4 pengő. 
Negyedévre 2 pengő — Egyes szám ára 20 fillér.

Külföldre: Egy évre 12 pengő.

Pünkösdi ige.
Irta : Má r k u s  Lász l ó.

Piros-fehér-zöld Pünkösd. I
Irta : vitéz gróf Teleki Mihály,
m. kir. földmivelésügyi miniszter.

Piros pünkösd napján uj magyar élet kezdődik. Pünkösd napja 
most az igazi magyar nemzeti élet fakadásának ünnepe, nem piros 
Pünkösd ez, hanem piros-fehér-zöld !

Húsz éve, hogy a magyar visszanyerte teljes közjogi független
ségét, de nyomban a forradalom idegen eszméinek zavaros áradatá
ba szédült.

A mai nap az, amikor a magyar nép legsajátabb faji és eszmei 
tulajdonait elborító zavaros áradatból a nemzeti génusz tisztult ma
gaslataira emelkedik.

A mai nap az igazi magyar függetlenség születésnapja !
A függetlenség lényegében nemcsak közjogi fogalom, nemcsak 

azt jelenti, hogy a nemzet a maga akaratát, nemzeti eszményét, min
den idegen befolyást kizáró szuverén államszerkezetben érvényesít
heti. A közjogi függetlenségnek az a módszer ad gyakorlati értéket, 
amely szerint a nemzet a maga sajátos életét történelmi életformáihoz 
illesztve éli, az egyéniségét és hagyományait veszélyeztető bom
lasztó elemeket testéről leseperve, erkölcsi és anyagi erejének leg
teljesebb kifejtésével nemzeti létének biztosítására törekszik. A füg
getlenségnek az a szilárd elhatározottság és kérlelhetetlen követke
zetesség ad belső tartalmat, amellyel a nép minden nemzetfenntartó 
rétegének javára és erősödésére cselekvési szabadságunkat érvénye
sítjük és gondosan megóvott és megnövelt erőinkkel a haza örök 
fennállására törekszünk.

A mai napon erről az elszántságról tesz ünnepélyes tanúságot 
a magyar nemzet. A mai napon válik el, hogy a nemzet szabad el
határozó képességét kihasználva céltudatos épitő munkával meg 
akarja-e teremteni mindazokat a biztosítékokat, amelyek a keresztény 
magyar élet kifejtéséhez és a magyar haza időtlen időkig fennmara
dásához szükségesek.

Meggyőződésem, hogy a mai napon a józan és hazafias magyar 
nép megkonditja a harangot mindazon álapostolok felett, akik az 
ezeréves haza Szent Istváni alapgondolatát félremagyarázva, abból a 
nemzet életerejét elsorvasztó elemek létjogosultságát igyekeztek in
kább kimutatni, semhogy a magyaros szellem nagy erőforrásának és 
hamisítatlan magyar hazafiság nagy tartalékának, a magyar népnek 
szellemi és anyagi felemelése mellett hallatták volna szavukat. Ezek 
az álapostolok idegen bevándorlók mellett törtek lándzsát, de az 
olyan intézkedéseket, amelyek a jó magyar nép felemelését a kor
eszme kívánalmainak megfelelő népjólét fejlesztését célozzák, vesze
delmes osztályőrség-változásnak minősítették és ezeket idegenből ho
zott elnemzetlenitő eszméknek igyekeztek feltüntetni.

Ami a magyar nép érdekében, akár a keresmény emelése, akár 
föld- és ház-juttatása, vagy a politikai jogok kiterjesztése tekintetében 
történt, az ő szemükben mindig szálka maradt. Ugyanezek öt hónapig 
akadályozták a zsidótörvény meghozatalát, ami által földbirtokpoli
tikai reformjavaslatunk tárgyalása eltolódott. Állandó kerékkötői ezek 
minden neinzetépitő munkának. Az álapostolok másik része ellenkező 
taktikával dolgozik, amikor a nép tájékozatlanságára számítva, a kor
mány reformjavaslatait kevésnek tünteti fel és olyan követelményeket 
támaszt, amelyeknek teljesítésére a nemzet összes erőforrásai sem 
elegendők.

Én úgy látom, hogy az az idő, amikor a magyar népet közön
séges érdekből és hatalomvágyból politikai játékszerül lehetett fel
használni, végleg lejárt, hogy a mesterségesen szított gondolatzavar 
felett a nép józan belátása győzedelmeskedett, amely elsöpri mind
azokat, akik a hamisítatlan magyar élet feltámadásának útjában ál
lanak. Meg vagyok győződve, hogy a mai nap a Magyar Élet Párt
jának megsemmisítő győzelmét hozza s hogy ez a Pünkösd a magya
rok történetében forduló pontot jelentő nemzeti ünneppé magasztosul.

Az egyszerűségében és gyámoltalanságában gyáván félénk, hi
tében még zsenge s az isteni kinyilatkoztatásokban bizalmatlan tanít
ványok apostoli seregére leszállód pünkösdi Tűz és Erő termékenyítő 
melege, kisarjasztató hatása élesztette életre a kereszténység világ
szellemét, lángra lobbantotta a tudás fáklyáját és bátorságos nagy
akarások erejével töltötte meg az erőtlen lelkek hitetlenségre hide
gedéit, horpadt kazánját.

A pünkösdi tűzzel életbátorságra erősödötlek merész elszánt
sággal indultak tövises útjukra az igét, az igazságot hirdetni, a hi
tetlenség, tudatlanság és szeretetlenség dudváival rothadásig telt lel
kek kertjébe a Hit, Tudás és Szeretet palántáit ültetni, hogy becse
sebb legyen az Élet és szebb legyen a Föld.

A pünkösdi Tűz és Erő isteni varázsával megváltoztatták a vi
lág képét, a keresztény eszmék apostoli terjesztésével kipallérozódott 
az emberi szellem és a lelkek kapui a művelődésre tárultak ki, hogy 
a nagy Alkotó saját képére teremtett Ember mindinkább hasonlatos
ságot nyerjen.

A pünkösdi Tűz acélozta igehirdetők elszántan bátorságos mag
vető munkájukban nem ismertek fáradalmat, nem torpantak meg szé
les akadályok, magas gátfalak előtt, de kitartó, izzó erősakarással, 
minden gáton és akadályon átsegítő fenséges lendülettel küzdöttek a 
végső győzelem kivívásáért, a nagy és szent eszmék diadalra jutá
sáért, nem félve senkitől, semmitől, nem rettenve vissza még a vér
tanúi haláltól sem.

És a pünkösdi Tűz igy életre kapott erejének nem tudott többé 
senki és semmi ellenállani a világon.

Az isteni Tűz diadalmaskodott. Az önkény hatalma, a pogány
ság fertőjének nemes eszméket elposványositó uralma megtörött, 
hiába volt minden ellenállási kísérlet, hiába a mártiromság kereszt
jére hurcolás, tűzzel-vassa! pusztítás: a pünkösdi Tűz és Érő győ
zedelmeskedett s a Sötétség fölött a Világosság úrrá lett a földön.

A titokzatosan kiáradó pünkösdi Tűz valósággá bizonyosodott 
varázs hatásának csodás sikere a Lélek cselekedete volt. És ez a 
Lélek velünk, bennünk él, hogy mindennél maradandóbb és erősebb 
megsegitőnk legyen a kétségbeesések és megkisértések idejében, ne
hogy hitet tagadjunk, nehogy reményt veszítsünk. Ez a Lélek bennünk 
él, megsegitőnk lesz most is, mikor az Idő szavát, a kor szellemét 
megnemértő konkolyhintők sorakoznak fel a magyarmezőn, vetésre 
tárult kezekkel, ellenségeskedést, pártoskodást szító tettrekészséggel, 
a magyar és magyar között kiilömbséget tenni akaró vakond-mester
kedéssel, egység-megteremtést akadályozó aknamunkával, világossá
got homályositó sötétséggel, sértő igazságtalansággal, szívtelen sze- 
retetlenséggel.

Mindhiába, mert a pünkösdi Tűz és Erőből az Egység, a Sze
retet, Igazság, Világosság forrása buzog föl, hogy vizével felüditse 
és táplálja mindazokat, akik bizni és hinni tudnak az Egység fensé
ges hatalmában, a Szeretet nagyságában, az Igazság legyőzhetetlen
ségében és a Világosság üdvösséges erejében, megtántorithatatlanul, 
megfélemlithetetlenül, kétségbe- és kisértésbesés nélkül — mindhalálig.

Már pedig mi mindebben hiszünk és bízunk s a 20 éves meg
próbáltatás alatt annyi szenvedés árán megszerzett legdrágább és 
legféltetlebb kincsünket, egységünket megbolygatni, vagy éppen meg
bontani nem engedjük soha, senkinek! Ez a mi erőnk, de ez a 
büszkeségünk i s !
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Az Egyesült Magyar Párt vármegyei 
szervezetének első elnökségi ülése.

Az átlagos emberi életkor
meghosszabbításán fáradoznak az orvosok, tudósok s mind megegyeznek abban 
hogy a hosszú életkor biztosítható, ha a gyomornak, epének, májnak szabályos 
működésére ügyelünk. Ezt a célt a legkiválóbban szolgálja egy 4—6 hetes ivókúra 
amikor is reggelenként, éhgyomorra, langyosan 2—3 deci Mira glaubersós gyógy
vizet iszunk. Kérdezze meg orvosát!

Az Egyesült Magyar Párt gö- 
mörvártnegyei szervezetének elnök
sége most tartotta első összejöve
telét, amelyen részt vettek H evessy  
László vármegyei elnök, Varga 
Im re vármegyei ügyvezető elnök, 
D em eter István, dr. H izsnyay-H ein- 
zelmann Béta, dr. L ücherer Géza, 
M ács J ó z s e f  vármegyei alelnökök 
és Szakait Zoltán vármegyei főtit
kár.

Az elnökségi ülés H evessy László 
megnyitójával kezdődött, aki fog
lalkozott az általános politikai hely
zettel, üdvözölte a teljes számban 
megjelent vármegyei elnökséget s 
kifejezést adott azon reménységé
nek, hogy a magyarság felfelé ívelő 
pályáján Egyesült Pártunk a benne' 
rejlő közösségi erők alapján ki fogja 
venni az őt megillető részt.

Az elnökségi ülés azután meg- | 
hallgatta Varga Imre ügyvezető el
nök részletes és minden kérdésre) 
kiterjedő jelentését. Ismertette azo
kat a politikai szervezeteket illetve 
kereteket, amelyekben felszabadu
lásunk alkalmával a gömöri ma
gyarság élt. Pontos statisztikai ada
tok alapján ismertette a csehszlo
vák pártoknak a húsz év alatt el-1 
ért eredményét és az ebből levon-J 
ható, sőt levonandó tanulságokat J 
is a további szervezkedés és nem-j 
zetépitő munka számára. Mivel az 
Egyesült Magyar Párt politikai szer
vezettségét eddig a cseh uralom 
alatt elsősorban a járási önkor
mányzatokban való részvételben ér- j 
vényesitette s mivel a magyar köz- 
igazgatásban a járásoknak önkor-1 
mányzata nincs, a megyei szerve
zet legfontosabb feladata, hogy a 
já rásokban ed d ig  k ifejlődött é s  f e - ! 
g y c lm ez e tten  b egyak ortödott köz- \ 
é le t i erő it a m eg y e i sz ervez etb en , 
il le tv e a m eg y e i  tö rv én yh a tó sá g i 
életb en  érvén yes ítse . Az ügyvezető j 
elnök ide vonatkozó javaslatait az 
elnökség elfogadta s azok megva
lósítására a szükséges lépéseket meg
tette. Részletes és pontos adatok 
alapján ismertette az ügyvezető el
nök ezután azokat a legsürgősebb

feladatokat, amelyeket a párt gö
möri szervezetének nagy gonddal 
és figyelemmel, de ugyanakkor a 
legnagyobb határozottsággal meg
kell oldani. így elsősorban a még 
mindig nagy számban lévő állás
talan felvidéki magyarok nehéz 
helyzetének sürgős megoldása, a 
gazdasági élet uj vérkeringésének 
megindítása, a rimaszombati, telje
sen felszerelt konzervgyár megin
dítása, vagy más ipari termelés 
lehetővé tétele, a munkásság szak- 
szervezeti tömörülésének tisztázása 
és kizárólag nemzeti alapon való 
erőteljes megszervezése, fenntar
tása, sőt fejlesztése. A Rozsnyó 
bányavidéki magyar munkásságnak 
az Egyesült Pártba való nagyszámú 
jelentkezését az elnökség örömmel 
fogadta. A megyei szervezet hatá
rozottan síkra száll azon magyar 
testvérei érdekében, akik még ma 
is a kenyértelenség szomorú nap
jait élik, ugyanakkor amikor na
gyon sok-helyen még mindig olya
nok állanak, akik a cseh elnyomás 
alatt a magyarságért semmit sem 
tettek. A középiskolai szülői szö
vetségektől befutott jelentések alap
ján foglalkozott az elnökség a ma
gas tandíj és vizsgadijak kérdésé
vel s ebben az ügyben felterjesz
téssel élt illetékes helyen.

