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DIJAK:

I igy beállott állandó szivárgások
következtében a viz nagyrésze el
folyik.
Ezzel a fontos közegészségi és
(mó.) Városunk vízszolgáltatásá hőségben szomjuk eloltására lenne
nak fontos kérdésével per tangen- elegendő: egy pohárnyi vizet sem tűzbiztonsági kérdéssel a város ve
tem többször foglalkoztunk már ad a vízszolgáltatástól mereven el zetősége eddig nem foglalkozott be
hatóan, ezt komoly tárgyalás alá nem
lapunk hasábjain, most azonban zárkózó vízvezeték.
vezetöhelyen, a legkomolyabb for
A helyezettel nem ismerős idegen vette, az pedig, hogy egyes város
mában hozzuk azt napirendre, mert i ember azt hihetné, hogy mindez atyák magánszorgalomból foglalkoz
hova-tovább a legszörnyűbb való-1 csak nagyotmondásban nem szű nak vele és megállapítják, hogy avizság lesz a városi vizmű csődje.
kölködő mese, holott a legször- mizérián — szerintük — nem le
het segíteni, nem elég, mert állít
Letagadhatatlan, hogy a vízszol iiyübb valóság.
gáltatás olyan közérdek, ami fölött Rettenetes valóság, aminek fe juk, hogy igenis lehet és kell is
nem lehet csak egyszerűen napi-; nyegető ijesztgetéseit, a vizmű segíteni, föltétlenül kell, mert a
rendre térni, nem pedig úgy és csődjét el kell a város lakóinak a város nem lehet gyakran félnapo
kon át viz nélkül, a szokásos idő
abban a formában, amint ezt sok feje fölül távolítani.
sok szőnyegre került kérdésben —J A forrás nagyobb város vízellá közi szüneteltetések miatt.
Éppen ezért, amikor erre a fon
sajnos — az elintézésre, a baj or tására is elegendő vizet ad. A baj
voslására hivatottak részéről a lég-: nem annyira a vízórák felszerelé tos ügyre felhívjuk a város veze
többször tapasztalhattuk. Egyszerű sével megszüntethető vizpocséko- tőségének figyelmét, elvárjuk, hogy
agyonhallgatás ez, az a legkényel lásban, hanem inkább abban is hozzáértő szakemberek meghívá
mesebb mód, ami a dolgok elin van, hogy a több mint negyedszá sával és meghallgatásával mielőbb
tézése körül tanúsítható s ami az zad óta lefektetett vezetőcsövek I kezdetét veszi a bajon segítés sür
orvoslást hozó cselekvés helyett a megrepedeztek, elhasználódtak s azi gős munkája.
semmit nem reparáló s csak a bajt
akuttá tevő eifeledtetésben vagy a
legjobb esetben abban a sztereotip
kijelentésben nyilvánul, hogy nem
Ebben a halálosan komoly és
fontos kérdésben az elintézésnek
ezzel a megszokott, régi módjával
azonban többé már nem elégszünk
meg, a hallgatást egyszerűen nem
vesszük tudomásul és ezt az ügyet,
a vízszolgáltatás ügyét skontróba
véve, nem nyugszunk meg, míg
csak az közmegnyugvásra megol
dást nem nyer. A vizmü-mizériák

megszüntetésére pénznek kell lenni,
a vizmü teljes csődjének elkerülé
sére bármi módon és bármi áron
meg kell találnunk, elő kell terem
tenünk a megfelelő anyagi eszkö
zöket. Itt, ebben nincs tovább el
odázásnak helye, a bajok szaná
lásában nem lehet többé, mert nem
szabad, az agyonhallgatás állás
pontjára helyezkedni.

Eltekintve attól, hogy a vizet
szolgáltató s a város tulajdonát ké
pező forrás a község és az ország
határán túl, idegen államban van,
tény és pedig a legszomorubb va
lóság, hogy Rimaszombatban a
vizmű nem működik megfelelően,
sőt egész városrészek vannak, ahol
nemcsak a nyári, de a téli időszak
ban sem szolgáltat a vízvezeték
vizet. Nyaranta gyakran annyi vizük
sincs a kérdéses területen és he
lyen lakóknak, amennyi a napi
mosdáshoz szükséges s ily körül
mények között nemegyszer előáll
az az eset is, hogy a vizdijakat
rendesen fizető lakosok annyi vizet
sem kapnak, amennyi a rekkenő

Vitézi eskütétel.

A Gömör- és Kishont vármegyei vi
tézi szék hivatalos helyiségében díszes
külsőségek között újabb vitézi eskütétel
ünnepsége folyt le a múlt vasárnap, f.
hó 8 án délelőtt Rimaszombatban.
A becsület mezején helyüket a világ
háborúban derekasan megállt, harced
zett, öt vitézjelölt: B oros Pál, volt nép
felkelő őrmester, rimaszécsi borbély,
Gaál Jó z sef, volt tartalékos tiszthelyet
tes, feledi járásbirósági irodafőtiszt, J u 
hász István, volt tartalékos közvitéz,
dereski földmives, iá. Mikó János, volt
tartalékos tizedes, felsővályi földmives,
P ásztor G yörgy, volt továbbszolgáló
tiszthelyettes, pelsőci asztalosmester so
rakozott fel ezalkalommal ünneplő ru
hában, mellükön a kitüntetések egész
sorával, az eskütétel aktusához, vi
téz Bányász Gyula ezredes, a várme
gyei vitéziszék kapitánya elé, aki az eskütételi ünnepélyen megjelent vitéz P orp á cz y Jenő, csendőrőrnagy, vitéz Farkasházy Henrik, honvédszázados és több
polgári állású vitéz, valamint vitéz K e
resztes László nyug. áll. százados, vitézi
széktartó jelenlétében lelkeshangu be
szédben figyelmeztette a vitézjelölteket
az eskü komolyságára és szentségére,
az eskütételi aktus ünnepiesen felemelő
voltára, hangsúlyozván, hogy az esküt
a katonaember mint a fronton, úgy a
polgári életben is becsületesen megtartja.
Majd vitéz K eresz tes László százados,
vitézi széktartó előmondása után a fe
szes vigyázz-állásba merevedett öt vi
tézjelölt, — jobbkezük három ujjának
feltartása s bal kezüknek szivükre he
lyezése mellett, — magasztos ünnepi
áhitatossággal, a vármegyei vitézi szék
kapitánya előtt letette a vitézi esküt.
Vitéz B ányász Gyula ezredes, a várme
gyei vitézi szék kapitánya szives szavak
kal, szeretetteljesen üdvözölte a vitézek

E gyes szám
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Vízmüvünk bajai.

tudunk rajta segíteni, nincs hozzá
pénzünk.

