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Szent István napjára
virradtunk újból, az Idő szakadat
lan menetelésében napjaink múlá
sát mutató öreg kalendáriumunk pi
rosbetűs ünnepet jelez.

Húszév alatt nekünk, a nemzet 
testéről leszakított s kisebbségi 
sorsra Ítélt trianoni határon inneni 
magyaroknak a megszálló hatalom 
tiltotta Szent István napjának meg
ünneplését, húszév óta ma ünne
pelhetjük először szabadon Szent 
István napját s énekelhetjük ősrégi 
énekünket: Hol vagy István király?

Húszév alatt, az idegen hatalom 
ránknehezedö nyomásának súlyától 
földrelapitva, ha fel is vettük e 
napon évről-évre ünneplő ruhánkat, 
templomi istentiszteletet első szent 
királyunk tiszteletére nem tarthat
tunk, csak lélekben tudtuk megülni 
Szent István napját s csak titok
ban, csak érzést rejtve tudtunk 
ünnepet szentelni annak a királyi 
embernek emlékére, aki a keresz
tén y s ég  m eg terem tésév el, a keresz
tén y erkölcsük, m űveltség  h irdeté
s é v e l  nem csak  u j vallást adott nem 
zetének, d e a p o g á n y sá g  fe r tő jéb en  
már-már elm erü lő népének  leikébe 
u j hitet öntve, tetterö ssé, n a ggyá  
te tte  a m agya rt s  e ls ő  kapunyitó
já v á  lett a k eresztény vallás eu ró
p a i elterjedésén ek .

Mimindent köszönhetünk az el
ső magyar király kilencszázév múl
tán is dicsőségesen uralkodó szel
lemének, a szentistváni gondolat
ban elevenen élő nagyságnak mi, 
húszévig az elnyomatásban porig 
elázottak tövises útját járt, fölszaba
dulásunkban, hazatérésünkben bol 
dog magyarok! Milyen istápolónk, 
hitünkben és várakozásunkban mi 
lyen erőségünk, kitartásra és biza
kodásra biztatónk, összetartásra, 
egységre tanítónk volt István király 
szent emléke és nemes példája 
nekünk. Mi tudjuk ezt csak, de 
Isten megsegítő kegyelmét ránk 
esdő jóságát is csak mi vagyunk 
képesek kellőképpen értékelni an
nak a kilencszázévvel ezelőtt király
ként elöljáró nagyembernek, aki 
két korszak határán é s  keresztut- 
já n  állva mutatta m erre kell m ennie 
a m agyarságnak . Amiben mások  
makacsok, ellenállók  va g y  tétová 
zók voltak, o tt nem ingadozott. 
Lelke m e g  nem rendült a válasz
tásban. Elindult u j utján a sz elíd 
s é g  é s  e ltök éltség  kettős ere jéve l, 
h o g y  k iérdem elje a n a gy  é s  b ö lcs  
állam főknek kijáró örök tisz teletet 
é s  fén y éb en  évszázadok  múltán

sem  halványuló alattvalói hódolatá t 
minden magyarnak. E lőd je : Árpád 
uj hazát terem tett a m agya r nemzet 
fizikai életének. Szent István uj 
birodalmat hódított, ahová beköl
töz tette örök lakásra a nemzet 
lelkét.

Nemzetünknek mai ünnepnapját 
ünnepeljük meg huszév után sza
badon a legmélyebb lelkiséggel és 
a még mindig idegen rabságban, 
tőlünk elszakítva élő magyar test
véreinkre gondolva, az ö mielőbbi 
visszatérésükért az Úrhoz fohász
kodva gyújtsunk ünnepi tüzet első 
királyunk dicsőséges emlékezetére 
s háladatos hívői szívvel, áhitatos 
lélekkel kérjük szent királyunk köz
benjárását a megsegítő, kegyelmes 
Istennél összes magyar véreink 
sértetlen épségben visszatéréséért, 
a Szent Király koronája alá tar
tozó nagy magyar birodalom vég
leges megteremtéséért.

Márkus László

Uj orszáflépitók.
A megcsonkított magyarság leg- 

be..sőségesebb, legcsaládiasabb ün
nepe honalapító I. István királyunk 
neve napja, örül az ország, cső
dül a vidék fel Budapestre az ün
nepségek, tűzijátékok káprázatos 
látványosságának megcsodálására. 
A gyöngyösbokréta válogatott szép
ségei, a magyar őserő, a különle
ges művészi adottságok csodála
tára összegyűlik évente a kultur- 
népek sokezer fia és viszi magá
val távoli hazájába a sokat szen
vedett maroknyi magyar népnek 
dicséretét. A fény és pompa e zu- 
hatagában senki sem veszi észre, 
még mi magunk sem azt a csen
des kis családi ünnepet, mely a 
sokgyermekes magyar anyák meg- 
jutalmazásával az országalapitás 
lényegét, a magyar faj meggyöke
reztetését, védő és feszitő erejét 
akarja istápolni.

Kevés az a jutalom, amit a kor
mány az egész életét gyermekeiért 
ál iozó és e titáni munkában meg
rokkant öreg édesanyáknak adni 
tud és mégis — szem nem marad 
szárazon, nincs ember, ki szive 
mélyéig meg ne hatódjon ezeken 
a jutalomosztásokon. A magyar kor
mány képviselője odaáll a száz- 
ráncu szoknyában és százráncu 
arccal szerénykedő öreg anyókák 
elé és átadja a polgári kötelesség-

teljesités, az egész életre szóló ál
dozatvállalás becsületrendjét.

Ez a gyönyörű Szent István napi 
családi jelenet adja meg az idősze
rűségét rövid kis megemlékezésem
nek, mellyel tartozom az illetéke
seknek, uj otthonomnak, Gömör 
megyének és tartozom önmagám
nak is.

A trianoni csonka ország leg
küzdelmesebb, legválságosabb évei
ben a százfelé futó, bábeli Buda
pesten néhány fiatalember (— or
vosok, mérnökök, közgazdák —) 
ki körül nézett már e nagy nem
zeti célokért egy akarattal küzdő 
nyugaton, odatette munkavágyát, 
nemes hitét és fanatizmusát Hun
gária istenasszony lába elé. Hogy 
egy ezredév múltán álmodhassa, 
munkálhassa tovább a szentistváni 
gondolatot, célul tüz'e maga elé a 
„Húsz millió magyart.1* A magyar 
kormány az élet utján elfáradt 
anyáknak nyújtja a kitüntetést, — 
ez a fiatal egyesülés az E gész ség - 
politikai T ársa ság  (Epol) a harcok 
útjára induló fiatal magyaroknak 
nyújtotta oda testvéri jobbját. Amit 
akart, ennyi: Ne legyen magyar, 
kit az élet szent jogától, a család, 
a gyermeknevelés kötelességétől az 
tart vissza, hogy nem tudja a bú
tort, a szerszámot megvenni, ami
vel a harcba elindulhasson. Szá
juktól megvont falattal, keserves 
kilincseléssel, a gyanakvók és kö
zömbösek felrázásával összehozták 
az első házassági kölcsönöket. Amit

A levente-köszöntés.
Köszöntésünkkel jókívánságunkat, ér

zésvilágunkat és sokszor világszemléle
tünket adjuk tömörítve. Ezek közül több 
internacionális jellegű és igy általános 
és közismert (Jó reggeltl Jó napol! Jó 
estét I Dicsértessék a Jézus Krisztus I) 
Nem egy az élet és társközösség ápo
lója és tömör kifejezője. (Jó munkát I 
Szerencse fel I stb.)

