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(ml.) Az anyaországban a pün
kösdi ünnepen megtartott ország- 
gyűlési képviselőválasztás immár 
ismeretes eredményeként a Magyar 
Élet Pártja a politikai küzdőtér po
rondján döntő győzelmet aratott.

Ezt a minden ellenkező politikai 
elvet, véleményt és szemben he
lyezkedő állásfoglalást megsemmi
sítő, hatalmas döntő győzelmet el
sősorban és főleg a magyar nép 
politikai érettségének, józan gon
dolkozásának eredményeként köny
velhetjük el.

Titkosan választott az anyaor
szág, semmi befolyás nem érvénye
sülhetett, minden MÉP szavazó a 
maga lelkiismeretére hallgatva, igazi 
és tiszta hazafiassággal adta le sza
vazatát és vitte igy diadalra Teleki 
miniszterelnök és kormányának 
zászlóját, amely a Magyar Élet 
Pártjának nemzetet élesztő, népet 
erősítő, országot építő, nagyszerű 
programját, nagyvonalú munkater
vét viselte és hirdette, széles az 
országban.

Azt az igazi magyar programot 
és munkatervet viselte és hirdette 
a MÉP zászlója, amely a csonkaság- 
banélés két évtizede alatt szenve
dések árán szerzett tapasztalatok
ból szűrődött le és jegecesedett 
életes valósággá, hogy népi, gaz
dasági és szociális gondolattal te
lítve, a szegedi elindulás végállo
másához, boldog Nagymagyaror- 
szág megalkotásához vezessen el 
minden magyart.

Az idők folyamán az ország talp-: 
ráállását megcsökönyösödött me
revségükkel csak akadályozó, a 
mamuttőkések zsoldosaivá, érdé-! 
keik szolgáivá vált liberális pártok 
levitézlett bajnokait a küzdőtéren 
lesöpörte, vállrafektette a magyar 
népakarat, mely a folytonos gán- 
csoskodást, a magyar és magyar 
közé állandó ékverés aknamunká
ját megunva, lelkesen támogatta a 
Magyar Élet Pártjának uj magyar 
életet hirdető, a népért, boldog em
berek boldog országának megte
remtéséért fáradni, dolgozni akaró, 
nemzetmunkás zászlóvivőit. Mert 
most már a politizálás áldatlan, 
merőben meddő korszakát az él
tető, alkotó, életlehetőséget teremtő, 
minden magyarnak tisztességes ke
nyeret adó munka áldásos időszaka 
váltja fel. Azé a munkáé, amely a 
parasztnak, munkásnak életjogait is 
biztosítja és méltó helyet juttat ne
kik a nemzeti társadalomban, mint

olyan megbecsülendő 
nek, amely az ország 
pillére és a boldog magyar élet 
bástyájának minden viharral da
colni tudó, sziklaszilárd támasztéka.

Az anyaországban a pünkösdi 
kettős ünnep alatt lefolyt választá
sokon oly impozánsan megnyilvá
nult népakaratban mi, az ősi nem
zettesthez húsz éves kisebbségi 
sorsvállalás kálváriajárása után 
visszakerült, felszabadulásunkban 
boldog magyarok örömös lélekkel 
látjuk a magyar egység első igazi 
megnyilatkozását s annak a szel
lemnek hatásít és érvényesülését, 
amely egységet és szellemet mi, 
felvidéki magyarok teremtettünk meg 
és Jaross Andor miniszterünk és 
képviselőink utján mi plántáltunk át 
az anyaországba.

Jaross Andor miniszterünk és ve
zérünk, — ki mögött rendületlen hű
séggel és kitartással ott állunk 
megbonthatatlan egységben va
lamennyien, mind egy szálig, — en
nek az egységnek és szellemnek 
is hirdetője volt a Magyar Élet 
Pártja programjának a választáso
kat megelőzőleg szerte az anyaor
szágban tartott gyűléseken történt 
ismertetésével, sőt egyike volt a 
magyar Élet Pártja létrehozásán 
dolgozó lelkes munkásoknak is. 
Része van ezért a MÉP döntő 
győzelmében, ami fölött tiszta, igaz 
az örömünk, fokozottan nagy a bol
dogságunk, határtalan a lelkesedé
sünk és ezekkel az érzésekkel telt 
magyar szívvel köszöntjük a döntő 
győzelemnek igy nem kis mérv
ben részesévé vált harcos vezért.

nemzettest j 
legerősebb i

A szlovák áruhiány.
(B. É.) A magyarlakta északi terület

sáv és Kárpátalja visszacsatolása az 
anyaországhoz nemcsak Közép-Európa 
térképét, hanem gazdasági szerkezetét, 
kilátásait és lehetőségeit is alaposan 
megváltoztatta. Ez a váítozás Magyaror
szág és a Magyarországra visszatért la
kosság szempontjából örvendetes és na
gyobb időbeli távlatban, kétségkívül, ke
csegtető is, hiszen helyreállott a szerves 
kapcsolat a nyersanyagtermelő és vizi 
erőkben gazdag Kárpátalja és a kenyér
termő Nagyalföld között s ezzel mind a 
két területrész lényegesen növelheti ter
mészetadta termelési lehetőségeit, anél
kül, hogy külföldi segítségre kellene szá
mítania. Az Alföld öntözése lényegesen 
olcsóbbá és könnyebbé válik Kárpátal
jának visszacsatolásával, az ott kitermelt 
s a cseh uralom utolsó idejében, való
sággal, az ebek harmincadjára került 
drága kincsünk, a fa, pedig könnyen 
meg fogja találni természetes és állandó 
b dföldi piacát.

A törvények, a rendeletek és a való
ban nagyszabású szociális akciók során 
most már megtörtént a magyarlakta te
rületek gazdasági visszacsatolása is. 
Magyarország mezőgazdasága ma a kül
földi viszonyokhoz képest határozottan 
jó konjukturának örvend. Az állandó és 
a termelés költségeit fedező búzaárak 
rendszere, a mezőgazdaság megsegíté
sére tett különféle intézkedések hatálya, 
természetesen, erre a felvidéki területre 
is kiterjed úgy, hogy ma már nincs is 
választó vonal az anyaország mezőgaz
dasági termelése és értékesítése és a 
húsz esztendeig elszakított, de visszatért 
terű lei között. A munka mindezeken a 
területeken eleven ütemben folyik, a 
barázdákat bőségesen megöntözte az Is
ten áldása s igy minden reményünk 
meg van arra, hogy a megnagyobbodott 
Magyarország mind mezőgazdasági, mind 
ipari és kereskedelmi téren, jó eredmé
nyeket várjon és dolgozó lakossága sem
miben hiányt ne szenvedjen.