E gy év re 8 p en gő .

N egyed év re 2 p en g ő . —

gáidájának öt érdemes újabb tagját s
katonás, emelkedett hangú beszédében
figyelmeztetve őket a vitéz kötelessé
geire, a tisztaerkölcsü vitézi életre és
magatartásra, a többek között lelkűkre
bízta, hogy helyes nemzeti szellemben
éljenek s a politikai életben kerüljek a
szélsőségeket. — A külső ellenséget —
úgymond — bízzuk a magas hadveze
tőségre, a belső ellenséggel szemben
legyünk résen s akkor az 1918 —19 évii
szomorú állapot nem következhet bei
soha többé. Nem mindenki lehet vitéz
— mondotta továbbá — vitéznek lenni
dicsőség és legyenek is büszkék vitézi
voltukra mindhalálig. Azon kívánság ki
fejezése mellett, hogy a sz'p vi
tézi jelvényt jóegészségben sokáig visel
jék, a vitézi jelvényt a vitézjelöltek ka
bátjának szivalatti balrészére felfűzte és
az uj vitézekkel úgy ő, mint az ünne
pély fényét jelenlétével emelő többi vi
téz bajtársiasan kezet fogott.
Vitéz K eresztes László százados a vi
tézi igazolványokat kiosztván, a lélek
emelőén szép ünnepség ezzel véget is
ért.
Az eskütételi ünnepélyt követőleg
vitéz B ányász Gyula ezredes, vitéz K e
resztes László százados, az uj vitézekkel
s több régi vitézzel a „Tompa" ven
déglő éttermében ünnepi ebédhez ültek,
amelynek során a vármegyei vitézi szék
kapitánya hazafiashangu, szép pohár
köszöntőben éltette Magyarország fő
méltóságú kormányzóját, az országnagyobbitó legfőbb hadurat és legelső s
legfőbb vitézt.
A bajtársias hangulatban lefolyt ebé
den a jelenvoltak számos harctéri ka
tonai élményt elevenítettek fel s az
újabb vitézek és „nemzetes urak" soha
nem feledhető kedves benyomásokkal
gazdagodva tértek otthonukba a vitézi
eskütétel ünnepélyéről.

F é lé v r e

4 pengő

á r a 20 f illé r .

12 p e n g ő .

Az alispán
időszaki jelentése.
Gömör- és Kishont vármegye f. évi
szeptember 30-án megtartott őszi rendes
közgyűléséhez terjesztett időszaki jelen
tésében ár. Horváth Árpád alispán rész
letesen beszámolt mindazon események
ről, melyek a felszabadulásunk óta el
telt idő alatt vármegyénk életében elő
adódtak.
A füzet alakban megjelent s a vár
megye törvényhatósági bizottságának
mindenegyes tagjához előzetesen kikézbesited s a közgyűlés által egyhangú
lag elfogadott jelentését az alispán a
következőleg vezeti be :
Tekintetes T örvényhatósági B iz ottsá g!
Az 1886. évi XXI. t. c. 68. §-ában
megszabott kötelességemhez képest a
magyar polgári közigazgatás megindu
lása óta eltelt időszakra vonatkozó je
lentésemet vármegyénk első rendes köz
gyűlésére van szerencsém a követke
zőkben előterjeszteni :
Megkísérlem, hogy ebben az időszak
ban egymásra torlódó és vármegyénket
érdeklő eseményekről és közigazgatási
intézkedésekről lehetőleg áttekintő ké
pet nyújtsak.
Az elmúlt év őszén boldog öröm
mel ünnepeltük a felszabadult magyar
területek visszatérését és vármegyénk
újjáalakulását, majd szabadságünnepünk
dic-öséges márciusi napján feltartóztatha
tatlanul tört újjászületett honvédségünk a
szent határ felé és azóta az ország ősi
határán, a Vereckei-szoroson s az Uzsokihágón magyar trikolórt lenget a szél.
Mélységes hálával adózunk a Min
denhatónak, akinek kegyelme a megva
lósulás útjára engedte lépni a nemzetünk
el en elkövetett igazságtalanságok jóvá
tételét és őszinte hálával gondolunk
mindazokra, akik megértő igazságszeretetiikkel, kitartó munkával, körültekintő,
bölcs vezetéssel lehetővé tették nemze
tünk számára, hogy ezeket a boldog
napokat megérhettük.
Ma ismét nehéz időket élünk, de bíz
zunk továbbra is azokban, akik a mos
tani nehéz órákban sorsunkat intézik,
hogy a magyar feltámadás hajnalát mi
előbb követhesse vágyaink teljes betel
jesülésének ragyogó napja.
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a
nemzet méltónak mutatkozik a maga
fegyelmével és komolyságával ezekhez a
történelmi időkhöz. Mindenki tudja, hogy
ezekben az órákban csak egy köteles
ség lehet : fegyelmezett sorokban olt
állni vezetőink mögött.
Ezután a dicsőséges Szent Jobb itteni
országjárásáról, a főméltóságu Kor
mányzó ur és hitvese látogatásáról,
nemkülönben gróf Teleki Pál miniszterelnök kétizbeni ittjárásáról tesz jelen
tést alispánunk.
Beszámol a jelentés Hevessy László
főispán távozásáról, dr. Sóldos Béla fő
ispán kinevezéséről s K özigazgatás
cimü fejezetében ismerteti vármegyénk
uj közigazgatási beosztását, járások és
községek szerint, nemkülönben az egyes
tisztviselői állások betöltését, kegyeletes szavakkal emlékezvén meg az alis-
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pénzzel és 5000 pengő értékű burkoló
kővel való hozzájárulás is, mig a pol
gármesternek erre vonatkozó azon je
lentését, hogy a járda-aszfaltozási javas
latot a legközelebbi közgyűlésen ter
jeszti elő, a közgyűlés tudomásul vette.
A pénzügyigazgatósági épület föld
szinti és emeleti részének átépítésére
vonatkozólag benyújtott három árajánlat
közül Dusek Ágoston építőmester aján
latát fogadták el, a kályhamunkák kivé
tele mellett 32491 P. 90 f. összegben.
A járásbirósági járás kibővítése és a