A vármegyei elnökség örömmel 
fogadta az ügyvezető elnök azon 
bejelentését, hogy a vármegyei el
nök és ügyvezető elnök a várme
gyei főtitkárral együtt már a kö
zeli napokban meglátogatja az 
egyes járási szervezeteket s hozzá 
fog a vármegye minden egyes 
helyi szervezetének a meglátogatá
sához is, hogy a közvetlen érint
kezés által a párt, illetve a gömöri 
magyarság egységét még jobban 
megerősítse. Határozatba ment, 
hogy a vármegyei pártvezetöséget 
junius hónap 4-ére összehívják.

Szakail Zoltán jelentést tett a 
titkárok adminisztrációs munkájáról, 
amelynek során az elnökség fontos 
határozatokat hozott a szervezési 
munkákra vonatkozólag.

A gömörpanyiti országzászlóavatás.
Amint már közöltük, a liptószentiváni 

Szent-lvány család Gömörpanyit község 
részére, amellyel a múltban állandó bir
tokviszonyban állott, a felszabadulás és 
a régi kapcsolatok felújításának örömére 
országzászlót ajánlott fel.

Ennek az országzászlónak avatási ün
nepe f. évi május 14-én történt meg a 
zászlódiszbe öltözött községben.

Az ünnepségre megérkeztek többek 
között a vármegye főispánja, runyai 
Sóldos Béta dr., alispánja Horváth Ár-j 
pád dr., Hevessy László ny. főispán, 
Holló Zoltán főszolgabíró, Smid I. 
rozsnyói lelkész és gömöri esperes, a 
sajógömöri ág. ev., a beretkei ev. reform, 
lelkészek, Tornalljay Zoltán ref. főgond-1 
nők és mások. Az Ereklye országzászló 
nagyb'zottság elnökségét Csemiczky 
Ödön tanácstag képviselte. Elindult az 
ünnepélyre Turóczy Zoltán, az uj tisza- 
kerületi ág. ev. püspök is Nyíregyházé 
ról, de vonatja tengelytörés folytán Mis
kolcon nem tudta a csatlakozást elérni 
s Így csak táviratilag küldhette el a 
püspök áldását az ünneplőkre és a 
zászlóra.

Az ünnepség temiomi istentisztelettel 
kezdődött, amelyet a rozsnyói esperes, 
a sajógömöri, beretkei és a helybeli lel
készek végeztek a szépen feldiszilett

templomban, amelybe behozták a fela
vatandó zászlót is. Az oltárt körbe fog
ták a festői szép magyarruhákba öltö
zött fiatal községbeli lányok, a padok
ban • pedig a vendégek, a Szent-lvány 
család tagjai és a község népe ünnepi 
köntösökben foglaltak helyet, de a szom
széd falvakból is sokan jöttek el, úgy 
hogy a templom zsúfolásig megtelt az 
ünneplő közönséggel. A férfiak legtöbbje 
fekete magyar ruhákban jelent meg.

A Szent-lvány család részéről jelen 
volt dr. Szent-lvány Géza főtanácsos, a 
község szülötte, felesége és Gábor fia, 
Pestmegye szolgabirája, vitéz Szent-lvány 
Miklós ezredes, Szent-lvány József orsz. 
képv. képviseletében, — aki akadályozva 
volt az eljövetelben, — leánya Szent- 
lvány Éti és Szent-lvány Zoltán Máv. 
felügyelő.

Isteni tisztelet után a templomtéren 
folytatódott az ünnepség, ahol az or
szágzászló betonalapzatba épített ár- 
bócra helyeztetett el az ünnepi prog
ram során.

Itt a műsor a Himnusz eléneklésével 
kezdődött, majd Zoller Sámuel helybeli 
igazgató tanító mondott szivhezszóló 
megnyitó beszédet. Utána RAsi L. sza
valata következett A bevonuló honvéd
séghez címmel. Ezután dr. Szent Ivány

Géza adta át a család nevében az or
szágzászlót a község elöljáróságának, 
méltatva az országzászló jelentőségét és 
hivatását s pár szeretetteljes szót intézve 
szülőfaluja népéhez.

A zászlót a község nevében Pólyák 
Lajos községi biró vette át, ígérve an
nak hivséges megőrzését, azután a lel
készek megáldották az árbócra felvont 
zászlót,Jánosdeák B.„lgy volt ! így lesz!" 
cimü szavalata után pedig Csemiczky

Ödön, az ereklyés országzászló nagybi 
zottság tanácstagja tartotta meg beszé
dét, majd a koszorúk letétele után az ün
neplő közönség elénekelte a Szózatot 
Befejezése az ünnepségnek a közséf 
által adott dús szeretetvendégség volt 
amelyen több felköszöntő hangzott el i 
vitéz Szent-lvány Miklós ezredes a; 
avatásról táviratilag is jelentést tett i 
kormányzó ur Öfőméltóságának.

Országzászlóavatás
Feleden.

Feled közönsége az elmúlt vasárnap 
mélyen megható ünnepély keretében 
avatta fel azt az országzászlót, amelyet 
a felszabadulás emlékére az ország fő
városa JJL-i.k*. kerületének társadalmától 
kapott.

Az ünnepélyre sűrű tömegben vonult 
fel Feled és a járás magyarsága, a fal
vak az ugyancsak a Budapest IH-ik ke- 
kerületének társadalma által nekik aján
dékozott nemzetiszinü zászlók alatt.

A reggel még felhős égbolt kiderült 
s délelőtt 10 órakor már erősen tűző 
napsugárözönben többezerfőnyi közön
ség gyülekezett föl a község főterén el
helyezett, bástya^zerti országzászló-ta- 
lapzat körül. A rendet a csendörség, a 
tűzoltóság, leventék s az előkészítő mun
kát végző rendezők tartották fenn s ne
kik köszönhető a nagy sokaság részvé
tele mellett lefolyt lélekemelő ünnepség
nek példás rendben, zavartalanul tör
tént lefolyása.

Az ünnepély rendezőségének élén 
Horváth Béla dr. járási főszolgabíró, a 
helyi országzászióbizottság agilis elnöke 
állott, aki a község határán a Jaross 
Andor, megjelenésben fontos ügyben 
való elfoglaltsága miatt akadályozott fel
vidéki miniszterünk képviseletében meg
jelent Szent-lvány József országgyűlési 
képviselőt a következőleg köszöntötte :

Mélyen tisztelt K épviselő U r!
A Miniszter Ur képviseletében és a 

saját személyében is megjelent Képvi
selő Urat őszinte, magyar-becsüléssel és 
tisztelettel köszöntőm annak a járásnak 
népe nevében, mely nép — amint azt 
rövid idő alatt is megállapítottam — 
úgy a Miniszter Ur iránt, mint a Kép
viselő Ur iránt, tántoríthatatlan ragasz
kodással és őszinte szeretettel viseltetik 
és amely nép ma még fokozottabban, 
mint a múltban, lelkesen és  büszkén vallja 
a Miniszter Urat politikai első vezéré
nek, Képviselő Urat atyai Gondviselő
jének.

Éppen ezért ez a nép minden körül
mények között azon az utón kíván ha
ladni, amelyet számára minden időben 
megjelölni méltóztatik.

Egyúttal élénken figyeli és feltétlenül 
helyesli mindki. (tőjük eredményes fá
radhatatlan nemzetépitő munkát s a ma
gyar jövő munkálása érdekében kifejtett 
hősi erőfeszítésük minden mozzanatát.

Méltóztassék tudomásul venni, hogy 
ez a hűséges nép, mely ma már ország
zászlaját avathatja, mélyen fájlalja a Mi
niszter Urnák, az ő Édesapjának kény
szerű távollétét és nagyon nagyon árvá
nak érezte volna magát, ha a szabad 
hazában tartott első eme legszebb ün
nepségén Miniszter Ur képviseletében 
és saját személyében is ugyanoly sze
retettel nem üdvözölhette volna körében 
Képviselő Urat, népem Gondviselőjét.

És most végtelen az öröme, hogy hí
rét vehette magas megjelenésének s 
hogy a Miniszter Ur képviseletében, 
mint saját személyében szeretettel és 
tisztelettel köszöntheti.

Isten hozta körünkben Képviselő Urat!
A vármegye képviseletében megjelent 

Horváth Árpád dr. alispánhoz s a kísé
retében megjelent katonai és polgári 
előkelőségekhez Horváth Béla dr. főszol
gabíró a következő üdvözlő beszédet 
intézte :

N agysá go s Alispán U r!
Mélyen tisztelt Uraim!

A volt feledi járás közönsége egy aka
rattal bízott meg azzal, hogy Álispár 
Urat személye iránt érzett mély tiszte 
létük és őszinte szeretetük tolmácsolá
sával köszöntsem.

Ennek a megtiszteiésnek ellátása szá
momra amellett, hogy kivételesen kel
lemes, egyúttal igen könnyű is, mer 
örömmel jelenthetem, hogy járásom kö
zönsége Alispán Ur személyét máris iga
zán szivébe zárta és boldog, hogy kö 
rében üdvözölheti.

Ha Alispán Ur hasonló mértékber 
óhajtja és fogja viszonozni a mi őszintt 
szeretetünket, nagyrabecsülésünket és 
ragaszkodásunkat, úgy komolyan aggó
dunk a többi járás miatt, vájjon mi ju 
akkor az ő számukra. De Alispán Ui 
emberszeretete, jósága oly értékű, hogy 
bármilyen nagy is legyen a mi igényünk 
mi azt kimeríteni úgy sem tudjuk.

Amidőn Alispán Ur nagybecsű figyel
mét felhivom ennek a járásnak jöravaló 
szorgalmas, becsületes és fegyelmezed 
népére, népem nevében jószivvel kö
szöntőm : Isten hozta közénk Alispán 
Urat és mélyen tisztelt kíséretének va
lamennyi tagját.

Az üdvözlési aktus végeztével, az 
ahoz kivonult lovasbandérium vezetése 
alatt az előkelőségek hosszú kocsi s 
illetve gépkocsi sorban a főszolgabírói 
hivatalhoz vonultak fel, ahol a már előre 
összegyülekezett, ékes diszmagyarruhás 
asszonyok és lányok, katonai és polgári 
előkelőségek várták és fogadták őket, 
Pólós Gyula községibiró keresetlen, lel
kes szavakkal üdvözölvén itt a minisz
tert képviselő országyülési képviselőt s 
az alispánt és kíséretüket.