Hallottam olyan köszöntést is, mely
nek politikai színezete és pártjellegsze- 
rüsége leplezetlen. (Harc! Bátorság! Ki 
tartás !)

Volt idő, (az ország elesettségének 
mély pontján) mikor a magam kezde
ményezéséből igy köszöntem : „Jobb 
erkölcsöket!“ Látva azonban, hogy szo
katlan köszöntésemben többen burkolt 
sértődöttséggel kutatják a személyi élt, 
ezzel a köszöntéssel lassan felhagytam.

a megifjodott Német- és Olaszor
szág ezerszámra ad az állam kincs
tárából, az nálunk ezeknek a fia
tal úttörőknek a verejtékéből ada
tott meg. Hosszú környezettanul
mány után nekiindult az első fiatal 
pár az Epol „kölcsön“-nel a zse
bében az életnek. A kölcsönt a 
születendő gyermekek keresztleve
lével törlesztik le majd A gondo
latnak olyan sikere volt, hogy szá
zával érkeztek a kérések, a foga 
dalmak az egyke elleni harcra. Az 
eredményt látva felfigyelt a társa
dalom is és — bár szerényen, de 
támogatni kezdte az akciót. A Fel
vidék visszacsatolása után a köl
csönök iránya errefelé fordult. A 
sikert, a tempó növekedését az mu
tatja legjobban, hogy az elmúlt ta
vasszal már kerek 100 felvidéki 
fiatal pár állt az ottár elé az Egész
ségpolitikai Társaság kölcsön se
gítségével.

Meg kell hajtanunk az úttörők, 
a küzdők előtt az elismerés zász
laját. Mindazok, kik a magyar né
pesedés-politika küzdelmeit látják, 
annak sikerét szivükön viselik, kik 
érzik a szláv és germán tenger 
közé szorított kis magyar sziget 
élet-halálharcát, meg kell jegyez
zék dr. Antal Lajosnak és társai
nak nevét, kik a magyar nemzet- 
védelem nagy munkájában egy tég
lát saját verejtékükkel odaragasz
tottak a termést, az életet védő 
hullámtörő gáthoz.

„Fortes creantur 
fortibus et bonis.“

(Horatius.)

Volt idő, mikor az irredenta-gondolat 
állandó ébrentartására a következő kö
szöntést igyekeztem propagálni: „Igaz
ságot ! Az erre adott viszontköszöntés : 
„Magyarországnak !“ Ez a köszönési 
forma nem tudott tért hódítani.

Egészen magyaros jellegű az „Adjon 
Isten !“ „Fogadj Isten !“ köszöntés. Az 
„Isten hozott!“ szép üdvözlési forma. 
Eredetét megtaláljuk a rómaiaknál. (Ave! 
Salve I — Isten hozott ! Légy íidvöz !) 
Teljesen római eredetű köszöntés a 
„Szervusz !“ (Servus humillimus — leg
alázatosabb szolgád. így köszöntötte a 
rabszolga patríciusát, aki sorsa és élete 
fölött Is rendelkezett. A rabszolga kö
szönéskor börsüvegét is leemelte, felmu
tatva rabszolgaságának szemléltető je
lét, lenyirt hajzatát. Innen ered a pol
gári életben már régóta nemzetközivé 
vált kalap és süveg emelés köszöntés
kor. Ezt kisérte nálunk a latin „servus“-

Dr. K örösfői- K riesch Lajos.

A magyar Leventeintézmény.
III. közlemény.

Irta : Dr. vitéz Vereczkey Gyula
a Rimaszombati Levente Egyesület elnöke.
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nak átfordítása, az „Alázatos szolgája!“, 
vagy ennek fületsértő torzója, az „Alá- 
szolgája !“) Ez a köszönés az anyaor
szágban kiveszőben van. A rossz szo
kás rabjaitól eltekintve, főleg a kalmár- 
hajlamú, gumi-gerincű és szolgalelkü 
egyének monopóliuma maradt.

Így hát ettől a köszönéstől a fülein 
teljesen elszokott.

Érthető volt tehát megütközésem, mi
kor a hazakerült Felvidéken, de külö
nösen Rimaszombaton az utcán és nyil
vános helyeken széltében-hosszában a 
„Szolgája!" köszöntést és viszontkö- 
szöntést hallottam és hallom ma is. Fő
leg a fiatalság részéről. Nem tehetek 
róla, de nekem ez a szó valóságos fi
zikai fájdalmat okoz és a magyar ön
érzetemet sérti. Ahányszor hallom, való
sággal felszisszenek. Akaratlanul is arra 
kell gondolnom, hogy a 20 éves cseh 
megszállás tette divattá ezt a köszön
tést. A „Szolgája !“ köszöntés, a törté
nelem e lakáj-népének mentalitására van 
szabva. Szolgája! Kinek a szolgája? A 
magyar soha nem volt szolga-nép és 
ahogy nem volt, úgy nem is lesz szol
gája soha senkinek. A magyar ember 
ajkára nem méltó ez a köszönési forma. 
Mi hagyományosan harcos nép, a kard 
nemzete vagyunk. A magyar egyenes, 
nyílt, lovagias, szókimondó és bátor 
nép. Melyik népben van annyi veleszü
letett előkelőség és méltóság, mint a 
magyar parasztban? A magyar büszke 
és arisztokratikus faj. Ezért nem illik 
ez a szó a magyar ember ajkára. Még 
kevésbé ennek az értékes Felvidéknek 
az ajkára, mely 20 év alatt dacosságá
ban csak edződhetett. A divat itt ma
radt és a csehek elfelejtették ezt ma
gukkal vinni. (Elvittek helyette egyebet.)]

Ritkán mulasztom el az alkalmat, 
hogy szeretettel és megértéssel, az em
beri érzékenység gondos kímélése mel
lett ne hívjam fel a figyelmét azoknak, 
akik engem a „Szolgája !“ köszöntéssel 
üdvözölnek, a magyarhoz méltóbb és 
szebb köszöntési módra.

A kérdés látszólag jelentéktelen. Va
lójában nem az. Előttünk csak egy cél 
lebeghet : a magyar jövő ! Minden gon
dolatunk és minden ténykedésünk csak 
ennek a szolgálatában állhat. Még a 
köszöntésünk formája is. Ezt követeli a 
nemzetnevelés célkitűzése. Ezért üzentem 
én hadat ennek a korszerűtlen és lel
kiségünktől idegen köszöntési formának.

A leventék köszöntése tömör és frap
páns. Értelmi szerzőjét nem ismerem. 
Talán úgy született, mint a magyar dal 
sok drága gyöngyszeme. Egyszerre csak 
megvolt, terjedt a leventék közt, majd 
rendszeressé vált és állandósult.