Fel kell tüntetni a közszükség
leti cikkek árát.
A közszükségleti cikkek eladási árát
az árun — legyen az üzlethelyiségben,
raktárban, vagy kirakatban — olvasha
tóan fel kell tüntetni. Közszükségleti
cikkek alatt általában a munkásosztály
nak a ruházkodásához szükséges cikkek
értendők, vagy általában olyan cikkek,
amelyek az igények nélkül élő falusi és
városi polgárság szükségleteit képezik.
Pl. férfiingek 4—5 pengőig, olcsóbb
minőségű férfi és női harisnyák stb.
Az élelmi cikkek eladási árát az üzlet-

A VEZETŐ VILAGM m
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pán Szontagh Zoltán alispán elhalálo
zásáról.
Foglalkozik a jelentés a törvényho
zási intézkedésekkel, az országgyűlési
képviselőválasztással és további külön
fejezetekben a közbiztonságról, a vár
megye és községek háztartásáról, gyám-,
ügyről, közúti igazgatásról, közegészségügyről, mezőgazdaságról, állategészség
ügyről,
népoktatásról,
iskolánkivüli
népművelésről, inségenyhitésről, levente
intézményről, tűzrendészetről ad hü ké
pet jelentésében dr. Horváth Árpád al
ispán, akinek jelentéséből megállapít
ható, hogy első tisztviselőjének vezetése
alatt Gömör- és Kishont vármegye a
legszebb és legáldásosabb eredmények
kel kecsegtető munkásságot fejti ki az
emberi jólét és szebb jövő felé vezető
haladás utján.

Városi
közgyűlés.
Rimaszombat képviselőtestülete csü
törtök délután, Éva László polgármester
elnöklete alatt tartott közgyűlésén újból
foglalkozott a Szabadka pusztai birtok
kiadásával. Jelzett birtoknak 1939. okt.
1-töl hat évre Sándor Miklós és t. ré
szére bérbeadását a közgyűlés elhatá
rozta s a haszonbérleti szerződés meg
kötésére polgármestert felhatalmazta.
(Jgyancsak határozattá vált az Andrássy
utca burkolási és esővíz levezető csa
torna költségeihez 15000 pengő kész-

putnoki járásnak a rimaszombati kir.
törvényszékhez csatolása érdekében dol
gozó bizottságba Dr. Kovács Lászlót,
dr. Ragályi Antalt, Varga Imrét, Gabo
nás Istvánt és Sipos Józsefet küldötték
ki, mig a testnevelési bizottságba dr.
Ragályi Antal, Sipos József és Gabonás
István delegáltattak.
A Széman-intézet részére 1940. évtől
kezdődőleg 600 pengő állandójellegii évi
segélyt szavazott meg a közgyűlés, mely
öt illetőségi ügy elintézésével véget
is ért.

Az első M agyar
P arasztiskoláért.
Ö sszejövetel október 14-én este 6 órakor
a Polgárikörben.
Ha a csehek alatt szükségünk volt a
parasztság öntudatositására és ennek
révén a magyar nemzeti erő szilárdítá
sára, úgy most édes anyánk szerető
keblén talán még jobban kell gondos
kodnunk és erősítenünk népünk e leg
fontosabb rétegét.
Mert, sajnos, a magyar paraszt, népünk
gyökere és lelke még most is szégyenli
a „paraszt" szót és még mindég jobban
szereti a „gazda", sőt nem ritkán a
„földbirtokos" elnevezést. A gyermeké
ből „kisasszonyt" és „ifjú urat" kíván
nevelni, mert hiszen előttük mindég
csak a nyugdijakkal, avagy egyéb ki
váltságokkal körülvett ábrándképek bír
nak jelentőséggel. Inkább legyen fiából
cifra nyomorúságban sínylődő Írnok,
avagy karpaszományos
alhivatalnok
csak, hogy ne kelljen sötét, sáros, elha
gyott szülőfalujának földjét túrnia, avagy
csak távolról is később valamikor pa
raszti származásának jegyét viselnie.
Mert, bizony, ha valamelyik paraszt
gyermekéből ügyvéd, biró, pap, katona,
vagy bármilyen más féle hivatalnok stb.
lesz, avagy „tekintetes" és „nagyságos"
asszony lett, úgy mindenről, csak a be
csületes magyar paraszti származásáról
nem akar hallani. Legújabban talán most
már néha-néha, de csak úgy félve és
csendesen, vagy valamilyen demagóg
szándékkal hallunk egyeseket paraszti,
de mindig csak bizonyos nemzetes ere
detre való hivatkozással emlegetni.
Kedves rimaszombati testvéreim ! El
távozásomkor csak egyre kérlek Benne
teket : ne hagyjátok cserben a csehek
alatt oly sok nehézséggel létrehozott és
fenntartott „Első magyar parasztiskola"
gondolatát, tartsátok fenn, nem bánom
ezidén, hacsak kéthetes formában is, de
mutassátok meg, hogy reméltek és bíz
tok a magyar paraszt, zsellér és mezei
munkás ősi erejében és hogy összefogó
munkátokkal igen is előmozdítjátok a
magyar paraszt műveltségének és népi
gondolkozásának fejlesztésével a magyar
jövőt és az örökké magyar független
séget.
Mindazok, akik úgy a megszállás,
mint a felszabadulás első idejében a
parasztiskola munkájában akár szelle
mileg, akár lelkileg, avagy anyagilag is
részt vettek, jöjjenek össze szombaton,
október hó 14-én este 6 órakor a P ol
gárikörben, ahol az idei parasztiskola
teendőit megbeszéljük.
Uj munkások, uj előadók, támoga
tók, érdeklődők, egyszóval minden
ki, aki a magyar földet, magyar parasz
tot és munkást szereti és önzetlenül
dolgozni akar e fontos néprétegért,
részt vehet e népmentő munkában.
Dr. Machnyik Andor.

helyiségben szembeötlő helyen elhelye
zett árjegyzéken fel kell tüntetni. Az
edényben elhelyezett élelmicikkek el
adási árát az edényre alkalmazott felira
tokon is fel kell tüntetni.
A kirakatokban elhelyezett minden
közszükségleti cikknél annak árát fel
kell tüntetni.
Mivel a hatósági ellenőrzés a közeli
napokban megkezdődik, nyomatékkai
felhívjuk az érdekeltek figyelmét a fen
tiek legpontosabb betartására.