Ezek a gazdasági tények, amelyekkel

szemben az utóbbi időben meglehetősen 
érthetetlen propaganda vitatkozó hang
jai hallatszanak át a határon túlról. 
Arra is volt már eset, hogy a hozzánk 
került szlovák kisebbség körében igye
keztek olyan híreket elhinteni, mintha 
Magyarországon rosszabbak lennének a 
viszonyok, mint odaát és ezekkel a hí
rekkel kapcsolatban történt már utalás 
a régi „csehszlovák" viszonyokra is. Az 
uj határok megvonása és Csehszlovákia 
végleges felbomlása, valóban megrázkód
tatást jelentett a felvidéki terület egy- 
része szempontjából. Az is valószínű, 
hogy az önálló Szlovákia megalakulása 
több vonatkozásban is különleges hely
zetet teremtett. Magyarország minden 
igyekezetével azon volt, hogy ezeken a 
zökkenőkön átsegítse a gazdasági életet, 
ami legnagyobb részt valóban teljes si
kerrel is járt. Szlovákia gazdasági hely
zete, azonban távolról sem mondható 
sem kedvezőnek, sem pedig állandónak. 
Az uj állam városaiban komoly áruhiá
nyok mutatkoznak, jogos és indokolt 
panaszokat hallunk a ruházati cikkek
kel való ellátottság hiányairól ; arról is, 
hogy a közellátásban, egyes élelmi sze
rek kivételével, — amelyekből még a régi 
gabonamonopólium felvásárolta és ma
gyar vidékről odaszállított készletek van
nak — szintén zavarok mutatkoznak és 
az is nyilvánvaló, hogy az uj állam sú
lyos pénzügyi nehézségekkel küzd. Az 
adózási eredmények általában gyengék, 
ami nem is csoda, mert a cseh  ga zda 
s á g  politika az elmúlt busz év alatt a 
szlovákiai ipar tönkretételét egyik cél
jának tekintette és igy megtizedelte a 
nagyobb adóalanyokat. Részben ezzel, 
de nagyrészt az önálló gazdasági kon
cepció és politika hiányából kifolyólag 
is, számos nagyüzem és bányatelep 
munka nélkül áll. Ha pedig mezőgaz
dasági téren hinni lehet a feltűnően bi
zakodó jelentéseknek, akkor azt kell 
mondanunk, hogy a szlovák termelés, 
kenyérmagban, valahogyan fedezi a szük
ségletet, de egyébként számos cikkben

behozatalra lenne szükség ahhoz, hogy 
a lakosság fogyasztása megközelítse a 
magyarországi viszonyokat.

A szlovák állam költségvetése feltű
nően passzív s a különféle hitelműve
letek és államkölcsönök eredménye nem 
volt éppen kielégítő. így tehát az állam 
részéről nagyobb beruházási kezdemé
nyezést várni egyelőre nem lehet. A 
pénzforgalomban a gazdasági élet egész
séges vérkeringésének útjában ál! — 
legalább is egyelőre — az a körülmény, 
hogy a cseh önállóság megszűntekor 
igen  sok cseh  bank jegy került Szlová
kiába. Ezeknek lebélyegezésével terem
tik meg az önálló szlovák valutát, amely 
külföldi értékelés és belföldi vásárló erő 
tekintetében, egyaránt zökkenőket oko
zott.

Egészben véve tehát Szlovákia gaz - 
áa sá g i helyzete a legtárgyilagosabb és a 
legjóindulatubb mérlegelés mellett sem 
hasonlítható a m agya r viszonyokhoz. Hi
szen Szlovákia, amelyet annakidején 
utasítottak a magyar birodalom eszmé
nyi és egészséges gazdasági egységé
ből és egy olyan országba szorítottak 
be, amely nem Szlovákia gazdasági fel
virágoztatását, hanem a cseh politikai 
túlsúlynak gazdasági téren való biztosí
tását tűzte ki céljául, most keserves árt 
fizet az uj önállóságért. Korai volna 
még Szlovákia eljövendő gazdasági hely
zetéről és elhelyezkedéséről jóslásokba 
bocsátkozni, a számok és a tények ta
núsága szerint azonban, feltűnően nagy 
ellentét mutatkozik a m agya r ga z áa sá g i 
m egerő söd és  és a szlovák öná llósági küz
delemm el kapcsolatos komoly gondok és 
nélkülözések között.

Hősök napja.
Húsz év óta elsőizben emlékezhet 

meg Rimaszombat közönsége nyilváno
san azokról a hősökről, akik az 1914/1918 
évi világháború alatt a magyar hazáért 
vívott súlyos harcokban a magyar nem
zetnek dicsőséget és hírnevet szerezve 
életüket áldozták fel.

Soha el nem múló hálánk és büszke 
elismerésünk jeléül, az élő és jövő nem
zedékek örök okulására és hősi halottaink 
dicsőségére Rimaszombat nagyközön
sége 1939. évi junius hó 4 én (vasárnap) 
rendezi elsőizben a Hősök emlékünne
pét az alábbi módon ;

A hatóságok, hivatalok és egyesületek 
testületileg — az utóbbiak zászlóik alatt 
— a tanuló ifjúság tanitóik-tanáraik ve
zetése mellett — gyülekeznek a Horthy 
Miklós téren délután fél három órakor. 
Ugyanott helyezkednek el a hadirokkan
tak, fronlhatcosok, a katonaság s a 
nagyközönség is. A frontharcosok a 
„Polgári Olvasókör* - bői indulnak a 
Horthy Miklós térre.

3 órakor felvonulás hármassorokban 
a temetőben lévő hősi halottak sirkert- 
jéhez, ahol

1) a Rimaszombati Magyar Dalegylet 
idb. Halász József vezetése mellett énekli 
a „Hiszekegyet".

2) Emlékbeszédet mond dr. Gabonás 
János.

3) Szaval Bikki János V. o. elemi isk. 
tanuló.

4) A hősi halottak névsorát felolvassa 
Márkus László.



2. Gömör 1939. junius hó 4.

5) A Rimaszombati Magyar Dalegylet
elénekli Koudela Géza: „Babylonnak
vizei mellett".

6) Bajtársi megemlékezést mond a 
vitézek és frontharcosok nevében dr. 
vitéz Vereczkey Gyula.

7) Szózat, énekli a dalárda.
A község elöljárósága és a helyi nép 

művelési bizottság felkérik községünk 
összpolgárságát, hogy a Hösök emlékün

nepén — nemre és társadalmi állásra 
való tekintet nélkül — megjelenni s 
örök hálánk és megbecsülésünk jeléül 
a temetőben nyugvó hősi halottaink 
sírján a kegyelet adóját egy-egy virág
szállal leróni szíveskedjék.

Kedvezőtlen időjárás esetén az ünne
pély a gimnázium tornacsarnokában 
délután 3 órai kezdettel lesz megtartva.

Felhívás és kérelem.
Vannak érzések, amelyek egyszer-egy- 

szer viharként támadnak a lelkűnkben; 
vannak vágyódások, amelyek mint nagy 
erő mutatkoznak életünkben s vannak 
emlékek, amelyek örök szépséggel ra
gyogják be a lelkünket. Olyan szépsé
gek, amelyek lelkünk hangulatát borít
ják sugárözönbe mindannyiszor, vala
hányszor vissza-vissza száll gondolatunk 
életünk egyik legkedvesebb szakaszába: 
a diákkorba.

Ilyen felemelő érzés indította meg 
azt a mozgalmat is, amely a rimaszom
bati gimnázium öreg diákjait egy közös 
táborba kívánja egyesíteni. Hogy olykor
olykor egymással találkozva, felfrissít
sék a lelkűket a diákélet kedves, szép 
emlékeivel. Hogy olykor-olykor vissza
térjenek a tápláló anyához: az Alma 
Materhez, szeretetük, hódolajuk és tisz
teletük legnemesebb érzelmeivel. Hogy 
felkeressék és lássák a helyeket, amerre 
egykor jártak és hogy kegyeletes érzés
sel tisztelegjenek régi tanáraik sirhantjai- 
nál.

A junius 10— 11-éré tervezett első ta
lálkozási ünnepély méretei nagyszerű 
módon kezdenek kibontakozni. A ren
dező-apparátus a legapróbb részletekig 
a legnagyobb gondossággal és körülte
kintéssel végzi a rendezés nehéz mun
káját, hogy a százakra menő vendégse- I 
reg ellátásáról kellő gondoskodás tör-1

ténjék, hogy jól és boldognak érezzék 
magukat közöttünk. Arra egy percig setn 
szabad gondolnunk, hogy a hozzánk oly 
megható szeretettel közeledő vendégeink 
érzékenysége legkisebb mértékben is 
megbántódjék.

Különösképpen gondoskodnunk kell 
a legbensőségesebb fogadtatásról, a kö
rültekintő és legszivélyesebb, szeretet
teljes elszállásolásról.