A leventék köszöntése : „Szebb jövőt!"  
A viszontköszöntes : „Adjon Isten !" Van 
e köszöntésben irredenta hit és biza
kodás is, mert az álmunk, vágyunk, re
ményünk és célunk a Szent Istváni Ma
gyarország. Ez biztosítéka az ország 
politikai és gazdasági életterének és a 
magyarság szebb jövőjén ek . Ebben bent 
van burkoltan a Trianonra mondott 
anathema is, mert a trianoni kényszer
határok és a következményes politikai 
és gazdasági élettér jelennek sem szép, 
jövőnek még kevésbé. De van a kö
szöntésnek egyetemes vallásos színezete 
is : Isten. Mi, magyarok hiszünk Isten 
ben. Sőt, csak Benne hihetünk. Bízni 
viszont senkiben sem bizhatunk, egye
dül a karunkban és kardunkban.

A nemzetnevelés pillérei.
Egy nemzet háborús teherbíró képes

sége nemcsak ipari és mezőgazdasági 
kérdés, de nagy mértékben lelki kérdés 
is. Egy hadsereg ütőképessége nemcsak 
a fegyvergyártás, felszerelés és hadi- 
technika kérdése, de nagyrészben a ka
tona-anyag erkölcsi összetételének kér
dése is. Nem közömbös, mennyire sike
rül egy népben a nemzetvédelmi neve 
lés révén kiművelni az élniakarást, az 
áldozatos küzdés készségét és mennyire 
sikerül nagyra fejleszteni azt a harci 
szellemet, mely a győzni akarás tudatá
tól van áthatva. E lelki készség hiányá
val a tankban ülő katona harckocsijá
ban csak a maga páncélkoporsóját fogja 
látni. Az acélbetonos géppuska-erődben 
a maga cement-kriptáját. (E lelki kész
ség hiányának tudatát igazolja az a kö
rülmény, hogy a csehek az erődeiket 
megszálló saját katonaságukra kivülrül 
rázárták az erőd páncélajtaját, hogy ki 
ne szökhessenek. Ugyan mit érhet azaz 
erőd, mit ilyen „szellem" védelmez?)

A modern harcelvek szerint vezeteti

csaták kis harcegységek, sőt egyes csa
tárok harcaira töredeznek szét és ezek 
összértékéből tevődnek össze. A hadve
zér legmiivészibb haditerve is halomra 
dőlhet és semmivé válhat az egyes harc
csoportok alig ellenőrizhető harci kész
ségén. Győzelemre annak a hadseregnek 
van kilátása, melynek minden tagjában 
a lelki készség és a győzni-akarás szel
leme nevelődött naggyá. Az alap a ka
rakter. A tudás a másodlagos, mit az 
alapra kell építeni. Tehát faji öntudat
tól, nemzeti érzéstől áthatott, meggyö- 
ződéses szellem, kezdeményező, önte
vékeny, kötelességtudó, felelősséget vál
laló, lelkiekben nagyranevelt képesség, 
mint erkölcsi alap és erre az alapra 
épített szaktudás. Ez a cé l a levente 
kiképzésben é lh ető  el.

Ahogyan a fizikai és szellemi tudásra, 
úgy a lelki készségekre is a nevelés 
készít elő.

E nevelés pillérei : 1. Vallásosság. 2. 
A nemzeti és faji összetartozandóság 
érzésének ápolása. 3. Tekintélytisztelet. 
4. Az ősi, harci erények ápolása.

Vallásosság: Mindennek alapfunda- 
mentuma a vallás és a hit. Bármelyik 
keresztény felekezethez tartozzék a le
vente, egyházának legyen meggyőzödé- 
ses, hű tagja. Nevelődjék a vallási tü
relem szellemében. (Hazaárulás vallási 
éket verni a katolikus és protestáns 
magyarok közé.) Aki meggyőződéses, 
hü tagja egyházának, az minden bizony
nyal hű polgára hazájának is. Aki kö
zömbös Istenéhez, az közömbös hazájá
hoz is.

A fegyelem erkölcsi alapja a tekin
tély tisztelete. Hogy várhatunk attól te
kintélytiszteletet, akinek a szemében a 
legfelségesebb tekintély, Isten, közömbös?

A vallásos érzés ápolását célozzák a 
levente-istentiszteletek, a levente-katá- 
csony, halottak napján a hősi sírok lá
togatása, stb.

A Nemzeti és faji összetartozandó
ság érzésének ápolása.

Nagyon alkalmasak erre a hazafias és 
történelmi tárgyú színdarabok, prózai és 
költői irodalmunk e tárgyba vágó is
mertetése, egész történelmünk. Megér
tetése annak, hogy mi vagyunk az egyet
len nép a Kárpátok medencéjében, akjk 
a történelem szörnyű viharában immár 
1000 éve állunk rendületlen. (A rómaiak, 
hunok, keleti gótok, Ion obárdok, gepi
dák, avarok, szlávok rövid szereplésük 
után a Dunamedence történelmi sülyesz- 
tőjében eltűntek.) Bizonysága és egyben 
erőpróbája faji és nemzetfentartó eré
nyeinknek. Nagy nevelő hatása van az 
időszakosan megrendezett tábortüzeknek.

Tekintélytisztelet: Merőben a saját 
tapasztalatainkból vajmi kevés ismeretre 
tehetnénk szert. Hogy mégis tanulhas
sunk, kénytelenek vagyunk átvenni azo
kat az ismereteket, melyeket mások fe
deztek fel előttünk. Ismereteink túlnyomó 
tömegét tehát másoktól kapjuk. Átvesz- 
szük azokat, mert elismerjük azok fel
sőbbrendűségét, akik azt reánk hagyták. 
Ezek tehát tekintélyek a szemünkben. 
Ezek sorrendben : a szülök, a tanítók, 
akik közvetlen nevelnek minket és az 
elemi ismeretek ösvényein vezetnek, az 
egyház, az államhatalom, a tudomány, 
a feljebbvalók. (Egyházi, világi, katonai 
elöljárók. Leventéknél az oktatói kar.) 
De mindezek felett álló legfelségesebb 
tekintély maga az élő Isten.

Minél tisztább e téren a belátásunk, 
annál mélyebb a tekintélytiszteletünk is.

A tekintélytiszteletnek azonban van 
bizonyos viszonossági alapja is. Ha a 
vezető hivatali elöljáró, vagy feljebbvaló 
merőben csak a hivatali állásával járó 
tekintélyre támaszkodik, úgy tekintélye 
a tömeg szemében ingatag talajon nyug
szik. Mindenkinek csak annyi a valósá
gos tekintélye, amennyit munkájával, rá
termettségével, használhatóságával, sze
mélyes példaadásával és magánéletével 
magának ki tud verekedni. A szellemi, 
erkölcsi, testi és nem utolsó sorban a 
magánéletben felsőbbség elismerése a 
tekintélyhez vezető ut állomásai. A fel- 
sőbbséget utánozni törekszünk. Amint 
ez a vágy feltámadt bennünk, már te
kintélytisztelők is vagyunk. Az Így szü
letett lelki alárendelés elnézővé is lesz 
a felettes apróbb emberi gyarlóságaival 
szemben. Igaz, hogy a tekintélyben meg
rendült vezető fogyatékosságát az alá
rendelt látja a legélesebben. Ha már
most a vezetőben hiányzik a jóság, meg
értés, s z í v  és szeretet, úgy veszett ügye 
van. Szeretet és jóság nélkül ugyanis

minden munka lélek nélküli. Mindég 
messzebb lehetett menni egy gyüszü 
mézzel, mint egy hordó méreggel!