A Győri Trió hangversenye.

1939. október hó 15.
aki talán most hallott először kamara
zenét. Gyönyörűen érvényesültek a csipkefinomságu spiccatok és a lágy cantilen-vonások. Az előadás derűt váltott
ki a hallgatóból. Csillogó szemek sugá
roztak a pódium felé.
Csajkovszki triója ismét más oldalról
mutatta be az előadók képességeit. Itt
a tömör stílus érvényesült. Hatalmas
akkordok, siró legátók és szilaj staccatok jellemezték az előadást. Valami fájó,
jóleső érzés ejtette rabjául a hallgatót.
A pódium s a nézőtér között leomlot
tak a válaszfalak. Előadót s hallgatót
egyaránt magával ragad Csajkovszki
zenéje és a hatalmas alkotás testet öl
tött a jelenlévők lelkében. Már levonul
tak a művészek, a lámpák kigyultak és
a közönség áhitatos révületben ülőhe
lyeihez szögezve mozdulatlan maradt. A
tapsvihar nehezen ült el.
Még egy kis ráadás... és a közön
ség búcsút vett kedves vendégeitől.
Gyönyörű estély volt.
Nem volna tökéletes ez a beszámoló,
ha nem emlékeznénk meg Lackner Lász
lóról, a helybeli zeneiskola igazgatójá
ról. Amikor a vendégeket bemutatta, az
előadott szerzeményeket velős, szakszerű
előadásában ismertette, a hallgatóság
talán nem is gondolt arra, mennyi fá
radtsággal rendezte meg ezt a hangver
senyt. Saját kitűnő Petroff gyártmányú
zongoráját bocsájtotta rendelkezésre. A
művészet fanatikus szeretetétől vezet
tetve, büszkeséget félretéve kilincselt a
jegyekkel, hóna alatt hordva az öles
plakátokat. Hogy ezt a fáradtságot nem
koronázta teljes siker, nem rajta múlott.

Október 7-én este a Polgárikör nagy
termében felviharzott a taps és felhar
sant a „hogyvolt".
A Győri Triót tapsolta a csekélyszámu, j
de kultúrára annál inkább szomjas és
a nemzet szellemi vagyonára büszke kö
zönség. Kevesen voltak a hangversenyen,
kétségbeejtöen kevesen. De akik jelen
voltak, érezhették, hogy a rjiég ilyen kis
számú hallgatóság is megérdemli, hogy
A miskolci Kerületi Kereskedelmi és
legalább egyszer egy évben részesüljön és Iparkamara felhívja az érdekeltek fi
színvonalas, ilyen tökéletes előadással j gyelmét arra, hogy a visszacsatolt felvi
nyújtott műélvezetben, mint amilyet déki területeken ipart (kereskedést) űzők
most a Győri Triótól kapott. Már ides jogosítványai tárgyában kiadott 1100—
tova két éve, hogy Rimaszombat közön- j 1939. M. E. számú rendelelen alapuló
sége a világhírű Quartetto di Roma-t eljárás zavartalan lebonyolítása céljából
láthatta vendégül. Két évig éhesen vár a kereskedelem- és közlekedésügyi mi
tunk hasonló eseményre. Ez most be niszter 64.332—1939. K. K. M. szám
következett.
alatt rendeletet adott ki.
A Győri Triót nem kell külön ismer
Számos esetben panasz érkezett u. i.
tetnünk. Minden, a nemzet művészetére
büszke magyar embernek kötelessége is a miniszterhez arra nézve, hogy azok a
merni ezt az együttest. Hisz nem egy kereskedők, illetőleg iparosok, akik az
szer szólaltak meg az aether hullámain, 1100—1939. M. E. számú rendelet alap
nem egyszer arattak komoly sikert és a ján iparjogositvány szerzésére nem kap
folyóiratok hangversenyrovatában nem tak engedélyt, üzletük, illetőleg üzemük
felszámolása helyett azt változatlan ter
egyszer olvastuk nevüket.
Már kilenc óra volt, amikor a terem jedelemben folytatják, sőt áruraktá
ben a zsongás lecsilapodott, széttárult rukat is újabb vásárlásokkal gyarapít
a függöny és ott állott a színpadon H. ják. Idevonatkozóan a helyzet az, hogy
Szanyi Irma, Hermann László és Helényi a vonatkozó rendeietek értelmében min
Gyula, a kamaraegyüttes külön-külön is den kereskedő és iparos, akinek az
jónevü művészei, magyar ruhában. Ez a 1100—1939. M. E. számú rendelet alap
magyar ruha igaz magyar szivet is ta ján iparjogositvány kiállításának enge
kart. Nem kértek semmi anyagi ellen délyezése iránt előterjesztett kérelmét
szolgáltatást. A hangverseny tiszta jö az illetékes miniszter elutasította, a hi
vedelmét a kezdet anyagi nehézségeivel vatkozott rendeletekben meghatározott
küzdő, a közöny és megnemértés min időn át foglalkozását az üzlet, vagy az
den oldalról felcsapó hullámai között üzem felszámolása céljából folytathatja.
vergődő rimaszombati z e n e is k o lá n a k A felszámolási határidő abban az eset
szánták. Ha ugyan a hangverseny jö ben, ha az érdekelt az elutasító döntés
vedelme éppen, hogy csak a rendezés ről 1939. évi julius hó 1 napja előtt
kiadásait fedezte és szegény zeneisko kapott értesítést, 1939. évi október hó
lánknak misem jutott a „tiszta bevétel 1. napjával, abban az esetben pedig, ha
ből, mégis nagy erkölcsi bevételként az érdekelt az elutasító döntésről 1939.
könyvelhető el, hogy a hírneves Győri évi julius hó 1. napja után kapott érte
Trió, a szerencsésebb helyzetben lévő sítést, az értesítés vételétől számított
győri zeneiskola tanárai érdemesnek három hónap lejártával, legkésőbb azon
tartották szegényebb testvérintézetü ban 1940. évi január hó 1. napjával
ket arra, hogy hóna alá nyúljanak. En jár le.
A fentebb említett felszámolási határ
nek a szép testvéries gesztusnak nap
jainkban elvétve akad csak párja. Aki idő lejártával az érdekelt kereskedő,
Így tud érezni, ilyen áldozatosan támo illetőleg iparos foglalkozását abbahagyni
gatja felebarátját kulturmunkásságában, és üzletét bezérni tartozik. Amennyiben
az jó művész lehet. És aki a művészet az érdekelt kereskedő, illetőleg iparos
ben való nevelésre, az örök szép iránt ennek a kötelezettségnek eleget nem
való fogékonyság terjesztésére törekvő tenne, a hatóságok gondoskodnak arról,
vidéki intézetet ilyen módon támogat, hogy az érdekelt kereskedővel, illetőleg
arra bátran kimondható a szentencia: iparossal szemben a jogosulatlan ipar
Jó magyar, mert a nemzet érdekeit a űzés következményei késedelem nélkül
maga módján jól felfogott hazafiui ér alkalmaztassanak, vagyis az érdekelt
zéstől vezetve a legbecsületesebben kereskedő, illetőleg iparos üzlete ható
sági intézkedés folytán bezárassák és
szolgálja.
Két darabot mutattak be. Saint Saens az üzlet tulajdonosa ellen a kihágási
eljárás megindittassék.
és Csajkovszky egy-egy remekművét.
Saint Saens triója tág teret enged a
A miniszter rendelete szerint az 1100/
könnyed, játékos előadásnak. Brilliáns 1939. M. E. számú rendelet alapján ho
zongorajátékot, finom, lágy vonókezelést zott elutasító döntés következményei
követel és módot nyújt a kifejezésteljes szempontjából nincs halasztó hatálya
frazírozásra. Ezt a feladatot tökéletesen sem a m. kir. közigazgatási bírósághoz
megoldották. A mü előadása olyan ér intézett panasznak, sem a miniszteri
telmes volt, hogy még az is megértette, döntés ellen irányuló fellebbezésnek,