A főszolgabírói hivatalból vonultak föl 
az előkelőségek az ünnepség színhelyére 
s a részükre főntartott tribünön elhe
lyezkedve, kezdetét vette az avatási ün
nepély, melyet a feledi férfikar előének- 
lése mellett a magyar Hiszekegy veze
tett be.

Róth János feledi róm. kát. plébános, 
Holczmann József gömörpéterfalai plé
bános segédlete mellett megtartott egy
házi szertartás keretében, a zászlót meg
áldva s arra Káposztás László helybeli 
ref. lelkész is áldását adva, Róth János 
plébános történelmi vonatkozású, Ká
posztás László ref. lelkész pedig lelke
sedéstől fütött, hazafiashangu beszédet 
mondottak, majd vitéz Pólya Antal dr. 
miniszteri tanácsos, az Ereklyés Ország
zászló Nagybizottság képviselője tartotta 
meg nagyhatást keltett avató beszédét, 
amelynek végeztével felhúzták, majd fél
árbocra eresztették a gyönyörű ország
zászlót.

Meghatódottan szemlélte a közönség 
a nyári szellő lebegtette zászlót, amely
nek talpazatáról elsőnek Pap Feri elemi 
iskolás tanuló egy kedves hazafias ver
set szavalt el.

Ezt követőleg Szakáll Zoltán, az Egye
sült Magyar Párt vármegyei főtitkára, a 
frontharcosok nevében intézett hazafias 
gondolatokban bővelkedő beszédet az 
ünnepélyen résztvevőkhöz.

Majd Szent-lvány József országgyűlési 
képviselő jelent meg a szónoki emelvé
nyen s tartotta meg sürü tetszésnyilvá
nítások közepette nagyhatású beszédét.
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— Hozom Jaross Andor, a megjele
nésben országos ügyekben való nagy 
elfoglaltsága miatt, legnagyobb sajná
latára meg nem jelenhetett miniszterünk 
üdvözletét, a magyar ember üdvözletét 
a magyar embereknek — jelentette ki be 
vezetőleg beszédében Szent-Ivány kép
viselő.

Beszéde folyamán szólott a huszév 
tanulságairól, amelyet a Felvidék kép
viselői a magyar nép javára forditapi 
szent kötelességüknek ismerik. Ismertette 
a huszév történetét a magyar pártok 
megszületésétől kezdve a diadalmas 
egység megteremtéséig, majd tapsvihar
tól kisérve kijelentette, hogy a magyar 
munkás, kisgazda, iparos és kereskedő 
akkor fogja megtalálni igazi boldogsá
gát, ha megteremtjük az uj, a nagy Ma
gyarországot.

— Mi nem hunyjuk le szemünket — 
mondotta továbbá Szent-lvány — mi 
nyitva tartjuk azt és látjuk, hogy itt ba
jok vannak. Mi ezeket mind megakar
juk gyógyítani 1 (Zúgó tapsorkán.)

Beszélt a liberális pártok kártevései 
ről és általános nagy tetszésnyilvánítás 
mellett a következő kijelentést tette :

-  Mi azt akarjuk és fáradhatatlanul 
azon dolgozunk, hogy a magyar ember, 
aki most alul van, felemeltessék, a né
pet műveltségben, tudásban, anyagi meg
erősödésben gyarapitsuk, megsegítsük. 
Egységünkben van az erőnk, ezt az egy
séget megzavarni nem engedjük s min
den igaz magyarnak az egység védel
mére kell síkra szállani a megbontást 
megkísérlőkkel szemben. A magyarság 
árulója az, aki a magyar nemzeti kö
zösségen kívül áll, vagy azon belíií ide
gen pártérdekeket szolgál. A keresztény 
közösségnek pedig árulója az, aki ezt 
felekezetek közötti békétlenség-szitással 
megbontani akarja. Tiltakozunk ez el
len, de az ellen is, hogy eg y . csomó 
ember alkotmányvédelem címén meg
akadályozza a magyar boldogságot.

Az országépitő munkában serény cse
lekvésre, kitartásra buzdítva és kérve 
a magyarságot, szűnni nem akaró taps
vihartól kisérve fejezte be nagyhatású 
beszédét Szent-lvány József.

Varga Lajos kisgazda saját sikerült 
alkalmi költeményét szavalta ezután el, 
ami után K. Zsófi István darnyai biró 
megköszönte a főváros III-ik kerületé
nek az ez által a falvaknak ajándéko
zott zászlókat.

Dr. Csák Géza ügyvéd, tb. várme
gyei tiszti főügyész, az Egyesült Ma
gyar Párt feledi járási elnöke tartalmas 
és értékes, nemzetiérzéssel telitett, szép 
beszéd kíséretében az adományozóknak 
hálás köszönetét mondva átvette az im
már felavatott országzászlót és átadta 
azt Feled községnek, amelynek részéről 
Pólós Gyula községi biró a zászlót rö
vid beszéd kíséretében gondozásba át
vette.

Csank Mária, Czikora Etta, és özv. 
Pólós Aladárné szavalatai után az or
szágzászló talpazatára sikerült jelmon
datok kíséretében számos koszorút he
lyeztek el, igy a többek között Szent- 
lvány József, Horváth Árpád dr. alispán, 
Lestyán János alezredes, a vitézi szék, 
Horváth Béla dr., Szilassy Iván kör
jegyző, feledi iparosok és kereskedők, 
tanuló ifjúság stb. az általuk képviselt 
hivatalok, hatóságok, intézmények és 
szervezetek nevében is.

A Szózat eléneklésével zárult az ün
nepély, amelyet a leventék diszfelvcnu- 
lása követett. A levente ifjak katonás 
diszmenete nagy tetszést keltett.

Az ünnepély színhelyéről a volt Szent- 
miklóssy-féle kertben tartott ünnepi 
ebédhez vonult a közönség nagyrésze. 
Az elsőfogás után Horváth Béla dr. fő
szolgabíró emelkedett szólásra s a kö
vetkező pohárköszöntőt mondotta :

M agyar T estvéreim  I
Első hálatelt gondolatunk szálljon az 

Egek Urához azért a nagy kegyelemért, 
mely a nemzet becsét alázó huszév után 
magyar büszkeségünknek elégtételt szer
zett a felszabadulás igazságos történelmi 
tényével.

A Magyarok Istene immár megelé
gelte sok szenvedésünket s bizonyára 
hozzásegít a minket megillető, jól meg
érdemelt, szebb magyar élet elkövetke- 
zéséhez.

IW  Pünkösd

G i m t r  3

Nyaraljunk a szép magyar tengernél. utazási vagy menetjegyirodánál.
Vegye igénybe 59 P.-ért az „Egy vidám hét a Balatonon" c. ellátásos jegyfüzetet, mely az ösz- 
szes szolgáltatásokkal együtt és gyorsvonat III. o. vasúti jeggyel oda-vissza egy teljes heti töké
letes balatoni üdülést nyújt. A jegyfüzet kapható a MÁV. összes hivatalos menetjegyirodáiban 
(IBUSZ) és a Hangya Szövetkezet fiókjaiban. _____

Legjobban nyaral Siófokon Sió’ Hu"ám
Kérjen prospektust. Utazzon „Vidám hét" jegyfüzettel.

Hevizfürdö. Friedrich szállók. Hideg-meleg íolyóviz. nius 20-i- gyorsvonat oda-
vissza. Összesen P 57' - . Lift—Zene Tánc.

És Íme, mily nagy bizonyossága az ő 
végtelen kegyelmének, hogy én most in
nen, a felszabadult járás közönségének 
hódolatteljes alattvalói tiszteletét jelent
hetem Magyarország Nagyurának, vitéz 
nagybányai Horthy Miklós Kormányzó 
Ur Ofőméltóságának, a mi rajongásig 
szeretett igaz Vezérünknek, akinek böl- 
cseségével, szinte csodamiivelő országló 
tulajdonságaival a Magyarok Istene ezt 
a sokat hányódott, megtiprott magyar 
nemzetet történelmének legválságosabb 
szakában ajándékozta meg s akinek 
emelkedett szellemű kormányzása alatt 
válhatott valósággá s adatott .meg ne
künk a mi uj nemzeti szabadságunk.

Mélységes hálával, tisztelettel, a hű
ség alázatos hódolatával tekintsünk fel 
Reá, akinek a világot átalakító nagy 
időkben is messze kimagasló alakja 
Magyarország második ezredévének kü
szöbén, mint uj Honalapítóé jelenik meg 
s akinek fenkölt személye köré a mesz- 
szejővö századainak múlása mind fénye
sebben fog történelmi Glóriát vonni.

Fohásszal kérjük hát a mi közös Is
tenünket, vigyázzon nemzetünk Nagy
vezérére, adja bőséges áldását a nem
zet álmainál éber Virrasztójára, a ma
gyar jövő munkálásának Istenküldötte 
Vezetőjére és segitse Öt kegyelmével 
nagyon nehéz kormányzati tevékenysé
gében.

És — Magyar Testvéreim — most 
úgy, ahogyan érezzük, összeforrott test
véri lelkűnkből törjön elő elemi erővel 
a mi messzehangzó űdvkiáltásunk: Éljen 
Magyarország Nagyura 1 Éljen a nemzet 
igaz Vezére I Éljen vitéz nagybányai 
Horthy Miklós I

És felhangzott és zúgott az éljenzés.
Egyúttal felolvasta a Kormányzóhoz 

intézendő távirat következő szövegét:

Város és
Előző cikkemben rámutattam arra,[ 

hogy dr. Kovács László barátomnak 
azon megállapítása, mely szerint a já- 
rásbirósági székhely Rimaszécsről Ée- 
ledre való áttételének semmiféle tárgyi
lagos, vagy igazságszolgáltatási oka nem 
volt, nem fedi a helyes történeti ténye
ket s még kevésbbé mondható tárgyi
lagosnak. Ugyanis 1912-ben az igazság
ügyminisztérium a vármegyei közgyűlés 
előzetes állásfoglalása után belátta azt, 
amit a belügyminisztérium már réges- 
régen belátott, hogy t. i. Feled sokkal 
központibb fekvésű, mint Rimaszécs s 
azért Feledre helyezte át a járásbírósá
got. Nyilvánvaló tehát az, hogy az igaz
ságügyi kormányt intézkedésében a ma
gasabb közérdek vezette, — mert köz
érdek az, hogy a járás lakossága egy 
helyen, a járásszékhelyén találja meg a 
főszolgabírói hivatalt, a járásbíróságot, 
a telekkönyvet s lehetőleg az adóhiva
talt is. Ez a természetes észszerű igye
kezete a jó közigazgatásnak és a jó 
igazságszolgáltatásnak, amely egészsé
ges irányzattal a legszögesebb ellentét
ben állott volna 1912-ben az, hogy a 
feledi járásnak járásbíróságát a rinia- 
S7ombati járásba helyezzék át.

Dr. Kovács László szülővárosa érce
keinek védelmében körömszakadtág 
menő küzdelmet folytat s küzdelembtn 
támadt hevében az amputáció folytán 
megcsökkent forgalmú Rimaszombatot 
akarja kárpótolni az egész feledi járás- 
bíróságnak a rimaszombati járásbíró
ságba való beolvadásával, úgy, hogj 
meghagyná Feleden a főszolgabírói hi
vatal, de Rimaszombatban közigazgatás 
expoziturát állítana fel Balog, Uzapanyit 
stb. részére. Dr. Kovács László barátom 
tehát itt vérátömlesztésre gondol, amely
hez a vért a feledi járásból veszi Rima
szombat számára, de ezt olyan mennyi
ségben óhajtja eszközölni, hogy az 
adakozó feledi járásnak csak annyi vért 
hagyna, hogy az csak éppen felülhessen 
a miltét után, de soha többé keményen 
talpra ne állhasson — s e  közben elfe
ledkezik arról is, hogy a leamputált 
„felső végtagokat" sehogy sem lehet

Horthy Miklós Kormányzó Ur 
Öföméltóságának

Budapest
Főm éltóságu Urunk!