Kéréssel és őszinte szeretettel fordu
lunk éppen ezért városunk közönségé
hez, jöjjön minden magyar testvér se
gítségünkre és adjanak éjjeli szállást a 
mi kedves vendégeinknek, öreg diák
jainknak.

Csak egyetlen éjszakára kérünk szál
lást azok részére, akik oly ragaszkodó 
hűséggel, bensőséges szereteitel igye
keznek — 20 esztendő sötét éjjele után 
— hozzánk jönni és egy-egy szép em
léket felfrissíteni, a rég nem látott ut
cákat, házakat, erdőt-mezőt, a Rima part
ját, a városkertet, de legisleginkább az 
Alma Matert újra látni s leikök simo
gató szeretetével átölelni.

Kérésünk támogatását, a szoba fela
jánlását Temják Pál ur üzletébe kérjük 
bejelenteni, ahonnét ezt a bejelentést 
hozzánk juttatják.

Rimaszombat, 1939 május 25 én.
Az elszállásoló bizottság.

A föld legkeményebb pontja
a Csendes óceánban van 9780 méterre a tengerszm alait. A világ legmagasabb 
csúcsa a 8882 mézeres Mount Ewerest. A legnagyobb „sál mirab:lis Glauberi" 
(Glauber csodasója) tartalmat a jászkarajenői Mira glaubersós gyógyvízben mu
tatták ki. Epe-, cukor-, májbetegségek esetén, valamint tulhizásnál 6—8 hetes 
kúra tartandó e forrásvízzel, mikor is reggelenként éhgyomorra, langyosan egy 
pohárral fogyasztunk belőle. Kérdezze meg orvosát.

Megszűnik a koedukáció a felvidéki 
középiskolákban.

A Magyar Királyi Vallás- és Közok
tatásügyi Minisztérium Hivatalos Közlö
nye május l ei számában hozta nyilvá
nosságra a kulturminiszter legújabb 
rendeletét, amely a visszacsatolt felvi
déki területek oktatásügyének átszerve
zéséről intézkedik.

A rendelet a Felvidék valamennyi 
szülőjét rendkívül közelrőt érinti, azért 
szükségesnek tartjuk ismertetni azokat 
a pontokat, melyek mélyreható változást 
jelentenek iskoláztatásunk történetében 
és minden valószínűség szerint egész 
kulturális életünkre kiható következmé
nyeket hordoznak magukban.

A rendelet értelmében a mindennapos 
iskolakötelezettség határa a visszacsa
tolt területeken lakó tanulókra nézve 
továbbra is a betöltött 14 éves kor. A 
népiskola első osztályába csak azok a 
gyermekek vehetők fel, akik az illető 
év szeptember hó 15-ig töltik be a 6 
életévüket. Ennél fiatalabb tanulók fel 
vétele tilos. A rendelet szerint az 1939 
—40. iskolaévben a visszacsatolt terüle
tek minden népiskolájában vissza kell 
állítani a nyolc osztályt. A tanítás min
den osztályban a magyar tanterv és 
utasítás szerint történik. A szlovák vagy 
ruszin tanítási nyelvű iskolákban az 
államnyelv kötelező tanítása mellett 
anyanyelven folyik a tanítás.

Az iparostanonciskolák további intéz
kedésig egyelőre jelenlegi tantervűk 
alapján, az eddigi tanítási nyelvükön 
folytatják működésüket.

A polgári iskola középfokú iskola, 
melynek négy osztálya van. A tanulók 
nem kötelezhetők a polgári iskola láto
gatására. Az iskolakötelezettségének ele
get tesz a tanuló, ha a népiskola nyolc 
osztályát elvégezte. Az eddigi három 
osztályos csehszlovák körzeti polgári 
iskolák átalakulnak négy osztályos pol
gári iskolává, vagy pedig megszűnnek. 
A polgári iskolák is áttérnek a magyar 
tantervre. I

A középiskolákra vonatkozólag meg
állapítja a rendelet, hogy valamennyi 
középiskola, tekintet nélkül arra, hogy 
eddig gimnázium, reálgimnázium vagy 
reáliskola volt, gimnáziummá alakul át. 
Az 1939—40. iskolai évben valamennyi 
magyar tanítási nyelvű középiskola első 
és második osztályában a gimnáziumi 
tanterv lép életbe.

A középiskolákban második élő ide
gen nyelvként tanítani fogják a szlová
kot vagy a ruszint. A szlovák nyelv ta
nulása azonban nem kötelező, a tanu
lók választhatják helyette a német nyelv 
tanulását.

Nagy érdeklődésre tarthat számot a 
rendelet 43. pontja, mely a koedukáció 
(a fiuk és lányok közös oktatásának) 
eltörlését tartalmazza. Az olyan iskolák 
— mondja a miniszteri rendelet — 
amelyekkel egy városban leánygimná 
ziunt is van, a jövő évben leányt sem 
mint magántanulót, sem mint nyilvános 
tanulót nem vehetnek fel. Ahol nincsen 
leánygimnázium, vagy polgári leányis
kola, ott az első osztályban már csak a 
rendtartásban megállapitot létszámban 
(10 százalékban I) szabad leánytanuló
kat bejáró magántanulókként felvenni. 
A többi osztályban a már eddig felvett 
tanulókon kívül újakat felvenni nem 
szabad. Akiknek szerzett joguk van, ta
nulmányaikat ugyanabban az iskolában, 
mint bejáró magántanulók folytathatják 
tovább.

Ez utóbbi rendelkezés annyit jelent, 
hogy az itteni gimnázium valamennyi 
leánytanulója a jövő évben már csak 
mint bejáró magántanuló folytathatja 
tanulmányait. A szülőket minden bi
zonnyal nagyon lesújtóan fogja érinteni 
ez a hir, hiszen a magántanulók tandija 
ötven százalékkal nagyobb a nyilvános 
tanulók tandijánál (a teljes tandíj évi 
150 Pengő !) és ehhez járul még a vizs- 
gadij is, mivel a magántanulók év vé
gén vizsgázni kö'elesek a végzett tan
anyagból.

A magyarok Jeremiásához.*
(Tompa Mihályhoz.)

Hozzád visszük szívünk áldozását,
Óh tépett szívű, nagy lélek-rokon I... 
Átérezni átdöfött sziveddel:
A honfi-bu mint fáj szent húrodon... 
Melynek rezdülése szívet ajzott,
Míg e nemzet könnyet, vért viharzott.

Hozzád visszük szívünk áldozását 
A bölcs természet mély beszédein ; 
Szél-szárnyakon, virág-varázsokon, 
Amerre zengő Pán szerelme hív :
Látni, mily szép, ha Isten napja süt 
S hinni, mily jó az Isten mindenütt!...

Hozzád visszük minden sziv-virágunk,
E bú dalos, vérző magyar szivünk ;
S vért hullató, ősi golgotákon
Veled vérzünk, hiszünk s reménykedünk !
És hirdetjük véled annyi gyászon :
Hogy a magyar — bízva — csak vigyáz

zon !...

Hallasd újra bús vigasztalásod 
Kidült apáink züllő birtokán ;
E sok-jaju, véres, könnyes, gyászos, 
Nagy-áldozásu nemzet-golgotán...
Mig vad pusztákba sír be jajszavunk 
S amig szívünkben szent kínt altatunk.

Ős-határok porba dőlt kövéről 
— Óh nézd,— nagy átkok kormos füstje

[száll;
Kripta-táju, sorvadó mezőknek 
Vak útvesztőin jár szét a halál...
Jöjj vissza, jöjj és szörnyül — Újra láss! 
És újra sírj, sírj, nagy Jerémiás !...

Zengjen újra vért-bontó szavadtól 
Az ős magyar föld, sík, völgy, rengeteg; 
Sírd a sebzett szarvas jajszavával,
Hogy árva szivünk vérzik s nagy beteg! 
S mig a testünk bűnök férge rágja, 
Lelket adj jobb élet-ujulására !...