A tekintély ápolása rendkívül fontos. 
Annak fentartása a vezetőkön múlik, 
megrendülése azokra csap vissza.

Ne feledjük, hogy minden a történelmi, 
szellemi, erkölcsi és lelki forradalom ki
induló pontja a tekintély megrendülése.

Az ősi, harci erények  ápolása. Bátor
ság, öntevékenység, gyors cselekvőké
pesség, a helyzet villámgyors felisme
rése, kötelességtudás, felelősségvállalás, 
lélekjelenlét, titoktartás, megbízhatóság 
adottságaiból tevődik össze az egyes 
ember harci értéke. A magyar a kard 
nemzete ! Ezzé tette származása és ál
landó harcokban eltelt történelmi múltja. 
A hősi erények ápolására több mód 
van. Bőséges példát nyújtanak a törté
nelmi harcok ismert hősei, a kurucvi- 
lág, a 48 as szabadságharc, a világhá
ború sok hőstettének ismertetése. Az ut 
az ember érzelmi világán, a szivén ke
resztül vezet. A tábortüzeknek itt is szép 
nevelő hatása van.

Ismét hangsúlyozom : A lelkiség fe
lette áll az anyagnak.

Nem a jö lött a nemzet fö lö tt sö téted ett 
be az épbolt, m elyet e g y  f e g y v e r e s  túlerő 
t ég y  űrt, hanem am elyben elsorvadt a küz
deni tudás és élniakarás e r e je !

A Felvidék levente-anyaga.
A Felvidék helyzete levente szempont

ból az Anyaországhoz viszonyítva ne
hezebb. A munka igy nagyobbnak és 
egyben magasztosabbnak ígérkező.

A Felvidék kiváló és nagyszerű ma
gyar emberanyagának ifjúsága a 20 éves 
cseh megszállás alatt mindent kapott, 
csak magyar értelemben vett hazafias 
és nemzetvédelmi nevelést nem. Maga 
a benesi szociáldemokrata—kommunista 
szellem, a különböző egyesületek pro
paganda tevékenysége („Sarlós Egyesü
let", „Orol", „Szokol Egyesületek" stb.) 
mindent elkövetett, hogy a könnyen for
málható fiatal lelkeket vallástalan ideo
lógiájuk szolgálatába hajtsák. Az ő törté
nelem tanításuk a magyarságot uey ál
lította be, mint egy Ázsiába való, alsó- 
rendű barbár népet. Nem ütközöm meg 
azon, hogy ilyen tanítás hatása alatt 
egyik-másik magyar fiú kezdte szégyelni, 
magyar származását. A 20 éves terv
szerű lélekmérgezési folyamat után ezek 
a fiatal lelkek nem méregteleníthetők 
máról-holnapra.

A lelkek átformálásához hit, fanatiz
mus, szeretet és jóság kell.

A letűnt sötét és rövidlátó rendszer 
ezt a kiváló magyar fajtát ifjúságán 
keresztül lelkében akarta kiszakítani a 
magyarság faji közösségéből. Mi pedig 
ebből az ifjúságból a Leventeintézmé- 
nyen keresztül a magyar irredenta és a 
magyar élniakarás m agya r jan icsá rja it 
akarjuk kinevelni.

Ez a törekvés kétségtelenül valóra 
váltható, mert magyar fiukról van szó, 
kik test a testünkből, vér a vérünkből. 
A vér még nem tagadta meg magát soha. 
Az anyag azonos, a mienk. Fajiságukat 
a világra hozták és bent van minden 
vérsejtíikben, mert az ember igazi lé
nye, mely minden következő nemzedék
ben tovább él, meg nem semmisíthető.

(Vége.)

A Szent Korona eredete 
és viszontagságai.

István király, miután Koppány vezér 
lázadását leverte, hozzáfogott a pogány 
magyar nemzet megtérítéséhez, amit 
Piligrin, passaui püspök, még Gejza fe
jedelem idejében megkezdett. (971.)

István atyja halála után, isteni kegye
lem intésére, Asztrik főpapot küldte Ró
mába II Szilveszter pápához, hogy ál
dását kérje a pannóniai részeken tá
madt kereszténység számára, kérvén a 
pápát: küldjön neki királyi koronát.

Ugyanezen időben Miesko lengyel her
ceg követeket küldött Rómába a pápá
hoz, kérvén ő t : tüntesse ki egy királyi 
koronával. A pápa el is készitlette a 
kért koronát. De az Ur inkább Istvánt 
akarta ezen világi koronával kitüntetni. 
Szilveszternek fényes látomány alakjá
ban megjelent az Ur küldöttje és igy 
szólt hozzá : Eljönnek hozzád egy idegen 
és ismeretlen nép követei, akik a ma
guk fejedelmének kérnek majd tőled 
koronái és apostoli áldást. A kész ko

ronát tehát ennek a fejedelemnek aján 
dékozd.

Másnap megjelent a pápa előtt Aszt
rik érsek, aki átadva urának hódoló 
üzenetét, István fejedelem számára ki
rályi jelvényeket is kért. A pápa a ké
rést teljesítette és amikor a keresztet 
átadta, igy szólt: Én apostoli vagyok, 
de Ö valóban Krisztus apostola, mert 
egy nagy nemzetet téritelt meg a 
kereszténységre, igazgassa az isteni ke
gyelem útmutatásával Isten népét.

A hazatért követség sikere után nem 
volt semmi akadálya a keresztény ma
gyar királyság megalapításának. Hatvig 
püspök rövidesen följegyzi a koroná 
zást, mely országos ünnepség keretében 
ment végbe.

30—35 évvel ezelőtt bizonyos jean de 
Bonnefon nevű francia iró hamisítvány
nak tartja Szilveszter pápa királyi ko
ronáját, állitván, hogy a felső latin és 
az alsó görög nem készülhetett egy
szerre és ugyanazon helyen.

A legkiválóbb míirégés/ek megálla
pították, hogy e korona a X. században 
készült és római ötvösmunkának látszik. 
Ez a felső, vagyis latin korona kétség
telenül II. Szilveszter ajándéka. Viszont 
az alsó, vagyis görög korona nemcsak 
a korabeli különbség miatt szebb és 
művésziesebb kivitelű, hanem azért is, 
mert a bizánci görög művészet tovább 
tökéletesedett akkor is, amikor Rómában 
a középkori népvándorlás barbárjai min
den kultúrát elpusztítottak.

Szent István koronáját teljes joggal 
megilleti a teljes tisztelet és rajongás. 
Mit is jegyzett föl Bonfinus, Mátyás 
király élelirója, Ország Mihály nádorról?