Járásom közönsége, amikor a mai na
pon országzászlaját avatta, mélységes 
hálával gondolt arra az Isteni kegye
lemre, mely a Magyar Sors legfőbb in
tézését történelmünk -legsúlyosabb sza
kában Főméltóságod kezébe adta s böl- 
cseségére bízta.

Legboldogabb örömünk nekünk, hogy 
gondterhes honmentő munkájához a mi 
Felszabadítónknak igen-sokátartó erőt, 
egészséget kívánhatunk s hűséges alatt
valói hódolatunkat szabad magyarokként 
alázatosan jelenthetjük a nemzet igaz 
Vezérének.

A járás közönsége nevében:
Horváth Béla 
főszolgabíró.

A hirtelen keletkezett viharoseső meg
zavarta bár a fehérasztali mulatozást, a 
fényesen sikerült országzászlóavató iin 
nepély felejthetetlen lesz bizonyára mé
gis minden résztvevőnek.

falvak.
teljesen pótolni, az „alsó végtagokkal".

Az első kérdés itt mindenesetre az, 
hogy Rimaszombatnak az a kívánsága, 
hogy a feledi járásbíróságnak Rima
szombatba való behozatalával kárpó- 
toltassék, a rimaszombati járás elvesz
tett községeiért, jogosult-e? A kérdésre 
a választ csakis a közérdek szemmel- 
tartásával lehet megoldani a város és a 
falvak között felmerült ezen vitában, — 
ezt megelőzőleg azonban az egész vo
nalon vizsgálni kell azt is, hogy felsza
badulásunk után Rimaszombat a meg
szállás alatti időhöz mérten nem-e ta
lált más téren kárpótlást, mert ha ezt 
elmulasztjuk, akkor csak egyoldalúan 
vizsgáljuk a kérdést, vagyis nem igaz
ságosan Ítélkezünk.

Felszabadulásunk után nemcsak Ri
maszombatnak, de minden gömörvárme- 
gyei magyar embernek is az volt a leg
forróbb kívánsága, hogy Gömör-Kishont 
vármegye Rimaszombat székhellyel tel
jes önnállóságában újra visszaállitassék. 
Ez a kérdés mindennél elsőbb volt és

Rimaszombatra nézve is mindennél fon
tosabb és életbevágóbb kérdés volt I 
Kívánságunkat a belügyi kormányzat 
teljesítette, Rimaszombatba visszatért a 
vármegye. Hogy ezzel mit nyert Rima
szombat, azt igazán nem kell senkinek 
sem bővebben magyarázni. Visszatért 
Rimaszombatba az alispáni hivatalon és 
az egész vármegyei közigazgatási appa
rátuson kivül az egész vármegyére ki
terjedő pénziigyigazgatőság, az állam- 
épitészeti hivatal, bevitték oda a feledi 
adóhivatalt, állandó katonasága lett, 
vámhivatalja stb. stb. amellett, hogy 
minden egyéb hivatala és iskolája stb. 
megmaradt. Hozott tehát a felszabadulás 
a szabad magyar levegőn kivül olyan 
ajándékot is a vármegye visszaállításá
val Rimaszombatnak, amely ránézve 
felbecsülhetetlen értéket, friss vért lük
tető magyar életet jelent I Arra kérem 
az én kedves rimaszombati testvéreimet, 
hogy minderről ne feledkezzenek meg 
akkor, amikor köztilök egyesek kárpót
lásul még a feledi járást is magukénak 
követelik, egészben vagy legalább is 
háromnegyedrészben I És arról se fe
ledkezzenek el, hogy a Rimaszombat 
feletti határ csak ideiglenes, amit rövid 
idő múlva szétrobbant a földrajzi egy
másrautaltságnak és az ezeréves együtt
élésből származó összeforradásnak so
káig fel nem tartóztatható ereje I Vagyis, 
mig a rimaszombati járás felsőbb fek
vésű községeinek elvesztése csak ide
iglenes, a feledi járásbíróságnak álta
lunk való elzálogosítása végleges lenne 
s ilyennek óhajtja azt dr. Kovács Lász
ló is.

Rimaszombat tehát az ideiglenes 
határmegvonásból származó átmeneti 
veszteségeiért más téren kapott állandó, 
busás ellenértéket. Ha tehát még a fe
ledi járásbíróságot is akarja, túllépi azt 
a határt, amit az „élni és mást is élni 
hagyni" közmondásban rejlő igazság a 
kérdés eldöntésénél irányadóul ir elő. 
A feledi járásnak a feledi járásbíróság 
és telekkönyv annyit mindenesetre jelent, 
mint a főszolgabírói hivatal, sőt talán 
még valamivel többet is. Ha tehát a já
rásbíróságot és telekkönyvet a járás
ból kivinnék, akkor a feledi járást 
közintézményeinek, erejének felétől fosz
tanák meg, vérének nagyobb részét csa
polnák le, amit a járás szervezete soha
sem bírna kiheverni és mindenkorra 
vérszegény maradna. Mert én és a régi 
feledi járás lakosai nem abban látnók 
a veszteséget, hogy ezentúl nem a ri
maszombati ügyvédek járnának Feledre, 
hanem a feledjek Rimaszombatba, — 
mert hiszen a bíróságok a jogkereső

Nemzeti Hitelintézet rt. rimaszombati fiókja.
(volt Rolnicka Bank helyisége.)

■

Betéteket elfogad, legmagasabb kamatozás mellett gyümölcsöztél és bár
mekkora összeget minden előzetes felmondás nélkül azonnal visz- 
szafizet.

Kölcsönöket folyósít, váltóra, jelzálog fedezet mellett, korlátlan összegekben, 
kedvező feltételekkel.

Óvadék kölcsönt nyújt.
Folyószámla osztály.
Biztosításokat elfogad, tűz, betörés, rablás, üveg, jég, élet, mezőgazdasági 

átalány és szavatossági osztály.
Értékpapír osztály.
Átutalásokat eszközöl, bel- és külföldre, jutányos díjazás mellett.
Valuták és devizák vétele, külföldi csekkek kifizetése.
M. kir. Osztálysorsjáték elárusító helye.
Áruosztály: Tűzifa, hazai szén vétele és eladása nagyban és kicsinyben.
Az Országos Földhitelintézet képviseletében nagyösszegü mezőgazdasági 

hiteleket nyújt illetékmentes bekebelezés mellett,
Foglalkozik a banküzlet minden ágával.
Bármiféle pénzügyi műveleteket lebonyolit.

első és második lapján t á n c e s t  az Iparoskörben!



4 Gömör 1939. május hó 28.

közönség és nem az ügyvédek érdeké
ben létesültek — hanem abban, hogy 
a falvak igazságát kereső és telekköny
vével összeláncolt közönségének a já
rásán kivül-eső távolabbi Rimaszom
batba kellene utaznia és ezáltal egy 
félnapközi munkaidővel többet kellene 
eltöltenie. Azt ugyanis mindenki tudja, 
hogy éppen a járásbíróság és a telek- 
könyv az, amit a legtöbb kisember — 
kisgazda, kisiparos, munkás, — sokszor 
kénytelen felkeresni, de éppen azért azt 
is mindenkinek tudni kell, hogy a járás- 
birósági székhelynek Feledről Rima
szombatba való áttétele milyen súlyos 
időveszteséget, mennyi károsodást és a 
termelő munka rovására menő időpa
zarlást jelentene évente a járás falvai
nak lakosságára nézve. Rá kell ugyanis 
itt mutatnom arra, hogy a feledi járás
bíróság kerületének községei között 37 
olyan község van, amelynek lakosai 
vonaton csakis Feleden keresztül utaz
hatnak Rimaszombatba, s 41 olyan 
községe van, amelyek közelebb esnek 
Feledhez, mint Rimaszombathoz s ame
lyek túlnyomó részének kocsiutja csakis 
Feleden illetve a Feled mellett elhaladó 
országúton vezet Rimaszombatba.

Egyébként Rimaszombatnak azon el
gondolása, mintha a feledi járásbiró 
Ságnak oda való bevitele Rimaszombat 
ipari és kereskedelmi életének jelenté
keny emelkedését jelentené, alapjában 
véve téves. Ezen elgondolás helyessé
gének vagy helytelenségének próbáját 
éppen az mutatja meg a legvilágosab
ban, hogy Feled községnek ipari és 
kereskedelmi élete a 20 esztendős 
megszállás alatt és a járásbíróságnak 
Feledre való áthelyezése ót i mutat-e 
fejlődést Rimaszombat iparának és ke
reskedelmének számbavehetö rovására. 
A tárgyilagos kutató első tekintetre 
megállapíthatja Feleden azt, hogy ott 
ilyen számbavehetö fejlődést sem az 
ipar, sem a kereskedelem nem mutat. 
Ugyanis Feleden mindig volt egy pár 
cipész és csizmadia, egy-két asztalos, 
kisszabó, egy-két fűszerüzlet és egy 
vasbolt és természetesen 2—3 korcsma 
és egy patika. Több ilyen üzlet, még 
kevésbbé más üzlet azonban sem a 
járásbíróságnak Feledre való áthozatala 
előtt nem volt, sem azután nem lett 
Feleden, eltekintve a számos kisközség
ben is bevezetett Bata-féle cipőüzlettől. 
Mi következik ebből? Az, hogy a járás
bíróságnak Feledre való áthelyezése 
Rimaszombat iparától és kereskedelmé
től semmit el nem vont, vagyis Rima
szombat maradt azután is a feledi járás 
lakosságának e tekintetben is a piaca. 
Ez egészen természetes is volt, mert 
hiszen a feledi járás embere Rimaszom
bat iparos és kereskedői társadalmát 
évszázadokon keresztül megszerette s 
igy bevásárlásait az országos és hóna
pos vásárokon, a törvényszékhez, pénz- 
ügyigazgatósághoz stb. bejárkálása 
alkalmával továbbra is ott bonyolította 
le. Ha már most a vármegyei közigaz
gatás és azzal kapcsolatosan más köz
hivatalok Rimaszombatba való kerülé
sével a feledi járás emberének Rima
szombatba vezető utazási alkalma jelen
tékenyen megszaporodott, ennek a kö
vetkezménye csak az lehet, hogy a ri
maszombati piacot továbbra is felkeresi 
a feledi járás közönsége. Rimaszombat 
tehát mindenesetre megfogja tartani a 
régi feledi járás községeiben lakó fo
gyasztó közönségét a jövőre is, de az 
egyelőre elvesztett felső községeiért a 
feledi járás községei kárpótolni képtele
nek, mert nem lehet tőlük azt kívánni, 
hogy rimaszombati vásárlásaikat ezentúl 
megduplázzák. A feledi járás embere 
Rimaszombatban fogja ezután is szám- 
bavehető ipari és kereskedelmi szük
ségleteit kielégíteni s ugyanakkor az ő 
áruival a rimaszombati piacot fogja fel
keresni, de kétszer annyit képtelen lesz 
vásárolni, mint azt eddig tette. Ezért 
nem pótolhatják a fentről elmaradt 
községeket az alulmegmaradt feledi 
járásbeli községek a legjobb akaratuk 
mellett sem 1

Azt a kis pálinkát, borocskát, gyerek
nek való cukrot és patkószöget, amit a 
járásbírósághoz menő feledi járási em
ber Rimaszombatban fogyasztana el, ha 
oda kellene utaznia a járásbírósághoz 
is, remélem, nem sajnálják rimaszom
bati testvéreink Feledtől, amelynek gaz
danépe ugyancsak nagy áldozatot hozott 
azért, hogy Feleden a főszolgabírói hi
vatal és járásbíróság megfelelő elhelye

zésre találjon, — hiszen minden állami 
támogatás nélkül, önkéntes adakozások
ból építette fel a járásbíróságot és a 
főszolgabírói hivatalt is, amelyek a kí
vánt igényeknek mindenben megfelelnek.