Óh jöjj vissza — tépő jajdulással!... 
Jerémiádos, nagy, szent jajgató ;
Jöjj népemnek tört elégiása 
S mondd el : siralmunk mily iszonytató! 
Hisz ki tudna nálad sírni jobban 
Dúlt hazában — könnyben, fájdalomban...

Köszöntünk nagy költő-prédikátor!...
E nemzet lelkén fájó zokogás...
Bármit sírj is, — vert kobzod húrjain 
Zendiiljön itt fel könnyes biztatás : 
Temetni bár — e nagyvilág akar,
Az Isten él — és népe a magyar !

Zengd igédnek szent próféciáit:
„E kopár föld, ah, újra felvirul...
És hozunk dalt lábaidhoz majdan 
Boldog ország hűs, gazdag tájirul..."
Óh mert dühönghet poklok szörnye ránk, 
Szabad dicső — és boldog lesz hazánk!

Csendesítsd hát lelked jajdulását,
Újra kél a gyözedelmi had ;
Nem szakadhat rengő fájdalomban 
Újra szived ott a hant alatt!...
Mert e nemzet mindörökre áld 
S mindörökké élni fog hazád !...

Hontvári Szabó Lajos.
*) A Tompa szobornak a budapesti 

ref. vallástanárok állal történt megko
szorúzása alkalmával szavalta a szerző.

Irodalom.
„KALEIDOSZKÓP".

— Szombathy Ilona verseskötele. —
Hamzáné, rimaszombati Szombathy 

Ilona költőnőnek, a losonci polgári is
kola tanárnőjének neve nem ismeretlen 
lapunk olvasói előtt. A magyarlakta Fel
vidéknek az anyaországhoz történt ör
vendetes hazatérése óta többször jelen
tek meg lapunk hasábjain költeményei, 
melynek finom, meleg hangja hamar 
szivünkbe férkőzött.

Most elküldte a költőnő hozzánk 
„Kaleidoszkóp" cimü verseskötetét, mely

a szerzőnek válogatott költeményeit tar
talmazza.

A fehértáblás, Ízléses könyvecske egy 
őszinte szavú, ábrándos lelkű költő 
egyéniségét tárja fel az olvasó előtt. 
Szép magyar nyelv, az Isten és a Ter
mészet szeretete azok a tulajdonságok, 
melyek jellemzik e kedves verseket.

Sok mindennel nincs megelégedve 
ebben a világban, melyben idegenként, 
„eltéved t , p oro s jövevényk én t“ érzi ma
gát a költőnő, aki azonban bízik mégis 
az élet jóságában és érzi, hogy minden 
csapás és minden csalódás után elér
kezik egyszer a vigasztalódás és feltá
madás ideje:

„...ha a nap helyett a földre zuhanok, 
megpihenek még egyszer idelent 
és ismét 
repülni fogok !“
A testvéri szeretet és felebaráti ag

gódás, a segíteni készség és vigasztalni 
akarás csendülnek ki szavaiból:

„Világos utat dobognék mindenkinek! 
Szálló embereket 
szeretnék dobogni, 
akiket lelkembe hunytam 
rózsaszín hajnalon...
És mind visszaadom 
az eltévedt időket, 
amit elvesztettek."
A szabad versek hive, kifejezési for

májában egyéni és sokoldalú, nem ra
gaszkodik a kötött versek szorító bék
lyóihoz s majd minden versének más
más a formája és szerkezete.

Egyik legsikerültebb versének tartjuk 
a „Verset Írsz?" címűt, melyben maró 
gúnnyal ir azokról a poétákról, akik az 
érzések és őszinte szavak háttérbe szo
rításával csak a külső formáknak ál
doznak és külön érdekessége a versnek, 
hogy a szerző a maga versét is igyek
szik abban a formában mesterségesen 
összeállítani, amely formát maga akar 
kipellengérezni :

„Igaz barátom, te verset Írsz 
és én bámullak, 
milyen dicsi grimasszal 
rágod a tollat.
Tollat rágni, verset faragni, 
szabad ám neked, 
csak elne rágd merészen 
a metszeteket.
Mert még mondják, nem a gondolat, 
de a szótagszám 
az, mely teremt értéket 
tollak rágásán.
Igaz barátom, ha verset Írsz, 
ne lelked szavát, 
hanem a centimétert 
öntsed rímbe át.

Az Ízléses verskötet Kovács József 
budapesti könyvnyomdájában készült és 
a helybeli könyvkereskedésekben is 
kapható. r.—r.

Zászlóavatás. A Miskolcon székelő 
13. s'z. Görgey Arthur nevét viselő hon
véd gyalogezred parancsnoka, vitéz Gót- 
hay Béla ezredes annak idején oly ké
relemmel fordult a vármegye főispán
jához, hogy miután az ezred legénysége 
Gömör és Kishont vármegyéből is állit- 
tatik ki, az ezred részére adományo
zandó zászlóra gyűjtést rendezzen a 
vármegye közönsége körében. A gyűjtés 
eredménye folytán a Szíiz Máriás és il
letve Magyar Címerrel ékesített fehér 
selyem zászló elkészült és annak ünne
pélyes felavatása folyó évi május hó 
21-én történt meg az érdekelt Borsod, 
valamint Gömör és Kishont vármegye, 
úgyszintén Miskolc thjf. város képvise
lőinek és a katonai parancsnokságok 
és hatóságok jelenlétében. Az ünnepély 
a miskolci Rudolf laktanyában tartották 
meg amelyen a Kormányzó Ur Ö Fő
méltóságát Littay altábornagy képvi
selte, vármegyénk részéről dr. Sóldos 
Béla főispán vett részt dr. Dóczi And
rás titkára kíséretében.
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Nyaraljunk a szép magyar tangarn il. S s
Vegye igénybe 59 P.-ért az „Egy vidám hét a Balatonon" c. ellátásos jegyfüzetet, mély az ösz- 
szes szolgáltatásokkal együtt es gyorsvonat III. o. vasúti jeggyel oda-vissza egy teljes heti töké
letes balatoni üdülést nyújt. A jegyfüzet kapható a MÁV. összes hivatalos menetjegvirodáiban 
(IBUSZ) es a Hangya Szövetkezet fiókjaiban.____________

Hevizfűrdö. Friedrich szállók. Hideg-meleg folyóvíz.
vissza. Összesen P 57 --. Lift—Zene Tánc.

Egy heti teljes ellátás ju 
nius 20-i- gyorsvonat oda-

H I R E K
Az Élet vására.

Szemetes nagypiac, ra jta  ta rk a-b ark a , 
színes ponyvatetös óriás s kis sá to r ; ben
nük áll vigyorgó arccal a nagy kalmár s a 
vásár népének portékákat árul.

Az egyik sátorban, aranyos füzéren, csil- 
logó-villogó Hírnév és Dicsőség; a másikban 
piszkos madzagon himbáló árut bámul bam
bán a vásárra gyűlt nép.

Kitágult pupillák kerek tükörében széppé 
lázasodik a mohóság le lk e ; kifakult arcokra 
kiül a Kapzsiság, amelyre bélyegét Önzés 
keze verte.

Cifra ponyvakastély hitvány üveggyöngyös, 
napszitt függönyránca ezer titkot tak a r; ki
kiáltók hada teleszájja l o rd ít: — Tessék] 
besétálni s venni, ki mit akar !

Tülekedik a nép, valamenyi keze finom 
portékára, szépségekre tá ru l; de a hitegető, 
rongy-portékás kalmár cifra sátorban ilye- 
ket nem árul.

Bűnök mocskos rongya bűzlik a sátorban, 
fekete polcokon Szenvedés és B án at; Örömöt 
Szépséget tiszta Boldogságot a nagy vásár 
népe csak ritkán ta lá lh a t ...