„Ha e szent koronával bárkit is meg
koronáznak, szent királynak tekintsed."

A történeti kutatás még nem tisztázta, 
hogy valóban Szent István koronája 
volt-e az, melyet III. Henrik német csá
szár Rómába küldött akkor, amikor 
1044-ben legyőzte Aba Sámuelt. Ez a 
korona, VII. Gergely (1020 1085) pápa
följegyzése szerint 1079 ben még Ró 
mában volt. Kérdés, hogy mikor került 
ismét vissza hazánkba, amikor ez alatt 
az idő alatt szintén koronáztak Magyar- 
országon ?

Lehet, hogy 111. Henrik német császár 
nem is Szent István koronáját küldte 
Rómába. De az igaz, hogy a XIII. szá
zadban az igazi szent korona került 
Rómába. Midőn ugyanis Imre király 
1205-ben meghalt, az özvegy Konstancia 
királyné László fiacskájával Lipót oszt
rák herceghez menekült és magával 
vitte a koronát, mert attól félt, hogy az 
elhunyt király öccse, Endre herceg fogja 
magát megkoronáztatni. Endre csakugyan 
király is lett. A trónviszálynak végét 
vetette a gyermek László halála s Lipót 
ausztriai herceg is visszaadta a koronát 
a már uralkodó II. Endrének.

A szent korona Árpádok és Habsbur
gok alatti viszontagságait közelebb is
mertetjük.

Medzihradszky Péter.

H Í R E K
Augusztusban.

Nyár tüze festi még pirosra az arcunk, 
kertünkben a rózsák lehellete érzik ; szár- 
nyatpróbálgató, pelyhes pici fecskék vándor- 
utjokra már erejüket mérik.

Lassú hervadásban fonnyad a virágszál, a 
lombok zöld szinét fel a fakó váltja; a szln- 
pompás nyárnak csendes haldoklását naphoz 
szokott szemünk szomorúan látja .

Alkony hüs szellője borzongatására kopá- 
csoló hangját halkitja a vérünk; uj érzésünk 
támad és felszabadultan, szebb jövendő elé 
mosolyogva nézünk.

A megpróbáltatás idejének múltán boldo
gabb életre nem hiába várunk s ebben bi
zakodva a küszöbre lépő gyümölcshozó ősz 
nek sarkig ajtót tárunk.

Eljegyzés. K áposztás László feledi 
ref. lelkész eljegyezte Z sigm ond Irmuska 
feledi urleányt. (M. k. é. h.)

Szent István, első szent királyunk 
Dnnepét a felszabadulás után városunk
ban először ünnepeljük szabadon. Ezen 
alkalomból a helybeli r. kát. templom
ban folyó hó 20-án, vasárnap délelőtt a 
következő Istentiszteletek lesznek : 8 
órakor csendes szent m ise; 9 órakor 
szentbeszéddel egybekötött hivatalos is
tentisztelet; Vi l i  órakor csendes szent 
mise.
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Halálozások. Barczi István ózdi gyári 
munkás 27-ik életévében f. hó 10 én 
Riniatamásfalván, hová súlyos betegen 
hazaszállították, meghalt. Az elhunyt 
fiatalember a Rimaszombati Törekvés, 
TMSC és OVTK sportegyesületek lab
darugó csapatainak volt annak idején 
egyik legszimpatikusabb játékosa s ne
vezett sportegyesületek, valamint az it
teni szobafestők koszorút helyeztek a 
korán elhalt sport- és iparostárs rava
talára. Temetése őszinte részvétmegnyil
vánulás mellett f hó 13-án ment végbe.

Súlyos csapás, nagy veszteség érte 
dr. Szabó Istvánt, a „Flóra" r. t. buda
pesti cég városunkból származó főtiszt- 
viselőjét és feleségét, Kindermann Jo
hannát : 7 éves kedves fiacskájuk, Pa
tika folyó hó 12-én Budapesten vá
ratlan hirtelenséggel elhunyt, mélysé
ges gyászba, nagy szomorúságba dönt- 
vén rajongásig szerető szüleit, nagy
szüleit, testvérkéjét s egész rokonságát. 
Isten kifürkészhetetlen végzéséből fiatal 
életfájuk igéretteljes első hajtását korán 
elvesztett szülők és az egész gyászoló 
család iránt városszerte általános rész-

Sándor, aki 38 évvel ezelőtt vándorolt 
ki Amerikába. Ott szorgos munkával ha
marosan tisztességes megélhetésre és az 
Újvilág magyarsága körében megbecsült 
névre tett szert. Halálának hire itteni 
barátai között is mély részvétet keltett. 
Augusztus 2-án temették New-Yorkban. 
Elhunytát gyermekei: Béla ás Margit,
Rimaszombatban élő nővérei, valamint 
kiterjedt rokonság gyászolja.

Városunk egyik szorgalmas iparosa, 
Liptay Gyula cipészmester 50 éves ko
rában f. hó 17-én elhunyt. Halálát öz
vegye és egyetlen gyermeke gyászolja. 
Szombaton délután temetik.

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

Kérelem.
A m. kir. Belügyminiszter ur elren

delte, hogy a helyi társadalom és a kö
zelietek áldozatkészségének igénybevé
telével a tejakció az óvodákban és is
kolákban kenyérakcióval egészittessék ki.

Ennélfogva felkérem az adakozásra 
képes termelőket, hogy önkéntes gabo
naadományaik felajánlását a városháza 
19. számit hivatalos helyiségében beje
lenteni szíveskedjenek.

Rimaszombat, 1939. évi aug. 15.
Éva László s. k.

polgármester.

A 60 évesek vacsorája. A Polgárikör 
egy nagyon kedves és szép gondolatot 
honosított meg az elmúlt 20 esztendő
ben : évenként egyszer, az őszi évad 
kezdetén összegyűjti az öregeket és meg
rendezi a 60 évesek s azon felüliek köz
vacsoráját. Az alkotás nagyszerűen be
vált. Az elindulás első esztendejétől — 
6 év alatt — a mustármag terebélyes 
fává növekedett. Kisebbségi sorsunk ide
jén társadalmunk, a mi szükebb pátriánk 
csodálatosan rezonált a felvetett eszmére, 
átszürődött a lelkeken az öntudatos szel
lemiség s a múlt év őszelején már 238 
magyar testvér koccintott az osztály- és 
társadalmi kiilömbség nélküli összefo
gás örömére. Ezidén szeptem ber 2-án 
rendezik meg a közvacsorát. Hisszük, 
az uj magyar élet megindulásakor 
az átfogó nagy eszme jegyében — fo
kozódni fog a fejlődés, az érdeklődés. 
Az aláírási iveket a napokban kézbesí
tik.