Nem lehet a régi feledi járás falvait, 
jogkereső közönségnek érdekét aláren
delni sem Rimaszombat, sem a Feled 
különérdekének, mert mint dr. Kovács 
László barátom a közigazgatás szervei
nek közelségét a mai közigazgatás szük
séges kellékének tartja s azért a fő
szolgabírói hivatal Feleden való meg
hagyását szükségesnek látja, ugyanaz 
áll a mai igazságszolgáltatásra nézve is.

Mivel azonban vannak a régi feledi 
járás községei között olyanok is, ame
lyek Rimaszombathoz esnek közelebb, 
ezekre nézve — megértve Rimaszom
batnak mai helyzetét is — felszabadu

lásunk után azonnal kijelentettük azt, 
hogy azoknak a rimaszombati járáshoz 
való csatolását nem ellenezzük. Ezt ad
tuk elő a belügyminiszter úrhoz beadott 
memorandumunkban és a két járás kér
désében az 1939. január 13 án megejtett 
alispáni értekezleten is s ezen az ala
pon állunk mai is, mert ezt össze tud
juk egyeztetni Rimaszombat érdekeivel 
anélkül, hogy ezáltal a régi feledi járás 
érdekeit elhanyagolnék s annak árulóivá 
válnánk. Ez iránybeli javaslatunkat azon
ban, — amelyek megtételénél betiniin ■ 
két a legmelegebb nemzettestvéri együtt
érzés vezérel — eredeti tervem ellenére 
már csak a következő, utolsó cikkemben 
adóin elő, mert hiszen a „Gömör“-nek 
olvasóközönségét más is érdekli, mint 
éppen a mi vitánk.

Dr. Csák Géza.

A fővárosi református vallás
oktatók Rimaszombatban.

Kedves vendégek érkeztek a múlt 
szombaton városunkba. A budapesti re
formátus vallásoktatók közül harminc
ötén jöttek el Losoncon át, Incze Gábor 
dr. vallásoktatási igazgató vezetésével 
hozzánk, hol az itteni ref. egyház gyü
lekezeti szerveinek voltak magyar sze
retettel szívesen látott vendégei.

Szombaton, f. hó 20 án este 8 órai 
kezdettel a közönség nagy érdeklődése 
mellett a református templomban or
gonahangverseny volt, amelyen Árokháty 
Béla, ismert orgonamüvész Walther 1„ 
Ritter Chr. Bach, Teleman-Árokháty mü
veket adott elő — az egyik ̂  számban 
Kiss Mária hegediimüvésznő mesteri 
közreműködésével — a hallgatóságot 
el- sőt tapsra is ragadó igazi művészet
tel, bravúros játékkal, a hangszerek ki
rályán. Közben Szabó István „Külföldi 
kapcsolataink" címen tartott fölötte ér
dekes és értékes előadást.

Vasárnap a református templomban 
Incze Gábor dr. prédikációjában az ige- 
hirdető elmélyülést keltő hatása nyű
gözte le a lelkeket és élvezték a hívők 
Szeleczky Olga valiástanárnő énekét, 
Handel Templomi áriájának előadásá
ban. Az evangélikus templomban az is
tentiszteletet Pap Ferenc vallástanár vé
gezte, Ella diakonissza-testvér pedig a 
vasárnapiskolás gyermekeknek tartott 
előadást, majd az istentiszteletek végez
tével megkoszorúzták Ferenczy István 
szobrát, ahol Balogh Vilmos tanár be
szélt és koszorút helyeztek a virágok 
költőiének, Tompa Mihálynak szobrára, 
ahol Szabó Lajos tanár alkalmi ódáját 
szavalta el. Ebédután Rozsnyóra és 
Krasznahorkára rándult ki a társasá?, 
az. előbbi helyen virágot helyeztek a kö
zelebb újra felállítandó ottani Kossuth 
szobor talpazatára és az esős idő dacára 
jól sikerült kirándulásról kedves élmé
nyekkel gyarapodva este tértek vissza 
Rimaszombatba.

Vasárnap, az esti vihar miatt csak 9 
órakor vette kezdetét a kulturest, a kö
zönséggel sziniiltig megtelt gimnáziumi 
hatalmas tornacsarnokban, melyet ez- 
alkalomra díszbe öltöztetett a gondos 
rendezői kéz.

A Himnusz eléneklése után Hamar 
Ilonka tanárnő hatásos bevezető szava
lata következett, majd Varga Imre itteni 
ref. lelkész, az egész ünnepség spiritus 
rectora s a kedves ve: déglátns figyel
mes megszervezője mondott frappáns 
megnyitó beszédet, ami után Hamar 
Ilonka Remenyik Sándor: Kegyelem, 
Kattka Margit: Pétiké jár, Fndrödy Sán
dor : Rajta kuruc! citnü szép költemé
nyét szavalta el, nagy sikerrel.

Incze Gábor dr. „Ami a miénk 1 cí
men tartott nagy figyelemmel hallgatott, 
szép előadást, meggyőzően bizonyítva 
az igazságot: „Ami a tied, tedd el, ami 
a másé, ne vedd e!.“

Rajner László, a mi szép jövő elé 
néző, kitűnő énekesünk, — Szűcs György 
finoman alkalmazkodó harmónium kísé
rete mellett, előbb Papp Mihály—dr. 
Koudela Géza „Magyar Miatyánk“-ját, 
majd dr. Sziklay—Gáspár J. „Szabadu
l á s i t  énekelte el általános tetszést 
keltve, nagy tapsot aratva. Utóbbi szá
mát meg is ismételtette a közönség.

Szeleczky Zita, a Magyar Nemzeti 
Színház kitűnő művésznője Szilágyi Ma
gyar dalát, Bátd Miklós Héja les versét,

Ady Köszönöm cinül költeményét s má
sok szerzeményét adta elő, szivet do
bogtató, lelket megkapó, figyelmet le
nyűgöző művészi tökéletességgel, szűnni 
nem akaró tapsorkánra ragadva a mű
vészetben gyönyörködéssel betelni nem 
tudó, felhangolt, fellelkesedett közön
séget.

Nagy sikerrel szerepelt Böszörményi 
Jenő szentesi lelkész, aki Csutak Ferkó 
meg az öccse, mesteri tollal megirt no
velláját olvasta fel és illetve adta elő, a 
közönség elismerő tapsviharától kisérve.

Kiss Mária hegediimüvésznő Handel

dással, művészi elmélyedéssel, sok-sok 
tapsot aratva.

Árkossyné Szabó Margit, ez a csupa 
kedély, merő humor-asszony, vig han
gokat pendített meg a hallgatóság lé- 
lekhangszerén, külömböző magyar nép
dalok humoros elszavalásával s ismert 
színművésznők bravúrosan sikerült után
zó karikirozásával. Tapsolt, kacagott a 
közönség, még a buskomor és kolerikus 
is végeszakadatlan hahotázott s a fénye
sen sikerült est tuiajdonképeni műsora, 
— melynek számait Papp Ferenc ügyesen 
konferálta be — ezzel a vigszámmal be 
is fejeződött. A közönség elénekelte a 
Szózatot és a legkellemesebb emlékek
kel hagyta el a mindenben művészi ní
vón álló kulturest színhelyéül szolgáló 
hatalmas tornacsarnokot, hová huszévi 
kényszer-szünet után ezalkalommal gyü
lekezett föl először társadalmi összejö
vetelre, kultúrát istápoló miivészestre 
Rimaszombat magyarsága.

Referádánk teljességéhez tartozik an
nak megemlítése, hogy szombat este az 
Iparoskörben, vasárnap este pedig a 
Polgárikörben rendezett vacsorán látták 
a ref. egyház gyülekezeti szervei ma
gyar szívességgel kedves vendégül a 
hozzánk eljött magyar testvéreket, mely 
alkalommal Varga Imre lelkész az egy
házi szervek, Siposs József városbíró 
pedig a város részéről üdvözölték őket, 
Incte Gábor dr. és Böszörményi Jenő 
pedig humoroshangu pohárköszöntőkkel 
fotózták a vacsorák közönségének lel
kes hangulatát.

Hétfőn reggel autóbuszba szálltak a 
sűvünkhöz melegedett, kedves vendégek, 
fogy a Felvidék tájain át visszatérjenek 
ítthonukba, ahová a rimaszombati test- 
rérek szeretete kiséri őket.

Felejthetetlen szép emlékeket hagytak 
maguk után, visszatérésüket, újra hoz
zánk látogatásukat várjuk, úgy amint azt 
Incze Gábor dr. vasárnapesti toasztjában 
meg is Ígérte : Kolozsvárról útlevél nél
kül jőve, ezesztendö Karácsonymásod- 
napján, hogy azután tőlünk Beszterce
bányára menjenek — ugyancsak útlevél 
nélkül.

Hirdetmény.
A rendőrkapitányság felhívja a Rima

szombat nagyközség területén lakó ösz- 
szes gépjáróművezetőket, hogy vezetői 
igazolványaik kicseréléséhez szükséges 
nyomtatványok átvétele végett bármely 
hétköznapon d. e. 9—12. óra között 
személyesen jelenlkezzenek a rendőrka
pitányság 2-es számú hivatalos helyisé
gében.

A részletes tájékoztatást az egyidejű
leg kifüggesztett hirdetmények tartal
mazzák.

A kicserélés iránti kérelmet mellékle
teivel együtt hatóságomnál kell benyúj
tani legkésőbb 1939 évi junius hó 
28-ig.

Rimaszombat, 1939 május hó 22-én, 
a kapitányság vezetője : 

Dr. Rátky Béla 
m. kir. rendőrtanácsos.

Kispest és Rimaszombat 
kézfogása.

Örökké emlékezetes testvéri kézfogás
ban gyönyörködhettek az elmúlt hét vé
gén a rimaszombati szülők. Ugyanis 
pénteken délután négy tanárnő kísére
tében megérkezett a kispesti I. számú 
állami polgári leányiskola 66 növendéke, 
akiket a rimaszombati feldiszitett vasút
állomáson a helybeli polgári leányiskola 
tanári kara Kontratovich Jolán igazgatónő 
vezetése alatt és a magasabb osztályos 
növendékek fogadták testvéri szeretettel.

Az érkező vendégeket az iskola tor
nacsarnokában virágdiszes terített asz
tal várta és jóizii uzsonnával vendégel
ték meg a vendéglátó rimaszombati 
leánykák kedves testvéreiket. Uzsonna 
alatt rögtönzött szavalással szórakoz
tatták a jelenlevőket. Majd előre beosz
tott szállásra kisérték kis pajtásaikat s 
az estét együtt töltötték családi körben. 
Másnap újra az iskolában jöttek össze 
mosolygó, boldog arccal és közös prog
rammal megtartották az anyák napját. 
Az ünnepély a „Hiszekegy" eléneklésé- 
vel kezdődött, majd több karének, sza
valat, szavalókórus következett, melyet 
a két iskola növendékei nagy igyeke
zettel felváltva adtak elő.

Nagy tetszést aratott egy kedves kis
pesti leány, Nikolsburger Éva, aki ma
gyar és lengyel szóló táncokat mutatott 
be nagy sikerrel. A kiváló összhangban 
működő szavalókart Fratrits Vilma ta
nárnő, mig az egyes nagy tetszést ara
tott karénekeket Csulik Anna tanárnő 
tanították be. Az anyák napjának fen
séges ünnepélye a Himnusz eléneklésé- 
vel fejeződött be. Ezután a vendéglány
kák megtekintették városunk nevezetes
ségeit: a Tompa szobrot, múzeumot, 
Tompa és Blaha szülőházát, Ferenczy 
István emlékét és a templomokat.