A Rimaszombati Volt Diákok Szö
vetségének országos diáktalálkozójára 
serényen folynak az előkészületek: A J 
helyi előkészítő bizottság csütörtök dél
utánra megbeszélésre hivta össze a 
helybeli volt diákokat s ezalkalommal

nehéz körülmények között kifejtett ön
zetlen munka nem volt hiábavaló, mert 
a meglevő alapon továbbfejlesztve szá
mottevő kulturtényezővé válik és a vá
ros zenei életének irányítója lehet.

Vasúti menetrend Rimaszombat—Ri
mabánya és vissza. R i ma b á n y á r ó l  
indul : . . . . 802, 1251, 1939.
Rimaszombatba érkezik: 850,1340,2025. 
Rimaszombatból indul : 1030, 1329, 2035. 
Rónabányára érkezik : 1117, 14>2, 21'9.

s za va to l az

ASPIRIN
T A  B L E T T A

k iv á ló  m in ő sé g é é rt

Csak gyógyszertá rakban kapható.

közölték diáktalálkozóval kapcsolatos 
tudnivalókat. — Az országos diáktalál
kozóval kapcsolatban junius 10-én, szom
baton este ünnepi vacsora s június 11-én 
délben közebéd lesz a Polgárikörben. 
Az ünnepi vacsorára, valamint a köz
ebédre aláírási ivek vannak kitéve a 
Polgárikörben továbbá Temják Pál és 
Veres István kereskedőknél. Az aláírási 
ivek csütörtökig aláirandók. — Az elő
készítő bizottság kéri a rimaszombati 
volt diákokat, hogy úgy az ünnepi va
csorán, mint a közebéden családtagjaik
kal együtt kivétel nélkül jelenjenek meg, 
hogy a volt diáktársaikkal és a rima- 
szombati, immár szabad Alma Materrel 
való elévülhetetlen kapcsolataikat meg
szilárdítsák s a találkozó minden vonat
kozásban felemelő legyen.

Lelkészt kiküldetés. A tiszai ág. hitv. 
ev. egyházkerület püspöke Mathaeidesz 
István rimaszombati ág. ev. s. lelkészt 
a nyárasdombi ág. ev. egyházhoz lelké
szül kiküldötte.

Kát. istentiszteletek. Városunkban f. 
hó 4-én, vasárnap megtartandó Hösök 
emlékünnepe alkalmából a hivatalos is
tentisztelet ugyanezen a napon délelőtt 
’/í 11 órakor lesz. Folyó hó 8-án, Úr
napján délelőtt 9 órakor szent mise, 
utána körmenet a legméltóságosabb 01- 
táriszentség tiszteletére.

Uj községi biró. A járási főszolgabíró 
Badinyi György nyug. rozsnyói rendőr- 
kapitányt, rimaszombati lakost Rima
szombat község birájává kinevezte. Az 
uj községi biró működését f. hó 1 -ével 
megkezdette.

Díszpolgári oklevél átadás. A fel
szabadult Balogpádár község képviselő
testülete által díszpolgárokul megválasz
tott Szent-Ivány József országgyűlési 
képviselőnek, dr. Baráth László ügyvéd
nek és Székely Ferenc központi párt
titkárnak a díszpolgári okleveleket f. hó
4-én adják át ünnepélyesen.

Iskolatátogatás. Május hó 26 án 
felvidéki szervező körútja alkalmával 
meglátogatta a rimaszombati Zeneisko
lát Kazacsay Tibor, a zeneiskolák orszá
gos szakfelügyelője, mint a kulturmi- 
nisztérium hivatalos közege és teljes elis
merését fejezte ki az iskolában végzett 
munka felett. Különösen kiemelte, hogy 
az iskola fennmaradása érdekében a

Rimaszombat kép vise lő testü le te
pénteken délután 5 órai kezdettel köz
gyűlést tartott. A közgyűlés tágysoroza- 
tán 19 ügy szerepelt, köztük 7 illetőségi 
ügy. A lapunk nyomása közben lefolyt 
közgyűlésről részletesen csak jövő szá
munkban referálhatunk.

Bajtársi találkozó. A volt m. kir. 
besztercebányai 16. honvéd- és népfel
kelő gyalogezred legénységi - bajtársai 
legközelebbi összejövetelüket junius hó
3-án Budapesten a Csákodi-étterem kü
lön helyiségében (Vili. József-u. 26.) 
este 8 órai kezdettel tartják meg.

Korabeli

biedermayer vagy empire
két ajtós s z e k r é n y t
— javításra szorulót is — 
veszek. Cint akiadóhivatalban. 

!▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ «
Országzászlóavatás. Kövecses köz

ség országzászlóját ünnepélyesen f. hó 
4 én avatják fel. A felavatási ünnepélyt 
közehéd követi, este pedig a község 
ref. ifjúsága a kullurházban táncmulat
sággal egybekötött szinielőadást rendez, 
amikor is A vénbakancsos és fia a hu
szár régi énekes népszinnnivet mutat
ják be Kövecses derék műkedvelői.

Érettségi találkozó. A helybeli gim
názium 1929 ben érettségizett növendé
kei folyó évi julius hó 1-én tartják 
tízéves találkozójukat Rimaszombatban. 
Mindennemű felvilágosítással szolgál: 
Jávorszky Jenő, Rimaszombat, Horthy 
Miklós tér 22.

*Hogyan vegyük be az Aspirin- 
tablettákat. 1. 1—2 tablettát félpohár 
vizbe teszünk, 2. a szétesett tablettákat 
felkeverjük, majd felhajtjuk, 3. néhény 
korty vizet iszunk utána. így fokozhat
juk az Aspirin-tabletták hatását. Minden 
Aspirin-tablettán a „Bayer“ kereszt lát
ható, ez különbözteti meg az utánza
toktól.

Kulturest. Rajner László operaénekes 
földink f. évi junius hó 3-án, szombaton 
este fél 9 órai kezdettel az Ipartársulat 
székházának nagytermében műsoros kui- 
tur estet rendez a kővetkező műsorral: 
1. T. Oiordano : Caro mio ben ; J. Mas- 
senet: Elégia; A. Rubinstein:A harmat

Nemzeti Hitelintézet rt. rimaszombati fiókja
Deák Ferenc utca 17.

Kölcsönöket folyósítunk házra, tőidre, olcsó kamat mellett, ked
vező visszafizetési feltételekkel.

Betéteket magas kamatozással gyümölcsöztetünk és azonnal 
kifizetünk.

Átutalásokat mérsékelt díjazás mellett eszközlünk.

Nyilasson folyószámlát a NEMZETI HITELINTÉZETNÉL, 
mert budapesti Központunk és 19 vidéki fiókintézetünk 
utján az ország minden részére kiterjedő összekötteté
sünk a legolcsóbb elintézési módot biztosit.

Vegyen nálunk magyar kir. Osztálysorsjegyet 1
Minden pénzügyi műveletével keressen fel bennünket, biztosít

hatjuk előzékeny és pontos elintézésről.

csillog ; R. Schumann : A két gránátos, 
énekli: Rajner László, zongorán kisér: 
Lackner László. 2. Ifj Sebő János áll. ta
nító verseket ad elő. 3. Liszt F .: Ha én 
dús király volnék ; Kodály Z : Három 
dal a „Háry János" c. dalműből ; Szé
kács A.: Koporsómra...; Sztojanovits J.: 
Bordal a „Ninon" c. dalműből, énekli : 
Rajner László, zongorán kisér: Lackner 
László. 4. özvegy Varga Ábrisné. Szín
játék i felvonásban. Irta Vándor Kálmán. 
Szereplők: Varga Ábris: Sipuia Béla, 
Erzsók, a felesége: Klincsák Manya, 
Marci, Ábris, gyermekei : Dobó Dezső, 
Matus Gyuszi, A jegyző: Gecse Gyula, 
A községi biró : Kosina Bandi, Jutka : 
Delics Boriska, Mihály: Pekarcsik An
dor, Első, Második tanú: ülés Bandi: 
Szünet. 5. Srnál Baba zongoraszámai. 6. 
Finom kis fegyház. Tréfa. Irta Vaszary 
János. Szereplők. Felügyelő: Kocsis Jó
zsef, Börtönön Sipuia Béla, Felesége: 
Gömöri Bora, Rab Dropka Géza. 7. 
Rajner László magyar nótákat énekel 
cigányzene kisérettel. B e l é p t i d i j :  I. 
hely T50 P, 11. hely I — P, álló
hely —'50 P. és karzati ülőhely 1'— P. 
Jegyelővétel : Rábely József könyv- és 
papirkereskedésében Deák Ferenc u. 
Műsor után tánc reggelig. Reméljük, 
hogy városunk s vidéke közönsége leg
melegebb érdeklődéssel biztosítja a kul- 
turest sikerét.