A meghosszabitást nem nyert felvi
déki iparigazolványok érvényé
nek megszűnése.

1939. október hó 15.
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csért. Abban az esetben, ha házi szük
ségletre akarunk gyümölcsöt termeszteni,
akkor a fajtákat úgy kell megválaszta
nunk, hogy egész éven át legyen gyü
mölcsünk.
Rendszerint nem áll módunkban meg
választani a helyet, ahová gyümölcsfát
akarunk ültetni, mert helyhez vagyunk
kötve, de még a kisebb kertekben is külömböző a talajunk, amit figyelembe
kell venni, mert a legtöbb gyümölcs
nemnek és fajtának megvannak az igé
nyei.
Nemkevésbé fontos az is, hogy
honnét szerezzük be gyümölcsfa szük
ségletünket. Lehetőleg olyan helyről
hozassunk gyümölcsfát, ahol hasonló
talaj és éghajlati viszonyok vannak, mint
ahová a fákat telepíteni akarjuk. Ter
mészetes, mindezeket a dolgokat és még
sok más fontos tényezőt nem áll mó
domban egy cikk keretén belül tárgyalni,
ellenben nagyon szivesen adok felvilá
gosítást ezen a téren mindenkinek, aki
a rim aszombati m. kir. téli ga z d a sá gi
iskola és m ezőgazda sági szaktanácsadó
állom ás faiskola telepén felkeres.
Rácz András oki. kertész.
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Regős előadó est. F. hó 18-án este
8 órai kezdettel a főgimnázium torna
termében a Honvédelmi Minisztérium
II. regős csoportja előadó estet rendez,
melyre az összes levente köteles ifjakat
és a nagyérdemű érdeklődő közönséget
meghívja a rendezőség. Belépődíj nincs.
Műsor: 1. Előszó. Elmondja Tarnay
Béla. 2. Tárogatószóló. Játsza: Sárváry
János. 3. Kuruc nóták. Előadja a regőscsoport. 4. Szavalat. Előadja : Szőts D.
Péter. 5. Dalok. Előadja a regőscsoport.
6. Katonanóták. Előadja a regőscsoport.
7. Szavalat. Előadja: Szőts D. Péter.

Szőrmebundák, paletok, szörmeáruk
nagy választékban. - Átalakítások.