Délután 4 órakor elérkezett a bucsu- 
zás szomorú órája is, a kedves vendég- 
leánysereg kísérő tanárnőikkel : Szépné- 
Harrach Mária igazgatónővel, Bencsik 
Gergelyné, Fodorné, Garam Izabella és 
Káplány Dóra tanárnőikkel búcsút in
tettek a rimaszombatiaknak s elutaztak 
városunkból. Nem’ lenne teljes referá
dánk, ha meg nem említenénk, hogy ezt 
az egész mozgalmat dr. Schubert Ágostné 
sz. Misik Róza polgári iskolai tanárnő 
indította meg, aki 1920 ig volt a hely
beli polgári iskolánál állásban és amely
nek további lépése volt a kispestiek 
napokban megtartott Rozsnyó—Kraszna- 
horka—Gömörhosszuszó—Rimaszombati 
jó! sikerült kirándulása. De köszönet il
leti meg a rimaszombati polg. leány- és 
fiúiskola egész tanári karát is, az élen 
Kontratovich Jolán igazgatónővel, akik 
semmi fáradságot nem ösmerve, napok 
óta készítették elő ezen testvéri kézfo
gást s akiknek köszönhető, hogy a kis
pesti vendégek városunkból — az őket 
ellátó szülők vendégszeretetétől kisérve 
— a legkedvesebb és a legjobb emlé
kekkel távozhattak el.

A miskolci írók és művészek kul-
turestjéröl múlt számunkban hozott s 
részben a kiadott műsor sajtóhibája, 
részben szedői elnézés folytán téves és 
hiányos referádánk helyesbítéséül és 
illetve kiegészítéséül közöljük, hogy a 
bevezető beszédet mondó tanügyi főta
nácsos-igazgató neve helyesen : dr.
Vucskits Jenő, továbbá, hogy Kiss Ernő 
László szivbe surranó verseit, a megje
lenésben gátolt költő helyett Bánóczi 
Szenczi Tamás előadóművész mutatta 
be nagy sikerrel, végül, hogy a finoman 
simuló zongorakiséreteket ellátó Meré
nyi Irénke önálló zongora számmal is 
szerepelt és művészi játékával igaz lel
ki gyönyörűséget szerzett a közönség
nek a bájos művésznő.
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Szerkesztő Ur kérem,
ne haragudjék, hogy a lassan kitava
szodó idő első napsugarainak pihenésre 
szánt, melengető idejében panaszos so
raimmal zavarom. De igen nagyon dü
hös vagyok, könyörgöm. A havi villany- 
számlát hordozgató pénzbeszedö tegnap 
megint pontosan beállított hozzám és 
elképedve olvastam a számla hátsó ol
dalán a következő kis üdvözletét: „Kö
veteléseink ed d ig i átszám ítási kulcsa id e ig 
lenes j e l le g ű  és u tó lag — visszam enőleg 
is — helyesb íten i fo g já k .“ Hát ez már 
nem járja, Szerkesztő Ur, kérem ! A vil
lanytársaság vezetőitől mégis csak furcsa 
kívánság volna az, hogy a fogyasztó 
közönség utólag egy esetlegesen tetemes 
pótdijat fizessen a régen elfelejtett ósdi 
számlák után. A hetes átszámítási kulcs 
törvényes intézkedés következménye, 
miért is a villanytársaság számláin fel
tüntetett megjegyzés törvényellenesnek 
és jogtalannak tekintendő. Az a fogyasztó, 
aki hetes alapon kapja a fizetését, he
tes alapon hajtja be a követeléseit és 
hetes alapon kap pénzt az árujáért, nem 
kötelezhető arra, hogy éppen a Stredo 
számláit fizesse kedvezőbb átszámítással, 
így is drága a villany, sötétben vacso 
rázom és nem gyújtok villanyt a lépcső
házban, ha orra esem is, csak hogy 
spóroljak. Tessék rajtam segíteni, Szer
kesztő Ur.

Egy g y er tyá va l v ilá gitó p olgá r.

H Í R E K
Pünkösdi ének.
P iros pünkösd napján 
harangszó hívásra  
ö r e g  templomokba 
m egy  a hivő s e r e g ;
P iros pünkösd napján, 
m ély ünnepi csendben  
fá já sokhoz  szokott 
lelkünk e l elm ereng.

P iros pünkösd napján 
imára kulcsoljuk 
s  az é g r e  emeljük 
reszkető két kezünk;
P iros pünkösd napján 
cm berszeretetért, 
békés m egértésért,
Uram, Hozzád esdünk...

... S p iro s pünkösd napján 
tavaszi balzsammal 
telik m eg a szivünk 
kifosztott kamrája;
P iros pünkösd napján 
u j hitek élednek 
s  a hitetlen is az 
u j Szentlelket vá rja ...

Pünkösdi levelem,
friss rózsalevelén 
ezüstollal írom, 
aranyporzó gyöngye 
ragyog a napcsókban 
a szűz rózsaszirmon.

Gfim őr

Testvér,
adassék levelem Neked, akinek Írtam s az 
ünneplő lélek meakulpézó magábaszállósá- 
val, templomból jövet, húzódj meg tiszta- 
szobád csendszögletében és olvasd el, Test
vér.

Mondd, érzed-e, hogy megint pünkösdre 
virradt napodból hiányzik a Szentlélek tüzé
nek melege, az Erő ünnepének régi, tiszta 
öröm e; sivár életedet megkeserítette a 
szeretetlenség, igére szomjazó lelked a hi
tetlenség ellen vivja harcát és jobb sorsod 
hajnalcsillagát a bánatok egének könnyet 
permetező sötét felhője tak a r ja !?  Testvér, 
fáj-e a szived, ha látod a pártoskodás eröt- 
pusztitó rohamát s mondd, nem zokog-e fel 
szomorú lelked a megnemértések lávájának 
ránkzudulásával ? Testvér, bűnösek, Testvér 
hibásak vagyunk. Lássuk be és tegyünk el
lene, Testvér! Kikezdett a régi Nagyátok, 
az ősi veszedelem. Szörnyű foga itt rág  
közöttünk megint, vigyázzunk, Testvér, szed
jük össze a csonkaságban, húszéves idegen 
rabságban lesorvadt, de meg is edzett erőn
ket, ne vádoljuk botorán tévelygőnek egy a 
mást, ne bántsa senki a magyart s ne pedig 
főleg a m agyar!

Nekünk csak egy utunk van ! Nekünk csak 
egy utunk lehet! Összefogva, összeölelkezve, 
magyar szívvel s m agyar egyetakarással, 
békés szeretettel ezen az egy utón kell ha
ladnunk mindannyiunknak, ha el nem aka
runk veszni, ha élni akarunk. Élni szépen, 
erősen, diadalmasan, boldogan. Miénk az 
élet, ne ássuk hát sírunkat!

Pünkösdi szívvel irt levelem szívleld meg, 
Testvér.

Elismerések. A m. kir. Honvédelmi 
Miniszter dr. Mihalik D ezső vármegyei 
tisztifőügyész részére a visszacsatolt Fel
vidéken működött katonai közigazgatás 
keretében kifejtett értékes munkássá
gáért, — a budapesti I. Ferenc József 
Jász-Kun Huszárezred parancsnoka pe
dig ifj. dr. Sóldos B éla  a tornaijai já
rásba beosztott szolgabiró részére a 
Felvidék felszabadítása és illetve a Kár
pátalja visszafoglalása alkalmával tanú
sított magatartásárt és kötelességének át
lagon felüli teljesítésért elismerését fe
jezi ki. Itt említjük meg, hogy ifj. dr. 
Sóldos Béla, kit a vármegye alispánja 
a Budapesten megtartott járási tűzren
dészen felügyelői tanfolyamra kirendelt, 
a tanfolyamot egyhangú eredménnyel 
letette és hivatali beosztását ismét el
foglalta.

Rendőrségi kinevezések. A m. kir. 
belügyminiszter Dananay László, Hor
váth Aladár és Márton Gyula rima- 
szombati lakosokat detektív gyakorno
kokká nevezte ki.

Kinevezések. Az igazságügyminiszter 
a rimaszombati kir. törvényszékhez Fü- 
löp Bélát irodaigazgatóvá, Szlivka Ottót, 
Szent-lvány Annát, Stefankó Lajost, J a 
kab Istvánt, G ombos P étert é s  Maczkó 
Ilonát kezelőkké, Páricska B éláné szül. 
Mezey Ilonát dijnokká és P a lu gya y  An
talt telekkönyvvezetővé, B ures Jánost 
irodatisztté, Skuhin Já n o st  irodasegéd
tisztté és Lipták Irént dijnokká nevezte 
ki, akik a hivatali esküt f. hó 22 én le 
is tették.
Halálozások. Platzner Igo  helybeli ke

reskedő 55 éves korában f. hó 22-én 
meghalt. A munkáséletü, sorcsapások
kal sújtott kereskedő ember holttestét 
f. hó 24-én helyezték öröknyugalomra. 
Halálát özvegye, szül. Róth Erzsébet, 
atyja és rokonai gyászolják.

Özv. P ovázsay Endréné szül. Povázsay 
Zsuzsanna, ág. h. ev. lelkész özvegye f. 
hó 26-án Rimaszombatban 56 éves ko- 

í rában meghalt. Földi maradványait pün
kösd vasárnapján d. u. 4 órakor adják 
át az anyaföldnek. Halála leányát, Pová
zsay Erzsébetet, édesanyját, testvéreit 
és rokonságát döntötte gyászba.

A katolikus akció kulturális szakosz
tálya nagy sikerrel adta elő Goriczky 
Elvira hazafias színmüvét: Rákóczi leg
szebb katonáját. A Kát. Olvasóegylet 
nagytermét ez alkatommal zsúfolásig 
megtöltötte az érdeklődő közönség. A 
szereplők mind oly tö kéletes összjáték- 
kal érvényesítették a darab tartalmát 
és vezérlő gondolatát, hogy az előadást 
kétszer kellett megisn lételni, a hallgató

ság frenetikus tapsaitól kisérve. A meg
nyitó beszédet dr. Bányai József gimn. 
hittanár mondotta, aki a nemzeti kultur- 
munka fontosságáról beszélt. A szinda- 
rab sikerét elsősorban a szereplők ügyes 
és lendületes munkja biztosította. Gross 
Erzsébet művészi átérzéssel játszotta 
szerepét, mint Ráttky Ilona. Harmonikus 
egységben kapcsolódott a darab széllé 
mébe Szabó Istvánné bájos játéka Ráttky 
Mária szerepében. Komoly, méltóságtel 
jes játékukkal sok sikert arattak özv. 
Biáth jenöné és Csaba Gyuláné. A ne
mes lányok szerepében: Molnár Ica, 
Bodnár Ili, Miskolczy Márta és Császár 
Gizella ügyes mozdulatukkal méltán ér
demelték ki a zugó tapsvihart. Zrínyi 
Ilona szerepét tökéletes formában alakí
totta Durda Jánosné. Mint udvarhölgyek 
bájosan mozogtak Zahar Erzsébet és 
Király Aliz. Kedves megindító jelenet 
volt a kis leányok tánca: Durda Éva, 
Dósa Sári, Csaba Gizella, Zaithaml Erika, 
Hornyák Olga, Michna Lotti, Császár 
Ilonka, Korenko Kató. Bájos játékával 
sok sikert aratott Durda Éva és Csaba 
Gizella. Művészi siker és mély átérzés 
jellemezte Hlozek Kató játékát, ki bájos 
hangjával szépen alakította Cinka Panna 
szerepét. Bátor, lendületes játékukkal 
hiien domborították ki a darab érzésvi
lágát : Mérész Ida, Bódy Irén, Józsa Te
réz, Vladár Anna, Gecse Kató, Kopecz 
Ica és Rosenberg Emilia. Az énekszá
mokat Lackner László zenetanár kisérte. 
A rendezés nehéz munkáját Neita nő
vér végezte, Hlozek Jánosné szives köz
reműködésével.