A postai kézbesítés ügyében örven
detes javulás állott be városunkban. A 
lapunkban erre vonatkozólag megjelent 
közleményre is az ebben az ügyben 
elismerésre méltó igyekezettel dolgozó 
Kún G yörgy  hivatalvezetö-postafeliigyelő, 
nemkülönben a postaigazgatóság köz
benjárására a postai küldemények már 
a kora reggeli vonattal beérkeznek Ri
maszombatba, minek következtében a 
kézbesítés is korábban történik naponta

„Vigyázzon az egészségére, Asszonyom !"
A tanács helyes. M inek nagyrr.osásná! kefével és rumpli- 
val vesződni? Könnyebb a munka, gyorsabb és egész
ségesebb, ha mosás előtt a ruhái egyszerűen 
Henko-ba áztatjuk! Henko nagy munka
megtakarítást jelent, mert é jje len  á t ala-^ 
posan kiáztatja a piszkot - -  
egészségünket és ruhánkat 
egyaránt k ím é li. Reggelre 
a ruha már félig tiszta . . .

iskolába járó leánykák részére. Egész
séges, otthoniasan berendezett. Kitűnő 
ellátás. A belnövendékek díjtalanul el
sajátíthatják sok más hasznos dolog 
mellett a német nyelvel is. Ezt a leá
nyainknak jövőt, tisztességes megélhetést 
biztositó s igy áldásos intézményt a 
gyermekeik sorsát szivükön viselő szü
lők bizonyára nagy számban veszik 
igénybe.

MEGHÍVÓ.
A rimaszombati „Róm. Kát. Olvasó- 

egylet" fo ly ó  hó 20 án délután 3 órai 
kezdettel az egyesület nagytermében első 
apostoli királyunk, Szent István emlé
kére

ünnepélyes rendkívüli közgyűlést tart, 
melyre az egyesület igen tisztelt tag
jait, valamint minden magyar testvért 
családtagjaikkal együtt tisztelettel meg
hívunk.

T árgysorozat :
1. Magyar „Hiszekegy".
2. Ünnepi beszéd : Tartja dr. Gabonás 

János elnök.
3. Babits Mihály : „Áldás a magyarra", 

szavalja Jávorszky Tibor.

4. „Ah, hol vagy magyarok..., karének. 
Énekli az egyházi énekkar.

5. Koudela Géza: „Magyar Miatyánk", 
énekli Rajner László.

6. Gyökössy Endre : „Hiszek", szavalja 
Sebő János.

7. Minden földek... karének. Előadja 
az Egyházi énekkar.

8. Himnusz.
Rimaszombat, 1939. évi augusztus 

hó 17.

Szabó István s. k. dr. Gabonás János s. k. 
jegyző. elnök.

— A költségvetési egyensúly fenn
tartása könnyű, ha Diana-fogkrémet 
vásárol, mely minőségben felülmúlha
tatlan és árban olcsó. Eredeti tubus 48 
fillér, családi tubus 72 fillér.

Országzászlószentelés. Pelsőc köz
ség Szent István napján déli 12 órai kez
dettel avatja fel ünnepélyesen a m. kir. 
hadianyaggyár optikai üzemének alkal
mazottjai által adományozott ország
zászlót.

vét nyilvánult meg. A kedves kis fiú 
porrészeit f. hó 14 én a budapesti Ke- 
repesi-uti temetőben helyezték öröknyu
galomra. Az Ur azokat látogatja meg, 
akiket szeret, de Ö vigasztalja meg a 
mélységesen megszomorodottakat is ke
gyelmével.

Radda Jánosn é szül. Radda Valach 
Mária, munkás éleiének 81 -ik évében 
f. hó 14-én örök pihenésre tért, gyászba- 
boritván szeretteit, kik holttestét nagy 
részvét mellett f. hó 16-án adták át az 
anyaföldnek.

Súlyos gyász érte a helybeli Ibos- 
családot, New-Yorkból jött értesítés sze
rint ott 64 éves korában meghalt Ibos

s ezzel a közönség részéről e tárgyban 
felmerült panaszok teljes megelégedésre 
orvosoltattak, amiért a közönség érde
keit mindig szivén viselő, figyelmes 
postaigazgatóságának és postafőnöknek 
örömmel tolmácsoljuk a közönség elis
merő köszönetét.

Kétéves női kereskedelmi szaktan
folyam. A rimaszombati Szémanintézet- 
ben ez év szeptember 4-én megnyílik a 
kétéves női kereskedelmi szaktanfolyam. 
Pótbeiratások lesznek aug. 30.—31. és 
szept. 1.—2-án. Beiratási dij 20 P. Bő
vebb felvilágosítást az intézet igazgató
sága ad. Ugyanott leány internátus is 
nyílik, úgy a kereskedelmibe, mint más

GYÖNYÖRŰ VILLATELKEK

Balatonszéplakon
(A BALATON LIDOJÁN) Siófok mellett, a Balaton legszebb részén. Fürdőzésre kitűnő fö

venypart. Ózondus levegő. Olcsó telekárak. Kedvező feltételek. 
Felvilágosítást ad : PARCELLÁZÁSI VÁLLALAT KÖZPONTJA, Budapest, VI. Teréz-Körut 26 

Vagy a TELEPFELÜGYELŐSÉG a helyszínen.

ÉRTESÍTÉS.
Személyazonosságát útlevele felmutatásával igazoló szlo

vák, illetve protektorátusbeli állampolgártól személyenként 
és havonként legfeljebb K. 100— értékben csakis e z ü s t  ko
rona-érmeket, vagy 10 és 20 koronás címletű államjegyeket vá
sárolunk.

Magyar állampolgártól havonként és személyenként ugyan
csak legfeljebb K. 100—t vásárolunk, csakis ezüst koronaér
mekben, vagy 10 és 20 koronás címletű államjegyekben akkor, 
ha az eladó útlevelével igazolja azt, hogy a felajánlást meg
előzően Szlovákia, illetve a Protektorátus területén tartózkodott, 
továbbá, hogy az útlevélbe történt bejegyzés tanúsága szerint 
erre a célra kiutalást vett igénybe.

Magyar-szlovák határszéli forgalomban a magyar és a 
szlovák határsáv területén lakó, határszéli utiokmánnyal ren
delkező személyektől, fejenként és naponként csak 30 szlovák 
koronát személyenként és havonként azonban összesen legfel
jebb 300 szlovák koronát vásárolunk 10 és 20 koronás állam
jegyekben vagy érmekben (önként értetődően ebben az esetben 
is csak ezüst érmeket veszünk).

Nemzeti Hitelintézet Rt. rimaszombati fidkja.
Deák Ferenc-utca 17.



4 Göntdr 1939. augusztus hó 20.

Leánytanulók felvétele 
a fiugimnáziumba.

Nagy riadalmat és jogos megdöbbe
nést váltott ki annak idején a m. kir. 
vallás-és közoktatásügyi minisztériumnak 
a Hivatalos Közlöny május 1-i számában 
megjelent 133.200/IX. 1939. sz. rendelete, 
melynek 43-ik pontja kimondja, hogy 
az 1939—40. iskolai évvel a koedukáció 
(fiuk és lányok együttes nevelése) meg
szűnik s azok a leányok, akiknek szer 
zett joguk van, tanulmányaika! ugyan
abban az iskolában csak mint bejáró 
magántanulók folytathatják. Bejáró ma
gántanulónak lenni pedig a magyar 
előírások értelmében annyit jelent, hogy 
az illető részt vehet a rendes tanítási 
órákon, a tanár feleltetheti is ha akarja, 
de félévi bizonyítványt nem kap, hanem 
iskolai év végén külön bizottság előtt 
magánvizsgálatot tartozik tenni. Ezért 
természetesen külön vizsgadij jár, azon
kívül jóval magasabb tandíjat tizet, 
mint a nyilvános tanulók (évi 150 P. 
és 8 P. fentartási dij).