Schwarcz és Schmidl cég
szücsök-szőrmeáruháza
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E|sőrangu^fővárosi szabászat és szücsmunka ! Meghívásra házhoz jövünk.
A Sajóvölgyi Gazdasági Egyesület
folyó évi október hó 15-én, vasárnap
délelőtt 10 órakor Tornaiján a „Fehérló"
szálloda nagytermében évi rendes köz
gyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Elnöki
megnyitó. 2. Jelentés az egyesület múlt
évi működéséről. 3. A múlt évi zárszám
adások előterjesztése és a felmentvény
megadása. 4. A folyó évi munkaterv. 5.
A folyó évi költségvetés elfogadása. 6.
Az egyesületnek Gömör-kishontvármegyei Gazdasági Egyesületté való átala
kításának kimondása. 7. Az uj alapszabájy elfogadása. 8. Az alapszabály által
előirt tisztikar megválasztása. Esetleges
indítványok.
A R im a s z o m b a ti
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a r c á n m o s o ly r a
felülvizsgálati kérelemnek, vagy más
d erü l a b á n a t;
jogorvoslati kérelemnek, sem pedig az j
v e n y ig e tü z e k
esetleg előterjesztett kegyelmi kérelem-1
lo b o g ó lá n g j a
nek vagy bármely más elnevezésű olyan
p ir o s r a f e s ti
kérelemnek, amely az elutasító döntés •
a z ő sz i tá ja t .
megváltoztatását, vagy elutasító hatályá-1
nak egy későbbi időpontra elhalasztá
sát célozza. Ennélfogva az érdekelt ke
reskedő, illetőleg iparos a felszámolási
Sirkőavatás. Megboldogult Schreiber
határidő lejártával foglalkozását abban- József emlékének felavatása a helybeli
hagyni és üzletét bezárni akkor is tar izr. sirkertben folyó hó 15-én, vasárnap
tozik, ha netalán az elutasító miniszteri d. e. háromnegyed 12 órakor lesz meg
döntést jogorvoslattal támadta volna tartva. (B—tt.)
meg, vagy bármely más vélt címen iparNéhai Dr. Deutsch Miksa volt rimajogositvány kiállításának engedélyezése
iránt újabb kérelmet terjesztett volna szombati orvos sírkövét folyó hó 15-én,
elő. A 1100/1939. M. E. számú rendelet vasárnap d. e. fél 12 órakor avatják fel
alapján hozott miniszteri döntés végle a helybeli izr. temetőben. (B—tt.)
ges, az egyes ügyekben hozott döntések
hatodikát az összes hely
megváltoztatására mód nincsen. Ehhez beliOktóber
keresztény felekezetek templomai
képest teljesen céltalan minden olyan ban istentiszleletek keretében ünnepel
folyamodványnak a benyújtása, amely ték meg Rimaszombatban. A boldog
az említett elutasító döntés megváltoz felszabadulásunk utáni első gyásznapon
tatására irányul. Ugyancsak céltalan a a középületeken fekete lobogót lenge
m. kir. közigazgatási bírósághoz intézett tett a szél, az ág. hitv. evangélikusnál
panasz benyújtása is, mert a megneve
Károly, a reformátusoknál pedig
zett királyi bíróság elvi állásfoglalása Baráth
Varga Imre lelkészek hazafias hangú
szerint az 1100/1939. M. M. számú ren beszédekben méltatták a nap jelentősé
deletén alapuló miniszteri határozat gét s áldoztak kegyelettel az aradi Golellen a közigazgatási bírósághoz intézett gotha áldozatai, a nemzet vértanúi soha
panasznak nincs helye. (17.017)
el nem múló, szent emlékezetének. Az
összes üzletek a gyásznap délutánján
zárva maradtak.
Gömör és Kishont vármegye közigazgatási bizottságának és törvényAlig van olyan szakmunka, amelyről hatósági kisgyDlésének ülése. Gömör
annyit Írnának, mint a gyümölcsfák ül és Kishont vármegye közigazgatása bi
tetéséről. Hogy mégis erről a témáról zottsága folyó hó 10-én, a törvényható
irok, annak az az oka, hogy tapasztala sági kisgyülés pedig 11-én délelőtt 10
taim szerint még mindig sok hibát kö órakor a vármegyeház kistermében dr.
vetnek el a gyümölcsfák ültetésénél. Sóldos Béla főispán elnöklete alatt ülést
Sokan talán nem is magánál az ülte tartott. Az üléseken folyó ügyeket tár
tésnél követik el a hibát, hanem már gyaltak. A kisgyülés tárgysorozatán több
akkor, amikor elhatározzák, hogy milyen Rimaszombat megyei várost érintő kér
gyümölcsfát fognak ültetni és mit hová dés is szőnyegre került, melyek közül
fognak ültetni.
közérdeklődésre tarthat számot a város
Alig van olyan talaj, amelyen nem nak a kisgyülésileg jóváhagyott határo
termeszthetnénk gyümölcsöt, ellenben zata, mely szerint Rimaszombat város a
meg kell választani a megfelelő gyü járási ipartársulat hitelakciójához 3500
mölcs-nemeket és fajtákat, amelyek vi pengővel járult hozzá.
dékünkön jól diszlenek. Különösen fon
A városi emléknap. Mint ismeretes,
tos ez abban az esetben, hogyha ke
reskedelmi célra akarunk gyümölcsöt városunk felszabadulásának első évfor
termeszteni. Ebben az esetben egy-két, dulója november 10-én lesz. Ezt a na
a vidékünkön jól diszlő fajtát válasszuk pot városunk képviselőtestülete az eziránt
ki. Vigyáznunk kell azonban arra, hogy előterjesztett indítványra örök időre vá
egyes gyümölcsnemeknek vannak olyan rosi emléknappá nyilvánította. Az első
fajtái, amelyek egyedül ültetve nem ad emléknap méltóképpeni megünneplésé
nak megfelelő termést, mert idegen be nek, valamint az ugyanazon napon az
porzásra van szükségük. Ezért, ha na országzászló felavatási ünnepségének
gyobb területet akarunk betelepíteni, előkészítési munkálatai már serényen
okvetlen forduljunk szakemberhez taná-1 folynak.

Felhívás a gyümölcstermelőkhöz.
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Külföldi alkalmazottak bejelentése.
A munkaadó, aki kettőnél több külföldi
munkást, alkalmazottat foglalkoztat, kö
KAPHATÓ MINDEN ORION RÁD1ÓKERESKEDÖNÉ1
teles azt 8 napon belül azaz 1939. évi
október hó 21-ig bezárólag a rimaszom
R G É Z A v illa m o s s á g i e s
bati rendőrkapitányságnál, az ott át rBáedsizóe-rsezzahkeützőlke t é Bb Oe nD, N RÁ im
aszo m b at A n d rássy ut
veendő minta szerint bejelenteni. Ki
1 6 . — T e le f o n 2 9 .
ezen bejelentési kötelezettségének nem
tesz eleget, kihágást követ el s a 100000/
1930. B. M. sz. r. 19. §. II. fejezetének
Csak a miniszter dönthet az ipar11. bekezdése alapján pénzbüntetésre engedélyek kiadása ügyében. A ke
lesz büntetve.
reskedelmi miniszter az elsőfokú ható
a következő rendeletet in
Köszönet nyilvánitás. Az Jparoskör ságokhoz
tézte
:
—
elsőfokú iparhatóságok
mellett működő Magyar Iparosasszonyok jogszabályt Az
sértenek, amikor iparigazol
Köre hálás köszönetét fejezi ki mind
kiadás iránti kérelmek ügyében
azoknak, akik a folyó hó 8-ikí első tea vány
határozatot hoznak azzal az
délután erkölcsi és anyagi sikerét ne elutasító
indokolással, hogy az 1939. aug. 15.
mes áldozatkészségükkel és a cél iránti után előterjesztett iparjogositvány iránti
érdeklődésükkel sikeressé tenni szíves kérelmek az 5859/1938 M. E. sz. rend.
kedtek.
értelmében az alsófoku iparhatóság ré
Ipari tanfolyamok. Az Ipari Tanfo széről nem teljesíthetők. A hivatkozott
lyamok Országos Vezetősége október rendelet 2. §-a szerint az iparengedély
16-tól kezdődőleg mü-, épület- és szer kiadását egyes indokolt esetekben az
kezeti lakatosmesterek és segédek ré illetékes miniszter engedélyezheti. E ren
szére lakatosipari gépiparosok, gépla delkezésből következik, hogy az említett
katosmesterek és legények részére gép határnap után előterjesztett iparjogosit
ipari, asztalosmesterek és segédek ré vány iránti kérelmek tárgyában az I.
szére asztalosipari és járműgyártó ipari fokú iparhatóságoknak nem lehet vég
szakrajz-tanfolyamot rendez. Tandíj 15 határozatot hozniok, hanem az ilyen
pengő. Beiratkozni lehet VIII. kerület kérelmeket az ügyben hatáskörrel bíró
miniszterhez kell felterjeszteni.
József körút 6.