Dr. Mihalik Dezső ünnepeltetése.
Igen kedves meglepetésben részesítette 
a „600 éves zenekar" szeretett karmes
terét, Dr. Mihalik Dezső vm. főügyészt, 
névünnepének előestéjén, amikor is, 
este 9 órakor lakásának ablaka alatt 
kedves magyar nóta csokorral üdvözöl
te a banda-vezért. — Az ott elhangzott 
üdvözlő beszédből megállapítható, hogy 
a zenekar tagjai milyen rajongással sze
retik és tisztelik vezérüket, akiben nem
csak a kitűnő muzsikust, de a szebbnél- 
szebb magyar nóták szerzőit is megta
lálták. — Kívánjuk hogy ez a „600 
éves zenekar", mint a helybeli „Polgá
rikör" házi zenekara, sokáig fennmarad
jon Dr. Mihalik Dezső vezetésével.

A M Kir, Államsorsjáték
40.000.—  ar. P-ős

főnyereményének, 
összesen 19.600 kisebb-nagyobb 
nyeremény húzása

junius 6-án.
Egész sorsjegy 3'— P. Fél 1‘50P.

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

A rimaszombati Halásztársulat fo
lyó évi május hó 31-én, szerdán este 8 
órakor az Ipartársulati székház emeleti 
termében tartja évi rendes közgyűlését, 
amelyre a t. tagokat ezúttal is meg
hívják.

Elesni nem szabad címmel jelent 
meg Szombathy Viktor-nak érdekes re
génye : a regény a szlovákiai kisebbségi 
időkben játszódik s két család életének 
leírásával ismerteti azokat a sorskér-
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az okos em ber. S ő t ,  i g y e k s z i k  
b i z t o s a n  á l l n i  a l á b á n .  A kar 
b iz to nságo t?  A k a r  k é n y e l m e t ?  
Akar ruga lm asságo t?  Itt a recep tje :

P A L M A  KAüCSUKSAROK
déseket, amelyek a magyarságot foglal
koztatták. A könyv a pozsonyi Tátra 
vállalat kiadásában jelent megs érdekes
sége az, hogy időrendben a legutolsó 
szlovákiai magyar könyv, amelyet még 
kiadni sikerült, nagy nyomdai nehéz
ségek között. Egy bátor kis tanítónő 
sorsa került megírásra a könyvben, — a 
könyv sok jellegzetes alakjára könnyű 
ráemlékezni azoknak, akik a kisebbségi 
éveket végig élték. A regény a könyvnap 
alkalmával kerül árusításra s azzal kö
zelebb részletesen foglalkozunk.

A helyi népművelési bizottság meg
alakult. A vármegyei iskolánkiviili nép
művelési bizottság lapunkban már is
mertetett magalakulása után f. hó 13 án 
sor került a helyi népművelési bizott
ság megalakulására. Az e végett jelzett 
napon délután 3 órára összehívott gyű
lésen megjelentek előtt Harsányi Aurél 
községi főjegyző bizottsági elnök, illetve 
Horváth Lajos ig. tanító, bizottsági 
gondnok a népművelési bizottság fel
adatait és célját ismertetve, a gyűlés a 
megalakulást egyhangúlag kimondotta.

Díjnyertes kutya. A Budapesten, f. 
évi április 30-án a Tattersallban ren
dezett, Nemzetközi győztes, Hungária- 
győztes és Hungária príma junior címek 
kiadásával egybekötött Nemzetközi
győztes Jubileumi kutyakiállitáson Lan- 
ger Béla (Rimaszombat) ismert „Lord" 
kan-dogja az osztályozási kitüntetésnél 
a „kitűnő" fokozatra (kék szalag és 
aranyozott érem) érdemesiletett, mint 
„Hungáriagyöztes" a díszoklevelet és a 
velejáró nemzetiszinü szalagot nyerte 
el és tulajdonosa ezüst serleget kapott 
tiszteletdijul

Meghívó. A m. kir. rimaszombati 
reálgimn. szülői szövetségének választ
mánya f. hó 31-én szerdán este 6 óra
kor a városháza tanácstermében ülést 
tart, melyre a választmány t. tagjait 
azzal hivjuk meg, hogy feltétlen megje
lenni szíveskedjenek. Szőllősy István 
elnök, Benkovits Gyula titkár.

AJÁNLOTT POSTÁN — OKMÁNYAIRÓL

JfÓtűtíop la
KANITZ Bpest, Vadász-u. 28. express elintézés

A városkerti vendéglő megnyitása.
Városunk messzeföldön párját ritkító 
kertje, a régi nevét visszanyert Széche
nyi kert a hosszas esőzés remélhető 
megszűntével kedves séta, üdülő és 
szórakozó helye lesz újra a közönség
nek. A mihamar virágdíszben pompázó 
kert vendéglőjét Konyha Géza vette át 
s igy remélhető, hogy az ö kezében a 
vendéglő újra föllendül, a közönség 
pedig mindenben kifogástalan ellátás
ban részesül. A vendéglő ünnepélyesen 
f. hó 27-én, szombaton nyílik meg.

Cserkészniajális. A rimaszombati 
„Tompa Mihály" cserkészcsapat folyó 
év május 28-án, pünkösd vasárnapján, 
délután a szabadkai erdőben tetszés sze
rinti belépődíjjal majálist rendez, melyre 
a nagyközönséget a parancsnokság cser
kész testvéri szeretettel meghívja.

Rajner László f. évi junius hó 3-án szombaton este m ű s o r r a l  
egybekötött dal-estet rondez az Ip a rtá rsu la t nagytermében.
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Értesítés. Értesítem azokat, akiknek 
kisebb mennyiségben olyan mészkőzu- 
zalékra lenne szükségük, mint amilyen 
az ipartársulat udvarán használtaik, 
nálam előjegyezheti, mivel az iparoskör 
saját részére azt megrendelni készül. 
Szöllösy István iparosköri főtitkár.

Nemzeti filmszínház.
Szombaton és pünkösd vasárnap f. 

hó 27—28 án A. J. Cronin regénye King 
Vidor rendezésében a „Réztábla a kapu 
alatt“ cimii világhírű film.

Pünkösd hétfőjén és kedden f. hó
29 —30-án egy nagyszerű magyar alko
tásban lesz részünk „A döntő pillanat“ 
cimü filmben, melynek forgató könyvét 
Bókái János irta, a zenéjét pedig Seriy 
Lajos szerezte. A film fordulatos mesé
je a színpad világára vezet, a fináléja a 
boldog szerelem ! A szereplők a kitűnő 
magyar művészek együttese: Páger
Antal, Kabos Gyula, Tolnai Klári, Ajthay 
Andor, Pethes Sándor, Makláry Zoltán 
stb.

Csütörtökön, junius hó 1-én „Moszkva- 
Shanghai“ címen egy hatalmas orosz- 
tárgyú dráma pereg le majd előttünk, 
a világhírű Paul Wegener rendezésében.

Necsak beszéljünk a 
„magyaros' 1 divatról, hanem 

cselekedjünk is!
Arizona vagy Muskátli.

Kis nép vagyunk Európa közepén és 
ha meg akarjuk menteni kultúránk kü
lönleges zamatát, elsősorban, is le kell 
tisztitatnunk azoktól a hatásoktól, amit 
idegen uralkodók, idegen kultúrák erő
szakoltak ránk, — másodsorban attól a 
gyermekes szokástól, hogy mindenáron 
utánozni akarjuk a nyugatot. Biztos Íté
letéi és müveit közönségre van szükség 
ahhoz, hogy meg tudjak rostálni, mi az, 
amit el kell tanulnunk — és mi az, ami
nek az utánzása csak üres majmolás s 
nem lévén tartalom mögötte, csak ne
vetségessé tesz minket a józan szemlélő 
előtt.

Sohasem felejtem el például azt a fáj
dalmas érzést, amikor egyszer külföld
ről hazatérve, — más országok annyira 
kialakult jellegzetességei után — Buda
pesten végre a magyar, speciálisan ma
gyar hangulatot kerestem — és cégtáb
lákról, plakátokról egy nemzetközi hang
zavar áradt felém. Hotel Royal, Bristol, 
Carlton, Abbázia — miért? Mert olyan 
nemzetközien jó csengése van? Higyjiik 
el, hogy az idejáró külföldit nem az ér
dekli, hogy miben hasonlítunk a nyu
gathoz, — hanem, hogy miben külöm- 
bözünk tőle. A szállodának jónak kell 
lenni — és bebizonyosodik, hogy a Pan
nónia, Hungária és Dunapalota is első
rendű színvonalat tud jelenteni. A mo
zik : Royal Apolio, City, Savoy, Scala, 
Fórum — miért? Párisién Grill a mu
lató és miért Arizóna? Nem kitűnő el
nevezés a Muskátli, ami már eszébe ju
tott egy ügyes bártulajdonosnak ?

Az Espresso olasz hangulatot akar a 
városba varázsolni, a Modes Jennyk egy 
kis Párist, — a sörözők stílusa Mün
chent vagy Bécset. Miért? Miért kell a 
mellékutca kis kalaposnőjének kiírni, 
hogy „Párisi kalapszalon", miért Ame
rikai áruház a kis bazár, miért Confi- 
serie a kis cukrászda és miért Filtex 
Sevilla a magyar munkás szőtte anyag? 
Ugyan, ugyan — csak nem képzeljük, 
hogy ezektől a varázsigéktől amerikai 
arányok, párisi sikk, vagy világvárosi 
színvonal születik ? Ne a névvel káp
ráztassuk a közönséget, hanem keres
sünk rendes, egyszerű, rendes magyar 
nevet mindennek és munkával, ötlettel, 
szorgalommal, kiváló minőséggel adjunk 
kitűnő csengést a névnek !

A társaságbeli hölgyek, ha választé
kosán akarnak beszélni, miért hemzseg 
a társalgás idegen szavaktól? Hála Ka- 
zinczynak, Arany Jánosnak, Ady Endré
nek, a magyar nyelv tiszta és gazdag 
szókincsével folyékonyan lehet beszélni, 
nincs szükség rá, hogy a nyolcvanas 
évek finomkodó, nyugati műveltséget fi- 
togató modorához ragaszkodjunk. Az idő 
régen elsöpörte és nem méltó egy meg
izmosodott kultúrájú, öntudatosan mü
veit értelmiséghez.

A németek, ha nem is hordanak né- 
metes ruhát, — legalább is nem tudunk

róla, úgy karolták fel a nép háziiparát, 
hogy előkelő házaknál háziszőttessel te
rítenek és olyan faedénnyel, amit a pa
rasztok faragnak. Mennyi mindenre le
hetne itt is rávezetni a falusi lakossá
got, vagy csak csináltatni velük azt a 
temérdek szépet, amit saját használa
tukra évszázadokkal ezelőtt is készítet
tek. Elsorolhatatlan a magyar népi bú
torok ezer változata, amit jóformán ere
deti mivoltában fölhasználhatna bármi 
lyen igényes, művészi színvonalú lakbe
rendezés. Hányszor látunk hallókat, elő
szobákat rikító és Ízléstelen cifra „ma
gyaros" bútorral megtömve, mikor pa 
rasztházakban ott áll csöndesen és is 
ismeretlenül a remekbe faragott ládák, 
takaros „egyes szék“-ek, padkák, kecs- 
keiábu asztalok tömkelegé. Budapesten, 
az Erzsébet téren van az östehetségek 
boltja — vásárlás nélkül is megtekint
hető, — mindenkinek melegen ajánlom, 
nézze meg, ha érdekli, mi az igazi nép 
művészet. Az angol és amerikai lapok, 
mint legnagyobb divatot hozzák laká
sokban a szalmából fonott íilésü széke
ket — ami minden tolnamegyei paraszt
házban van és a vásárokon szekérszámra 
árulják. Micsoda gyönyörű ebédlőt lehet 
csinálni például az úgynevezett paraszt
barokkból, pácolt, viaszolt kidolgozású 
fából, tálassal, kecskelábu asztallal és 
magastámláju, szalmával font íilésü szé
kekkel. Mindehhez fehér falat, durva 
vászon függönyöket és egypár tő mus 
kátlit, — milyen őszintén, üdén, művé
szien magyaros ez.