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

A Gömör Kishonti Muzeum Egyesü
let választmánya múlt héten tartotta 
ülését dr. Zehery István elnök vezetése 
alatt. A választmány több fontos ad
minisztratív ügyet intézett el s elfogadta 
Márkus Lászlónak azon indítványát, 
hogy a muzeum nagynevű alapítójának, 
Fábry Jánosnak, valamint Hüvösi Lajos
nak és Terray Istvánnak emléke a mú
zeum helyiség b e j á r a t á n á l  elhelye
zendő márványtáblán méltóképpen meg- 
örökitessék, továbbá ugyancsak Márkus 
László, mint a helyi Országzászló bizott
ság elnökének ezirányu kérelmére elha
tározta, hogy a választmánynak nincs 
kifogása az ellen, hogy az országzászló 
a muzeum épület Tompa-téri frontja 
előtt levő s az egyesület tulajdonát ké
pező kertben helyeztessék el, ha a 
parkírozás! költségeket, az erre illeté
kes hatóság vagy intézmény vállalja.

AJÁNLOTT POSTÁN — OKMÁNYAIRÓL

KANIl'Z Bpest, Vodisz-u. 28. expreos elintézés

A Rozsnyói Öregdiákok Szövetsége
junius 8, 9, 10 és 11-én tartja kirándu
lásokkal egybekötött jubileumi országos 
diáktalálkozóját Rozsnyón. Az ünnepé
lyes közgyűlés 9 én 7,12 órakor lesz a 
városháza nagytermében. A szövetség 
elnöksége ezúton is meghívja a volt 
rozsnyói katolikus és evangélikus gim
náziumok öregdiákjait, kéri őket közöl
jék úgy a maguk, mint évfolyamtársaik 
címét a Rozsnyói öregdiákok a Szövetsé

gének elnökségével Budapest, VI. Pod- 
maniczky utca 49. I. em. le. A találko
zót összekötik kirándulásokkal : Majális 
a fürdőn, Krasznahorka vár és Mauzó
leum, Pozsálló, Szádeliő, Aggtelek (Do- 
mica) megtekintésével.

Találtatott egy darab keztyii és egy 
sétabot. Igazolt tulajdonosa a rendőrka
pitányságon átveheti.

ma meg tehet, no
ha la s s z a  holnap- 
utánra, mert junius 
6-án van a jóté- 
konycélu magyar ki
rályi állami sorsjá
ték húzása, amely
nek főnyereménye

lO.OOOar.P
19.600 nyeremény, 
288.000 P értékben. 
A s o r s j e g y ára : 
egész P 3, fél P P50.

A sorsjegy kapható 
mindan s o rs je g y -  
föárusitónál, vala
mint az ö s s z e s  
dohánytőzsdében.

A nyaralás ma már nem gond és
a magyarnak nem is kell külföldre 
mennie nyaralási vágyainak kielégítése 
végett. Iithon, a mi gyönyörű országunk 
felszabadult kies felvidékén, vagy a 
vadregényes Ruténföldön nagyszerűen 
nyaralhatunk anélkül, hogy erősebb 
zsebgondokkal kellene számolnunk. Ez 
irányban indított mozgalmat a Baross 
szövetség női tábora „Magyar asszony 
a magyar vidékért" címmel s hogy ez 
az akció a megkivánt és remélt ered
ménnyel járhasson, felhivjuk Gömöror- 
szág fizetövendéget vállaló minden lako
sát, hogy az anyagi szempontból is nagy 
fontosságú, a felszabadult országrészek 
és az anyaország közötti szorosabb és 
szeretetteljes kapcsolatot is megterem
teni alkalmas mozgalomhoz csatlakoz
zék és ezt a Felvidéki Szövetség Hölgy
bizottságának, Budapest, Rákóczi út 36. 
III. szíveskedjék bejelenteni, annak köz
lésével : ki, hol és mennyiért vállalna e 
nyárra fiz e tő  vendéget, milyen időre és 
mit nyújtana a kért ö s sz eg ér t?  Még ma 
jelentse be mindezt egy levelezőlapon, 
mert az érdeklődés nagy s a nyaralás 
ideje rohamosan közeleg.

Márvány emléktábla elhelyezés a 
füleki ősi vár falán. Pest vármegye 
annak emlékére, hogy a török világ ide
jén, 1630 tói 52 éven át Fülek várában 
tartotta gyűléseit, díszes emléktáblát 
ajándékoz Fülek községnek, melyet f. 
évi junius hó 12-én ünnepség kereté
ben helyeznek el a vár falán. Pest vár
megye vitéz Endre László alispán veze
tésével küldöttségileg képviselteti ma
gát az ünnepélyen.
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Rimaszombat város büszkesége: 
Ferenczy István és a magyar ifjúsági 
irodalom. Budapesten, dr. Kerestély Ist
ván, ismert Író szerkesztésében megje
lenő „Jó Pajtás" cimii folyóirat f. évi 
május 15-iki számában kimeritő tanul
mányban foglalkozik Ferenczy István 
első magyar szobrásszal. A lelkes elme
futtatásnak e címet adta : Lakatos inas
ból hírneves szobrász. Tekintettel arra, 
hogy Ferenczy életrajza városunk tör
ténetének érdekes lapját képezi, olvasó- 
közönségünk részére kis szemelvényt 
adunk a „Jó Pajtás" cikkéből. Ha ide
gen jön Rimaszombatba a kies fekvésű 
rimaparti városba, meghatottsággal szem
léli az ősi református templom falán el
helyezett remekművű márvány mellszob
rot. Az első magyar szobrászművész, 
Ferenczy István képét ábrázolja. Amint 
Ferenczy a rimaszombati kis latinisko
lát elvégezte, beállott atyja műhelyébe 
inasnak. Amikor segéd lett, remeknek 
kisebbszerü céhládát készített oly fur
fangos lakattal, hogy senki sem volt ké
pes kinyitni. Ferenczy nem bírta sokáig 
a füstös lakatoséletet, több akart lenni: 
szobrász. Búcsút mondott a szülei ház
nak és gyalogszerrel Budára ment, hogy 
magát a tájszólásban kiképezze. Nem
sokára Bécsben találjuk, felvették a mű
vészeti akadémiára. Később Rómában 
tanul, a világ akkori leghirnevesebb 
szobrászainál: Canovánál és Thoiwald- 
sennél. Az utóbbi műtermében készítette 
el Csokonai Mihály mellszobrát, amelyet 
a debreceni ref. kollégiumnak ajándéko
zott. így folytatja a lap Ferenczy életét 
és munkásságát gyászos haláláig s vé
gül élénk tollal ecseteli a város és a 
magyar nemzet által neki nyújtott fé
nyes elégtételt is. A „Jó Pajtás" már 
ötödik évfolyamában van és az Anya
országban nagy elterjedtségnek örvend. 
A Felvidéken csak most bontogatja szár
nyait és keresi útját a magyar ifjúság 
szivéhez. Óhajtjuk, kívánjuk és remél
jük, hogy iskoláinknak és családjaink
nak állandóan szívesen várt vendége 
lesz. S.