Kölcsönöket

házra, földre, előnyös visszafizetési feltételek és jutá
nyos kamat mellett folyósítunk.

B etéteket

magas kamatozás mellett gyiimölcsöztetünk és bármek
kora összeget azonnal, minden előzetes felmondás nélkül
visszafizetünk.

Á tu talások at

gyorsan és olcsón eszközlünk.

Osztálysorsj egyek

nagy választékban kaphatók.

N em zeti H ite lin té z e t

Rt. fió k ja

Rimauombat, Deák Ferenc u. 17.. Főpóstával szemben.
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Elütötte az autó. Havas Gyula hely
beli kereskedőt folyó hó 12-én délelőtt
a Deák Ferenc utca 1. számú ház előtt,
mikor az utca egyik oldaláról a másikra
ment át, Szadics Sándor jolsvai városi
^rdőtanácsos ZT. 339. rendszámú autója
elütötte, minek folytán nevezett ballábá
nak alsó részén mindkét csontra terjedő
törést szenvedett, a boka alatt. A meg
sérült kereskedőt a helybeli kórházba
szállították.

és a szegődményes fűtőanyagot a szerző
dés értelmében kiszolgáltatni és ha a
cselédnek állattartása van, azt a szer
ződés szerint juttatni. Nem köteles azon
ban a gazda a 7400/1938 M. E. sz. rend.
2. §-ának 3 bekezdésében említett egyéb
járandóságokat (kenyérgabona stb.) ki
szolgáltatni, mivel az otthonmaradt
hozzátartozói — a feleség havi 12 pengő,
a gyermekek és egyéb igényjogosult
családtagok pedig havi 8 pengő —
állami családisegélyben részesülnek.

A balti városok : Riga, Tallin, Kaunas és Helsinki közös jellemvonásait
rajzolja meg Ortutay Gyula a Tükör
legújabb számában. Markó Árpád a tö
rekvő Hadik András huszárkapitányról
emlékezik. Lőcsei Pál mesterről szól
Kampis Antal pompásan illusztrált ta
nulmánya. Schöpflin Aladár a színhá
zakról, báró Viilani Lajos a velencei
filmbemutatóról, Barsi Ödön Paganini
ről irt. Kertész Róbert a legutóbbi he
tek történelmi eseményeit foglalja össze.
A Tükör irodalmi és művészi értékét
ezúttal is kitűnő elbeszélések, érdekes
szemlerovatok és szebbnél-szebb fény
képek fokozzák.

II.
Városi orvosi hivatal.
Az óvodákban, elemi és középisko
lákban a cukrászsütemények árusítását
nem engedélyezem. Nem pedig azért,
mert ezek tisztasága a töltet miatt nem
ellenőrizhető megnyugtatólag. Fertőzöttsége pedig és főleg fertőzhetősége ki
fejezetten nagy. A serdülő ifjúságot en
nek a lappangó veszedelemnek semmi
körülmények közt sem tehetem ki.
Akinél cukrászsüteményt találok, min
den további nélkül el fogom kobozni
és az illető ellen az egészségügyi eljá
rást folyamatba fogom tenni.
Péksüteményt is csak azok árusíthat
j nak, akiknek erre orvosilag is jóváhaí gyott engedélyük van. Beteg emberek
nem árusíthatnak élelmiszert iskolákban,
hogy ezzel a serdülő magyar ifjúságot
veszélynek tegyék ki.
Akik engedély nélkül árusítanak, azok
] ellen is folyamatba teszem az eljárást.

Kézimunkaest. Az Iparoskor mellett
működő Magyar Iparosasszonyok Köre
szeretettel értesíti az Iparosasszony test
véreit, hogy minden csütörtökön este 8
órai kezdettel „Kézimunka est“ van az
Ipartársulati székház emeleti termében,
amelyen minél számosabban részt venni
szíveskedjenek.
Színészek Rozsnyón. Iván Sándor
társulata f. hó 7-én Rozsnyón kezdette
meg előadásait s onnét a társulat való
színűleg Rimaszombatba jön. A szintársuiat névsora a következő: Iván Sándor
igazgató, főrendező, Fischer Károly kar
nagy, Leviczky Andor és Mikes Béla
szakrendezök, Nádasi József titkár, Solymosi Imre tánctanár, Horváth János
ügyelő, H. Nagy Gabriella súgó, Lengyel
János könyvtáros, Klamarik Lajos szabó,
Gáspár Andrásné kellékes, Klema Béla
fodrász, Weiser Miklós bútoros és négy
diszitő. — Előadó személyzet. Színész
nők: Buday Ilonka, operett primadonna,
Faragó társulatnál működött, kedves is
merősünk, Antal Nusi primadonna, Kal
lós Éva és Mészáros Jolán táncosszubrettek. Somlay Júlia drámai szí
nésznő, Várady Gizi anyaszinésznő és
komika. — Színészek Faragó Ödön jellemszinész, Leviczky Andor énekes bonviván, Sugár Mihály táncoskomikus,
Solymossy Imre táncoskomikus, Mikes
Béla drámai színész, Pálfy György sze
relmes szinész, Siménfalvy Sándor bufíokomikus, Pataky József siheder, Kostyál Gyula énekes színész.
Nemzeti filmszinház. Szombaton és
vasárnap, október 14 és 15 én Herczeg
Ferenc, a kulturvilág minden színpadán
óriási sikerrel játszott színdarabját va
rázsolja elénk a fim német nyelven.
„Kék róka*. Főszereplők : Zarah Lean
der, Willy Birger, Hörbiger Pál, Kari
Schönböck. Kedden, október 17-én szen
zációs bűnügyi dráma, amely próbára
teszi az idegeket. Csak felnőtteknek. „A
kétlelkű ember". Főszereplők: Pierre
Blanchar, Raimu, Madeleine Renaud.
Szerdán és csütörtökön, október 18 és
19 én a legkiválóbb karakterszínész és
a legnépszerűbb hősszerelmes első együt
tes filmje. „A vasöklű". Főszereplők :
Wallace Beery, Róbert Taylor, Florence
Rice stb.

vitéz Vereczkey Gyula városi orvos.