A közvetlenül érdekelt lányos szülők, 
akiket ez a rendelet a legérzékenyebben 
érintett, mindent elkövettek, hogy az 
illetékes tényezőket elhatározásuk meg
változtatására bírják. Ennek tulajdonít
ható, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium méltányolva az aggodalma
kat és azokat az anyagi hátrányokat, 
amelyek a rendelet végrehajtása követ
keztében azokra a szülőkre hárulnának, 
akik a csehszlovák uralom alatt leány- 
gyermekeiket minden különösebb ne
hézség nélkül tanittathaták fiugimnáziu- 
mokban, a rendelet 43 ik pontját hatá
lyon kívül helyezte és 135.036/1939. IX. 
Sz. rendeletével (Hivatalos Közlöny aug. 
1-i száma) megengedte, hogy a jövő 
1939—40. tanévben a leánytanulók fiu- 
gimnáziumokban nyilvános tanulókként 
tanulhassanak. Ez az engedély azonban 
bizonyos megszorításokhoz van kötve. 
Ilyenek a következők :

1., Leánytanulók számára külön helyi
ség és külön bejárattal biró illemhely 
biztosítandó.

2., A lányok iskolai felügyeletének az 
ellátására, amennyiben a tanári testü
letnek nőtagjai nincsenek, állandó meg
bízható felügyelőnőt kell alkalmazni, a 
szülők költségére.

3., A lányok külön testnevelési órákon 
tanulják a tornát.

4, Külön padokban ülnek.
5., Az egészségtan anyagából a peda

gógiai szempontból kényesebb részek 
tárgyalásának külön kell a leány- és 
külön a fiútanulók számára történnie.

Külön kell kiemelni a rendelet 2. pont
ját, mely kimondja, hogy az olyan gim
náziumok, melyeknek székhelyén polgári 
leányiskola működik, az I. osztlyába 
leánytanulót sem nyilvános, sem magán
tanulóként nem vehetnek fel. E szerint 
tehát a rimaszombati gimnázium I. osz
tályába a jövő tanévre már csak fiú
tanulókat lehet felvenni.

Az érdekelt szülök tájékoztatására 
ezeket tartotta szükségesnek közölni a

rimaszombati gimnázium igazga tósága .

Melyik a legfontosabb 
növényi táplálék?

Kellően nem ismerve a növények táp
lálkozásának bonyolult kérdéseit, azt 
hinné az ember, hogy az a legfontosabb 
növényi táplálék, amiből legtöbbet ta
lálunk a növényben. Tényleg, még elő
kelő szakkönyvekben is találunk olyan 
kimutatásokat, amelyek rendszerint osz
lopokban mutatják, milyen anyagból 
mennyit tartalmaz a növény s régebben 
még szaktudósok is azt vélték, hogy 
ugyanilyen arányban kell a növényeket 
trágyával ellátni.

A növényben, mint szerves anyagok
ból felépilett testben pld. szénből talá
lunk a legtöbbet, mégsem jut eszébe 
senkinek, hogy a növényeket általáno
san szénnel, helyesebben szénsavval 
táplálja. Foszforból viszont a legtöbb 
növény csak aránylag igen keveset tar
talmaz. Habár a talajban kát. holdan

Ri ma szó tubát,

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
: A tüzelőanyag; fele kell

a saját találmányu és szabadalmozott, uj rendszerű

H ERM O N N  nevet kapott cserépkályhába, az uj
rendszer folytán a fütő felület 100% lett nagyobb, meleg ki 
sugárzása kalóriában 150%, nagyobb. Fűthető : szénnel, fá
val, vagy együtt és bárminő tüzelő anyaggal, mindenből fele kell, 
mint eddig.

Az érdeklődőknek díjtalanul szolgálok felvilágosítással, a szerkezeti min
tát kicsiben is bemutatom, nem kell hozzá szakértelem, könnyen megért
hető, régi kályhák is átalakithatók. _ _  _ _
Szabadulni i szám 7744/939. V O l l d r a  J  á l l  O S

kályhás
RIMASZOMBAT.

ként és 25 cm. mélységig rendszerint 
több ezer kilogramm foszfort találunk, 
mégis azt látjuk, ha 150 kg szuperfosz
fáttal adunk kát. holdanként 27 kg 
könnyen felvehető foszforsavat, akkor 
átlagban 200 kg a buzaszemterméstöbb- 
let.

Növények táplálásánál tehát nem in
dulhatunk ki a növények felépítő anya
gából, mert a növények táplálkozása 
nem egyszerű számtani művelet, hanem 
igen bonyolult tevékenység, amellyel 
teljesen ma még nem is vagyunk tisz
tában. Azt azonban tudjuk, hogy a nö
vények csak könnyen felvehető növényi 
táplálékokból tudnak hasznot huzni, 
ezért mindig az a legfontosabb növényi 
táplálóanyag, amelyből kevés áll felve
hető alakban a növény rendelkezésére.

Hazai körülmények között az őszibuza 
rendszerint fo sz fo r sa vb ó l talál aránylag 
és legkevesebbet felvehető alakban a 
talajban.

Ezt a körülményt a tanulékony ma
gyar gazda már régen felismerte amikor 
a könnyen felvehető foszforsavat tar
talmazó szuperfoszfátot előnyben része
síti. A mészben szegény (savanyu) ta
lajokra pedig a mészfoszfátot tartja 
megfelelő foszfor- műtrágyának.

Hamisított iratokkal gyűjtött ado
mányokat. Fischer Gábor 20 éves deb
receni születésű izraelita vallásu buda
pesti lakos Kassán és Rozsnyón sorba 
járta a vagyonos zsidó családokat és a 
„Magyar izraelita egyetemi hallgatók 
szövetsége, Budapest" által kiállított 
arcképes igazolvány és gyiijtöiv alapján 
adományokat gyűjtött orvosi tanulmá
nyainak költségeire. A rozsnyói rendőr
ség igazolásra szólította föl az agilis 
adomány gyűjtőt s akkor sült ki, hogy 
a magát doktor urnák nevező fiatalem
ber összes iratai hamisítványok. Letar 
tóztatták és átadták a rimaszombati 
államügyészségnek.