A gimnazista cserkészek múlt va
sárnap tartott majálisa a nem legalkal
masabb idő ellenére jól sikerült. A szü
lők, tanárikar és közönség nagy szám
ban jelentek meg és osztoztak a cser- 
készifjak örömében, mulatságában.

A szegedi ipari vásár megnyitása.
Varga József dr. iparügyi államtitkár 
nyitja meg ünnepélyes keretek között a 
XI. Szegedi Ipari Vásárt. — Az idei 
Szegedi Ipari Vásár megnyitásával kap 
csolatosan a vásár vezetősége még az 
év elején, március hónapban azzal a 
kéréssel fordult a kereskedelemügyi és 
iparügyi miniszter úrhoz, hogy az idei 
vásárt ünnepélyes keretek között nyissa 
meg. A miniszter válasza most érkezett 
meg a vásár vezetőségéhez, melyben 
közli, hogy ugyanakkor másirányu, va
lószínűleg külföldi útja miatt a Szegedi 
Ipari Vásár megnyitását nem tudja el
vállalni, ellenben maga helyett és nevé
ben dr. Vargha József iparügyi állam
titkárt kérte fel, hogy nyissa meg a 
szegedi kézmüiparosság vásárát. — A 
rádió junius 3 án déli 12 órakor az 
ünnepélyes megnyitásról helyszíni köz
vetítést ad. A helyszíni közvetítés 35 
percig tart és közli a megnyitóval kap
csolatos beszédeket, majd a vásár meg
tekintése következik. — A Szegedi Ipari 
Vásárra érvényes féláru utazási igazol
ványok az ország mindenrészében már 
kaphatók, amely május 31. junius 11 
között a Szegedre, junius 3—13 között 
a visszautazásra jogosított fel. — Min- 
denirányu felvilágostást szívesen meg
adnak a Szegedi Ipari Vásár központi 
irodái : Szeged, Horváth Mihály utca 3, 
telefon: 14—15 és Budapest, VI., Teréz 
körút 7, telefon: 111—Ili i

A Búvár uj száma ismét nagyszerű 
bizonyságát adja a tudományos kutatás 
és a mindennapi élet kapcsolatának. Ez 
a gyakorlatiasság, amelyet Cavallier Jó
zsef dr., a szerkesztő és munkatársainak 
gárdája olyan szerencsésen tud érzékel
tetni, a Búvár minden cikkét életközel
ségbe hozza. Ezúttal a Földközi tenger 
problémáiról kapunk áttekintést (nemes 
Suhai Imre), érdekes cikket olvasunk a 
bőrérzésekről (TangI Harald), a Bala- 
tonvidék egyik védelemre váró termé
szeti emlékéről (Cholnoky Jenő), a!

nyersanyaghiányról (Kecsö István), a 
rezonanciáról (Hoffmann Ernő). A könyv
napra készülődő olvasóközönség foko
zott figyelmére számíthatnak Fitz József, 
Trócsányi Zoltán, Siklóssy László és 
Kozocsa Sándor gazdagon illusztrált 
cikkei a magyar könyvnyomtatás múlt
járól, a könyvgyiljtés művészetéről és a 
Nemzeti Muzeum könyvtáráról. A ter- 
mészetkedvelö és gyűjtögető olvasó igaz 
örömét lelheti Wagner János, Molnár 
László, Poroszlai Valérián, Dancza Já
nos, Pállá Ákos cikkeiben. Kulin György 
a Hassel-flstökösröl ritkaságszámba me
nő eredeti fényképsorozatot közöl. A 
májusi szám tartalmát még változato
sabbá teszik a technikai érdekességek, 
tudományos hírek és tudományos rejt
vények kedvelt rovatai.

Gépjárómüközlekedésről szóló leg
újabb szakkönyv. Dr. Dárday József
nek, szolgálattételre a m. kir. belügy- 
minisztéiiumban rendelt m. kir. rendőr- 
kapitánynak, az Állami Gépjárművezető 
képző Tanfolyam Szakelőadójának szer
kesztésében most jelent meg „A gép- 
jármüközlekedés szabályai kérdés és 
feleletben a gépkucsi és motorkerékpár
vezetői vizsgához" cimü szakmunka ne
gyedik bővített kiadása. E munka az 
országos érvényű rendelkezéseket a m. 
kir. rendőrség budapesti főkapitánya 
működése területén érvényben lévő helyi 
rendelkezésektől elkülönítve tartalmazza 
és a vidék szempontjaira is fokozott 
figyelemmel készült. A szerző a gép- 
járómüközlekedésnek a légvédelmi gya
korlatok alatt, illetőleg a légiveszély ide
jén érvényes szabályain kívül — füg
gelékként — a gépjárómükerületek leg
újabb részletes területi beosztását is 
ismerteti és a nemzetközi, valamint a 
Székesfőváros területén alkalmazott köz
úti jelzések szinnyomásos ábráit is 

: közreadja. Nem csak annak, aki gépjáró- 
miivezetői vizsgára készül, de minden
kinek, aki gépjárómüvet vezet, e világos 
tömörséggel megirt kiváló szakmunka 
fontos és nélkülözhetetlen. A szakmunka 
ára 2 P. 50 f 111. Megrendelhető a Fővá
rosi Könyvkiadó R. T. (Budapest, VI., 
Lovag-u. 18.) utján.

Hatósági közlemények.
I. A nemtényleges altisztek háborús 

rendfokozatának igazolását a községek 
elöljáróságai kötelesek lefolytatni oly
képpen, hogy az érdekeltek tartoznak a 
városháza 12. számú irodájában megje
lenni és a háborús rendfokozatukat hi
telt érdemlő okmányokkal igazolni. Ha 
az érdekelteknek hitelt érdemlő okmá
nyuk nincsen, úgy a volt század, vagy 
szak aszparancsnokuk tói „nyilatkozatot" 
szerezzenek be és azt kell felmutatni.

Erre a városi elöljáróság az érdekel
teket azzal figyelmezteti, hogy az igazo
lást a jelzett helyen folyó évi junius 
30 ig kötelesek végrehajtani.

II. Felhívjuk azokat az iparüzöket, 
akik az iparjogositványuk revíziója al
kalmával a m. kir. rendőrségnél erkölcsi 
bizonyítványt kértek, hogy annak átvé
tele végett a rendőrségnél jelentkezze
nek és azt a városháza 12 sz. irodájá
hoz a születési annyakönyvi kivonatuk
kal együtt minél előbb juttassák el.

III. Figyelmeztetjük azokat, akik akár 
külföldre akár bent az országban gyak
rabban utaznak, hogy magukat személy
azonossági bizonyítvánnyal lássák el, 
miáltal előre n.m látható kellemetlensé
geket kerülhetnek el. A bizonyítványt a 
12. számú iroda adja ki. A bizonyítvány 
bélyegmentes és kell hozzá 1 drb. 6x6 
fénykép.

IV. Figyelmeztetjük a lakosságot, hogy 
egészséges sertést, borjut, vagy szarvas- 
marhát állatorvosi engedély nélkül köz- 
fogyasztásra levágni és kimérni szigo
rúan tilos

V. Felhívjuk azokat az alkalmazotta
kat akik mezőgazdaság és erdei termelés 
körébe tartozó Üzemekben teljesített 
szolgálatuk alapján a voM pozsonyi álta 
lános nyugdíjintézetnél biztosítva voltak, 
vagy onnan nyugdijat kaptak, hogy a 
városháza 12. sz. szobájában azonnal 
jelentkezzenek.

VI. A szegedi ezidei ipari vásárra 
szóló kedvezményes utazást biztositó 
igazolványok a városháza 12. sz. irodá

jában kaphatók. A vásár június 3-tól 
11-ig tart.