Iparművészeink szőnyeg és textilterveik
hez visszanyúlnak a régi magyar „tük
rösök" és szőttesek meghatóan kedves, 
primitív figuráihoz, mint forrásmunká
hoz, keramikusaink legjobbjai a himes 
tojások, mézeskalácsminták bájosan me
rev díszítőelemeit használják fel, — sőt 
pontosan utánozzák az 1600—1700 bán 
készült habán kancsókat, komacsészéket, 
komatálakat, — aminek az eredetiéit az 
Iparművészeti Múzeumban őrzik. El- 
ámulni való, mennyi báj, szinérzék, for
maérzék van ezeken a régi munkákon. 
Ahhoz, hogy meg tudjuk Ítélni mi a 
giccs, a vásári és értéktelen, — meg 
kell ismerni az eredetit, a valódit, a 
művészien szépet.

És amit a nép csinál, — legyen az 
bútor, hímzés, szerszám, vagy bármi 
háziipar, — világért sem szabad olyan 
értelemben felkarolni, hogy tömegcikk 
és divat legyen belőle. Meg kell hagyni 
hamvas eredetiségében, meg kell hagyni 
bennük a kéznek a mezei munkához 
szokott ügyetlenkedését, a díszítő kedv 
szeszélyességét, a lélek kifürkészhetet
len ábrándjait. Ez teszi széppé a népi 
munkát és ezt tette tönkre a kíméletlen 
üzleti hajsza merev, tucatszám gyártott, 
műselyem teritőkb n elfajzott ivadékait.

Ha most uj élet akar indulni a régi 
rögökön, — nem elég az, hogy könnyed 
mozdulattal elkapjuk a dolgok felszínét 
és mint divattal, vagy szórakozással 
diszitstik vele az életünket. Tudnunk 
kell a helyünket a világban, tudnunk 
kell, mi az az erő, amivel fölvehetjiik a 
harcot a népek versenyében. Nem hárít
hatjuk ezt a feladatot a politikusokra, 
vagy a nemzetgazdászokra, itt a magyar 
értelmiségre vár a feladat, színvonalat 
szabni, ízlésben, műveltségben, kritiká
ban, hogy végre kialakuljon egy kultúra, 
ami hamisitalianul és őszintén a miénk.

Csipkoy Jdnosné.

S P O R T .
A RPS alakuló közgyűlése.

A Rimaszombati Poigárikör Sportszak
osztálya (RPS) f. hó 24 én, szerdán este 
8 órakor tartotta meg rendkívüli köz
gyűlését, melynek egyetlen tárgya az 
uj vezetőség megválasztása volt.

Márkus László örökös diszelnök be
vezető szavai után sor került a jelölé
sekre. A jelölőbizottság tervezetét egy
hangúan és kitörő lelkesedéssel fogadta 
el a közgyűlés, mert a megválasztott 
vezetőségben olyan emberek kerültek 
városunk sporegyesületének az élére, 
akiknek a személye, ismert sportszere- 
tete biztos reményeket éj bizalmat 
nyújt mindenkinek arra nézve, hogy 
városunk sportélete, úgy amint a múlt
ban, jövőben is virágzó lesz.

A választás eredményét az alábbiak
ban közöljük :

Örökös diszelnök: Márkus László fő- 
szerkesztő.

Diszelnökök: Dr. Sóldos Béla főispán 
dr. Horváth Árpád alispán, vitéz Bá
nyász Gyula ezredes, vitéz Bobok Mik
sa alezredes, dr. Rátky Béla rendőrta
nácsos, dr. Janiséit Géza pénzügyigaz
gató, Tariska Lajos törvényszéki el
nök, Kurovszky László ügyészségi elnök, 
Varga Imre ref. lelkész, dr. Kézdy Béla 
kir. tanfelügyelő, Fábián Vilmos rgimn. 
igazgató, dr. Csetényi László rendőrka
pitány, Kiin György postafőnök, Kiss 
Endre állomásfőnök.

Elnök: a Polgárikör részéről : Rábely 
Miklós.

Elnök: RPS elnök : Dr. Ragályi Antal
Társelnökök: Badinyi György, Makó- 

vits Jenő, Szöllösy István, Gyulay 
István.

Alelnökök : Éliás István, Vaskó Károly, 
Sommeriing József, Korányi Zoltán, ifj. 
Derekas János, Utrata József, MLko'czy 
Lajos, Runyay László.

Ügyv. elnök: Koncz András.
Ügyv. elnök h e ly e ttes e : Komáromy

Zoltán.,
Titkárok: Lontai Frigyes és Petrusz 

Béla.
in téző: Kovács József.
J eg yz ők : Kovács Jenő, Mackó György, 

Miskolczy László.
Főpénztdrnok: Ludvigh Antal.
Pályapénztárnokok: Durda Elemér,

Dubovszky László, Kövér Pál, Éliás 
János, Komét Samu, Ujváry József, 
Gecse Sándor.

Pénztári e llen őrök : Széplaky Pál,
Turcsányi József, Durda János, Török 
Dezső, Vaskó Andor.

P á lya igaz ga tó : Fejes János.
Szertár f e lü g y e lő :  Rappaport Tibor.
Pénztári föellenőrök : Szabó Károly és- 

Szlovencsák János.
Szakosztályvezetők: Labdarugó sz. v. 

Komáromy Zoltán. Nehéz atlétika v. 
Futó Géza és Éliás János. Könnyű at
létika v. Komáromy Z. és Kovács J. 
Asztali tennisz: Keresik Lászlóné és 
Szabó Juliska. Kerékpár: Dubovszky 
László ésjárossy Pál. Jégkorong : Mándy 
Antal.

Ezenkívül az intézőbizottság és a 
választmány tagjait is megválasztották.

A RPS vezetőségének az ujraalakulás 
alkalmából városunk sportszerető kö
zönségéhez és általában minden sport
emberhez intézett, lelkeshangu felhívá
sát jövő számunkban hozzuk.

Középiskolai kerületi atlétikai 
bajnokság.

A losonci áll. gimnázium a KISOK en
gedélyével kerületi atlétikai bajnoksá
got rendezett f. hó 21 én, melyen a ven
déglátó házigazdán kívül a balassagyar
mati, salgótarjáni, rozsnyói és rimaszom
bati gimnáziumok leány és fiú növen
dékei is résztvettek, Komáromy Zoltán 
és Mándy Antal tanárok vezetésével. 
A sok iskola és számos — mintegy 
200 versenyző dacára a rimaszombatiak 
nemcsak megálltak helyüket, hanem ki
tűnő eredménnyel tértek haza, megnyer
vén a KISOK által kitűzött nagydijat s 
a velejáró bajnoki címet. Megemlítésre 
méltó a rimaszombatiak javára, hogy az 
összes megnyerhető 41 érem közül 18-t 
nyertek meg (44°/n). Pontozásos verseny 
az iskolák között nem volt. Az ered
mény, mely minket rimaszombatiakat 
érdekel, a következő:

Triatlon. (5 ös csapatverseny) I. dijat 
nyertek : Bóna Olga, Zemlényi Magda, 
Kodák Ilona, Kriska Irén és Schiidel- 
bauer Livia.

80 m. síkfutás : I. Bóna Olga. Labda
dobás : I. Schadelbauer Livia. Magas
ugrás : II. Schádelbauer Livia.

A KISOK által meghatározott mérté
ket az egyes bajnokságokban elérték 
sőt túl is szárnyalták s ezért jutalmul 
„A" jelvényt kaptak : Kandra Viola,
Szőke Sári, Sárkány Éva,Zemlényi Mag
da, Schádelbauer Livia, Bóna Olga.

50 m. síkfutás : II. Kovács Dezső, Hl. 
Klein Tibor. 80 ni. síkfutás : III. lmrece 
István. 100 m. sikfutás: III. Bauhoffei 
Zoltán. Labdadobás : II. Szedlák György. 
Magasugrás: II. Bensko Zoltán, III. Liptay 
Tibor. Rúdugrás : II. Dobó István. Ger- 
gelyvetés : II. Koltányi Tibor. Magasug
rás (IV. korosztály): III. Hullay József.

F O O T B A L L .
Rozsnyói SC—Tamásfalai MSC 2:1

A Rozsnyón lejátszott Felvidéki Kupa 
mérkőzés a hazai csapat minimális győ
zelmével végződött. Mindkét csapat 
mérsékelt teljesítményt nyújtott.

Birkózás.
Kecskemét város ököl és birkózó 

bajnokai városunkban.
Ritka élvezetbe lesz része városunk 

sportkedvelő közönségértek Pünkösd 
vasárnapján. Ugyan is este 9 órai kez
dettel a Polgárikörben Kecskemét város 
— RPS ökö l  és b i r k ó z ó  bajnokai 
mérik össze erejüket

Ökölvívásban indul a kecskeméti csa
patból Hullay, többszörös dél magyar 
bajnoka, levente bajnok, „Magyar lég 
jobb birkózó" cim győztese.

K ovács magyar bajnok, Kecskemét 
város bajnoka „Legjobb magyar bir
kózó" cim győztese.

Zakó L. többszörös válogatott, dél 
bajnoka, „Legjobb magyar birkózó" 
cim győztese, több ifj. és dél bajnoka.

A kecskeméti csapat a vasutasok 
bajnokságában a harmadik helyen vég
zett. Ökölben indul több dél magyar 
bajnok.

Papp Elemér könnyű súlyú Európa 
válogatott, Amerika ellen s többszörös 
bajnok.

Futó birkózó bajnok. 1938 magyar 
bajnok, töbszörös bajnok, dél magyar 
és a „Legjobb magyar birkózó" cim 
győztese. Testnevelési birkózó tréner.

Indul még Kepka, Farkas valamint 
több ifjú RPS versenyző.

A mérkőzés érdekessége lesz a sza
bad stiiusu mérkőzés, melyet Futó több
szörös bajnok mutat be kecskeméti el
lenfelével.

Felelős sz e rk esz tő : Rábely Károly.

Pályázati hirdetmény.
Losonci pénzintézet
azonnali belépésre keres némi 
gyakorlattal biró

férfi keresztény tisztviselőt.
Követelmények: magyar állam- 
polgárság, középiskolai végzett
ség, perfekt gépírás. Idegen nyel
veket beszélők előnyben. Pá
lyázni sajátkezüleg megirt kér
vénnyel lehet. Cim a kiadóban.

1939. El. XIV. A. 7/2.

Hirdetmény.
A rimaszombati kir. törvényszék 

közhírré teszi, hogy
dr. K i r á l y  Ká l má n

tornaijai közjegyző az esküt 1939. 
évi május hó 13-án letette és köz
jegyzői irodáját Tornaiján megnyi
totta.

Rimaszombat, 1939 május 15.
TARISKA LAJOS

kir. törvényszéki elnök.

Eladó :í„Vó karb“ 
kereszthúros zongora
jutányos áron.

2 - 3  Cim a k i a d ó h i v a t a l b a n .

Magyaros és modern bátorok 
készítője. —  Tervek étén is.
Höfer Sándor butorasztalosmesternél 

Rimaszombat, Kossuth utca 23.

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

Rimaszombat, 1939. Nyomatott Ráboly K ároly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám.)