Oláhcigányok négyszázpengőt csal 
tak ki egy hiszékeny gazdától. Laka
tos Anna és Bari Anna borsodszemerei 
oláhcigányok múlt hó folyamán a gö-1 
mörmegyei Licén jártak és felkeresték j 
Ötvös Gábor jómódú gazdát, akit előbb 
tenyérjóslásba ugrasztottak be, ötven 
fillér honorárium ellenében s mikor ez 
zel sikerült az áldozat bizalmába férkőz
ni, egy tojás, egy abrosz és négyszáz
pengő ellenében még abba is beugrasz- 
tották, hogy baján ráolvasással enged
jen segíteni. A mindenféle hókuszpó
kusszal egybekötött „varázslatot" Laka
tos Anna végezte el cimborája segítsé
gével s amikor a pénz már a kezük 
között volt, azt mondták a hiszékeny 
embernek, hogy a varázslatnak csak 
úgy lesz foganatja, ha egy félóráig nem 
hagyja el a házat, hanem ájtatos imád 
kozásba merül s a történteket teljesen 
titokban tartja, különben három napon 
belül meghal. A két csaló erre a falu 
végén reájuk várakozó szekéren vágtá
ban hajtattak el Harkács irányában s a 
becsapott gazda csak akkor ébredt ön
tudatra, amikor a szédelgők már hegyen- 
völgyön túl voltak. Feljelentésére a 
csendőrök úgy Lakatos Annát, mint 
Bari Annát és a szekértulajdonos bűn
társaikat Lakatos Béla és Kolompár 
Kálmán személyében rövidesen elfogták, 
a kicsalt pénznek azonban akkor már 
hült helye volt. A csaló oláhcigányok 
fölött most Ítélkezett a rimaszombati 
királyi törvényszék s Lakatos Annát 
három havi, Bari Annát egy hónapi, 
bűntársaikat pedig 8—8 napi fogházra 
Ítélték el.

Nemzeti filmszínház.
Szombaton, vasárnap és hétfőn f. hó

19—20 és 2! én Jókai Mór gyönyörű 
alkotása „Az uj töldesúr" kerül bemu 
tatásra. E pompásan sikerült film ren
dezését Gaál Béla végezte, inig a zenei 
rész Polgár Tibor alkotása. A szerepe
ket a magyar színművészet kiváló egyé 
niségei alakítják.

Kedden f. hó 22 én Willam Wellmann 
káprázatos színes filmje pereg le elől 
tünk:  „Ripiilő ember" címen. Az avia 
tika 30 esztendejének csodálatos törté
nete ez, felvonulnak előttünk a repülés 
vértanú hősei. Főszereplői: Louise Camp 
beli, Fred Mac Murray és Lynne Over 
mann.

Csütörtökön f. hó 24-én Francis Eats 
Brown novellájának film átvitele: „A 
hindu lándzsás" szerepel a műsoron. 
Mesés kiállítású, izgalom teli igaz tör
ténet. Főszereplői : Gary Cooper, Fon- 
chot Tone és Richard Cromvell.

Kérjük a t. közönséget, hogy jegyeit 
elővételben biztosítsa I

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

Hatvani Vasutas Sport Egylet—Ta- 
másfnlai MSC 1:0 (10) .  Félbesza 
kadt.

Barátságos mérkőzés a tamásfalai 
sporttelepen, amelynek lefolyása azon
ban egyáltalán nem volt barátságosnak 
mondható. Már a mérkőzés folyamán is 
állandóan előfordultak kisebb nagyobb 
kölcsönös durvaságok, melyek azután a 
TMSC Radóc nevű játékosa és egy 
hatvani játékos között nyílt lettlegesség- 
ben törtek ki, mire a biró a mérkőzést 
a II. félidő 20. percében félbeszakította. 
A csúnya jelenet nagy elleszenvet vál
tott ki a nézőkben.

F e le lő s  s z e r k e s z tő :  Rábely Károly.

Szeptember 1-re két szo
bás (fürdőszobával)

lak ást keresek.
Cim a kiadóban.

1—2 diákot
te ljes e l lá t á s r a  elfogadok
Thurzóné, Horthy Mik- 
lós-tér 8. I. emelet.

Ingó árverés.
Pk. 1427/1939. vght. 199/1939 szám. 
Bútorok és személyautó 1160 P. 
becsértékhen Serke községben 111. 
hrzsz. alatt 1939 augusztus 24 én 
d. e. 9 órakor.

Deák József s. k.
kir. bírósági végrehajtó.

3 szobás lakás,
fürdőszobával és mellékhelyi
ségekkel k i a d ó  azonnal, vagy 
szept. 1-re. Rózsa-u. 28. szám.

Nyugdíjas úriembert vagy fi
zetőképes magányos hölgyet
főutcán levő, egészséges, jó kilátású 
lakásomra teljes ellátással elvállal-

Perjése község elöljárósága.
Szám : 2265/1939.

Árverési hirdetmény.
Perjése község (Gömör- és Kishont 

vm.) elöljárósága ezennel közhírré teszi, 
miszerint az 1883. évi XX. t. c. 3. § alá 
tartozó, körülbelül 915 kát. holdat kitevő 
községi vadászterület s az azon gyako
rolható vadászati jog az 1939. évi aug. 
hó 1-től számított 10 (tiz) egymásután 
következő naptári évre, vagyis 1949. évi 
július hó 31 ig terjedő időre 1939. évi 
szeptember hó 3 án d. u. 3 ólakor 
Perjése községben a községházánál tar
tandó nyilvános árverésen a leglöbbet 
Ígérőnek bérbe fog adatni.

Kikiáltási ár 50 pengő, bánatpénz a 
kikiáltási ár 10% a.

Állandó vad : nyúl, fogoly, róka, át- 
vonulóban őz.

Árverési föltételek a felsőbalogi kör
jegyzői irodában megtekinthetők.

Perjése, 1939. augusztus 11-én.
Községi elöljáróság.

Balogpádár község elöljárósága
Szám : 2269/1939.

Árverési hirdetmény.
Balogpádár község (Gömör és Kis 

hont vm.) elöljárósága ezennel közhírré 
teszi, miszerint az 1883. évi XX. t. c. 
3. §-alá tartozó, körülbelül 1000 kát. 
holdat kitevő községi vadászterület s az 
azon gyakorolható vadászati jog az 1939. 
évi aug. hó 1 - tői számított 10 (tiz) egy 
másután következő naptári évre, vagyis 
1949. évi julius hó 31 ig terjedő időre, 
1939. évi szeptember hó 3 án d. u. 
5 órakor Balogpádár községben a köz
ségházánál tartandó nyilvános árverésen 
a legtöbbet Ígérőnek bérbe fog adatni.

Kikiáltási ár 50 pengő, bánatpénz a 
kikiáltási ár 10%-a.

Állandó vad : nyúl, fogoly, róka, át- 
vonulóban őz.

Árverési feltételek a felsőbalogi kör
jegyzői irodában megtekinthetők.

Balogpádár, 1939. augusztus 11-én.
Községi elöljáróság.

Eladó
Gömörmegye, Várgede községben, 
közel a gyógyfürdőhöz egy féleme
letes

ú ri ház,
fent: négy szoba, lent: két szoba, 
konyha, udvar, kerttel.

Értekezni lehet: Rimaszombatban Feren- 
czy utca 16. dr. Rárósy tulajdonossal.nék. — Cim a kiadóhivatalban.

Kiadd üzlethelyiség.
Horthy Miklós tér 26. sz. alatti üzlethelyiség 
lakással együtt azonnal bérbe kiadó.
Értekezni le h e t: RÁBELY KÁROLY tu la jdo n o ssal.

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