VII. Felhívjuk az 1918. évben szüle
tett állitásköteleseket, hogy az 1939. 
évi II. törvénycikkben biztosított ked
vezmények elnyerése iránti kérelmeiket 
folyó évi június hó 5-ig a főszolgabírói 
hivatalnál okvetlenül terjesszék elő, mert 
a később előterjesztett kérelmeket a 
bizottság nem fogja figyelembe venni.

Vili. Ismételten felhívjuk az összes 
gondnokokat és gyámokat, hogy a vá
rosháza 14. számú szobájában kineve
zési okmányaikkal azonnal jelentkezze
nek.

Iparosköri közlemények.
I. Folyó hó 18-án vasárnap Miskolc 

Lillafüred és Tapolcafürdöre társas ki
rándulást rendezünk. Akik az anyaország 
szépségeibe gyönyörködni akarnak, ve
gyenek részt ezen az I. társas kirándu
láson és jelentkezzenek a főtitkárnál.

II. Az idei szokásos nagy erdei majá
lisunk folyó évi július hó 2 án lesz.

III. Akiknek olyan mészkőzuzalékra 
van szükségük, mint amilyen az ipartár
sulati székház udvarán van, kisebb 
mennyiségben is megrendelhetik fő
titkárunk utján.

IV. Az iparoskör folyó évi június 
hó 11-én d. u. 4 órakor tartja évi ren
des közgyűlését, melyre a tagok ezúttal 
meghivatnak, mivel meghívó kiadva nem 
lesz.

Nemzeti filmszínház.
Szombaton és vasárnap f. hó 3 és 

4 én Harsányi Zsolt regénye alapján 
átirt „Rozmaring“ cimü pompás magyar 
film kerül bemutatásra. A rendezést 
Marlonfi Emil végezte. A főszerepeket Tu- 
ray Ida, Páger, Kabos, Somlay, Vaszary 
és Pethes játszák.

Kedden f. hó 6 án Pola Negrivel a 
főszerepben Gerhard Lamprecht rende
zésében „Bováryné“ cimü film pereg le 
előttünk. G. Flaubert örökbecsű regénye 
nyomán készült el filmre e hatalmas 
drámai alkotás, melynek témája az élet
ben meghasonlott szerelmes asszony 
tragédiája.

Szerdán és csütörtökön Marcel Pag- 
nol „Fanny" cimü drámája alapján film
re átdolgozva „Hét ten ger  kikötője“ el
men egy pompás életkép kerül bemuta
tásra. A rendezést James Whale végezte, 
főszereplői a világhirii Walace Beery, 
Maureen O’Sullivan és Frank Morgan.

S P O R T .

Sporttestvéreink!
A „Rmaszombati Polgárikör Sport

szakosztálya" újonnan megválasztott el
nöksége magyar testvéri szeretettel kö
szönti városunk sporttársadalmának min
den tagját. Nagy az örömünk, hogy mi, 
a sportbarátok, akik 20 év annyi szen
vedése alatt a legnagyobb nehézséggel 
tudtuk csak fenntartani városunk ma
gyar sportegyesületeit, visszatérhettünk 
az anyaországhoz, mindnyájunk édes 
hazájához.

Az elmúlt nehéz húsz évnek fájdalmas 
emlékei és a visszatérés emlékei nem 
múlhatnak el nyomtalanul lelkűnkből. 
Kell, hogy közös erővel, fokozottabb 
lelkesedéssel vivjuk meg a magyar nem
zet további szabadságharcát. Tudjuk, 
hogy a szenvedés még nem ért véget 
és az elkövetkező jövőben is, mint a 
múltban volt, szükség van nemzeti 
erőink megértő, teljes egyesülésére, ösz- 
szefogására, hogy biztosan megvethes
sük lábunkat ezen a szent földön, ahol 
őseink oly sokat szenvedtek, véreztek. 
Ebben a törekvésben kell, hogy minden 
magyar erőt és akaratot életre hívjunk, 
kifejlesszük, szerves egységbe foglaljunk. 
Meggyőződésünk az, hogy az igazi ér
telemben vett sport á lta l : a test é s  lé
lek eg yü tte s  n evelés év e l a legbiztosabban 
érhetjük el céljainkat.

Mi, akik városunk sportját vezetni 
vállaltuk, azt a sportot akarjuk megva-

lósitani, amely fegyelmez, szórakoztat, 
erősít, megedzi az akaraterőt, nemesíti 
az embert jellemben, erkölcsben és ez
zel testben lélekben m eginga thatatlan m a
gyarok at n evel sz eretett hazánknak.

Mi a sportot nemcsak kedvtelésnek, 
időtöltésnek tekintjük, hanem elsősorban 
kötelességnek, amelyet a társadalom 
minden egyes tagjának a nemzeti kö
zösség érdekében és védelmében telje
sítenie kell.

Magyar sportot, a test és lélek erő
sítését és fegyelmezését akarjuk ; lelket 
akarunk önteni minden polgártársunkba, 
olyan lelket, amely nemcsak hisz fenn
maradásunkban, hanem ezért a hitéért 
képes az életét, élete e g ész  munkásságát 
is feláldozni.

A magyar feltámadásba vetett hittel 
arra kérünk minden magyar sportembert, 
ne csüggedjen el a kezdet nehézségei 
miatt; látogassa mindenki osztatlan ér
deklődéssel mérkőzéseinket, rendezé
seinket, legyen tagja egyesületünknek, 
mert annak további működése és fejlő
dése csakis városunk közönségének 
összefogó, általános erkölcsi és anyagi 
támogatása mellett valósítható meg.

1939. junius hó 4

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.
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Hirdetmény.
A rimaszombati kir. törvényszék 

közhírré teszi, hogy
dr. S z i r á n y i  Dezs ő

rozsnyói közjegyző irodáját Rozs
nyón 1939. évi május hó 27. nap
ján megnyitotta.

Rimaszombat, 1939 május 29.
Tariska Lajos

kir. törvényszéki elnök.

Jánosi körjegyzőségtől.
Szám: 1401/1939.

Á rverés i hirdetmény.
Jánosi község és Rimapálfala köz

ség elöljárósága 1939. évi junius hó 
12 én délután 2 órakor Jánosiban a
körjegyzői hivatalban nyilvános árve
rés utján 6 évre 1939. évi junius hó 
1-től kezdődőleg beérbeadja az 1888. 
évi XIX. t. c., illetőleg az 1927. évi 
XLIII. t. c. alapján a Rima folyóban 
gyakorlandó

halászati jogát.
Kikiáltási ár 35'— Pengő Jánosi köz

séghez tartozó halászati területre nézve 
és 25'— Pengő a Rimapálfala község
hez tartozó halászati területre nézve. 
Bánatpénz 10°/0. Árverési feltételek meg
tekinthetők a körjegyzői hivatalban Já
nosiban.

Jánosiban, 1939. évi május hó 26-án.
Jánosi és Rimapálfala község 

elöljárósága.

Bérbeadás.
A rimaszombati róm. kát. plébánia 
hivatal f. évi okt. 1 ével kezdődőleg 
6 illetve 12 évre bérbeadja a plébánia
és templom 65 kát. hold földjét, amely
ből kb. 50 hold elsőrendű szántó és 15 
h. rét. Az előbbi bérlővel való megegye
zés esetén a bérlet azonnal is esedékes 
lehet. A föltételekről részletesen a hely
beli plébánosnál lehet érdeklődni. 2

3 szoba bútor,
teljes lakbet endezés, függönyök, 
páncél pénzszekrény, könyvtár, 
jégszekrény, kerti bútorok stb. stb.
mérsékelt á r o n  eladók.

Megtekinthetők délutánonként 2—4 kö
zött Honvéd-u. 9. sz. alatt. A főgimná

zium háta mögött.

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