Helyhatósági közleményeit,
1. Felhivatnak az 1919. évben szüle
tett állítás és sorozás kötelesek, hogy
összeírásuk végett a városháza 14. sz.
irodájában okt. hó 18-ig büntetés terhe
mellett jelentkezzenek és személyi ok
mányukat hozzák magukkal.
2. Tudomására hozom a város közön
ségének, hogy a polgármesteri hivatal
egyes ügyosztályai feleket napont d. e.
9 órától 11 óráig fogadnak és délután fe
leket nem fogadunk. Figyelmeztetem a
város közönségét, hogy ezt a rendes
ügymenet zavartalan lebonyolítása ér
dekében mindenki tartsa be.
3. A m. kir. földmivelésügyi minisz
ter ur abból a célból, hogy a gazda
sági cselédeknek, gazdasági munkások
nak és földmunkásoknak serkentő pél
dát nyújtson és hogy a becsületes munka
és hűséges szolgálat a gazdasági munkavállalók körében erkölcsi elismerést is
nyerjen, az olyan gazdasági cselédek
és munkások, illetőleg földmunkások
részére, akik az egy helyen töltött hosszú
szolgálat, illetve munkásságuk, maga
tartásuk és jóravalóságuk által társaik
közül kitűntek, hűséges szolgálatuk el
ismeréseként az 1940. évben pénzbeli
jutalmat és elismerő okleveiet kíván
adományozni. Ez olyan munkásokra vo
natkozik, akik egymunkaadónál legalább
25 évet töltöttek és a fenti kategóriák
hoz tartoznak. Ezen intézkedésre az ér
dekeltek figyelmét azzal hívom fel, hogy
bővebb felvilágosítást a városháza 12.
sz. a. nyerhetnek. Határidő ölet. 18.
Felhívom mindazokat, akik külföldiek
nek itteni ingatlan vagyonát kezelik,
hogy folyó hó 20 ig a Nemzeti bank
kezelési engedélyével a városháza 12.
sz. hivatalos helyiségében nyilvántar
tásba vételük végett feltétlen jelentkez
zenek.
P olgárm ester.

Hatósági közlemények.

Ipartestületi közlemények.

I.
A gazda a tartaléki vagy póttarta
lék t szolgálati kötelezettség alapján tény
leges katonai szolgálatot teljesítő gaz
dasági cselédet a bevonulás ideje alatt
sem bocsájthatja el, ellenben köteles
annak a bevonult éves cselédjének,
akinek sem vele élő felesége, sem vele
közös háztartásban élő és eltartásra
szoruló gyermeke vagy jogszabály alap
ján eltartandó keresetképtelen más hoz
zátartozója nincsen, a szegődményes
földjárandóságot, annak az éves gazda
sági cselédjének pedig, akinek legalább
egy eltartottja van, ezenfelül a lakást

„A m. kir. iparügyi miniszter urnák
21.561 /III.—Ip. M. sz. a. leirata szerint,
— a tanoncok iskolalátogatásra szük
séges idejének, valamint a leventegya
korlattal és a légoltalmi segédtüzoltói
kiképzéssel eltöltött idejének a heti 48
órai munkaidőbe történő beszámítása —
a tizennyolcadik életévüket betöltött tanoncoknál nem számíthatók be.“
A segédek levente és egyéb oktatá
sával, illetve kiképzésével kapcsolatos
hasonló kérdéseket illetően a m. kir.
iparügyi miniszter úrhoz külön felter
jesztés tétetett, amely jelenleg tárgyalás
alatt áll.

1939. október hó 15.

x A tüzelőanyag fele kell
:
a saját találmányu és szabadalmazott, uj rendszerű
I
HERMONN nevet kapott cserépkályhába, a juz
♦
♦

rendszer folytán a fiitő felület I00°/o 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 átalakithalók.
__
_
_
Szabadalmi szám 7744/939.
s r O n d m
J & U O S
kályhás

RI MAS ZOMBAT.
„A rendkívüli fegyvergyakorlatra be
vonult iparosoknak általános kereseti
adója nem törölhető a bevonulás idejére
akkor sem, ha ezen idő alatt műhelyü
ket a K. H. Ö. 9 § a 2. bekezdésének
2. pontja alapján, — ideiglenesen szü
neteltették. Ellenben kereset csökkenés
következtében az érdekelt iparosok adóterhük mérséklését kérhetik éspedig
úgy, hogy a KHÖ. 22. § a 3. pontjában
biztosított felmondási joggal szabályos
módon élnek. Megjegyezni kívánjuk,
hogy a KHÖ. 33. §-ának 2. bekezdése
adóelengedést biztosit arra az esetre,
ha az adótartozás kényszerű behajtása
anyagi tönkretételt idézne elő. Ezen le
hetőség kellő felhasználása, — további
intézkedésig — alkalmas az iparosság
érdekeinek védelmére."
„A zsidótörvény végrehajtási utasítá
sával kapcsolatban közöljük, hogy be
jelentési kötelezettséggel tartoznak azok
az iparosok, akik saját készítményeiken
kivü! más készítményét is árusítják. Az
ilyen iparos alkalmazottai bejelentési
kötelezettség alá esnek. Bejelentési kö
telezettség alá esik továbbá a mészárosés hentessegéd, a kávéházi főpincér,
vagy helyettese, valamint a felirónők. A
kávéházi és éttermi zenekarok vezetője
tartozik a zenekar tagjait az Értelmiségi
Ügyek Kormánybiztosánál bejelenteni".

Irodalom.
C sip k ek esztjü

ősi nép, az ősi magyar élet iránt, —
Petrovszky Miklós, öntudatlanul is a
magyar fajta jelképe. Ennek a csodála
tos fajtának minden erényével és hibá
jával, tökéletességével és fogyatékossá
gával. A baranyai alispán fia, aki meg
váltó hőse lehetne fajtájának, népének,
Bécsbe kívánkozik, a császárnő udvará
ba és ő, aki nem vette észre kis árva
lány rokona, Egredy Zsófi szépségét,
szellemét, szerelmét, az udvar asszonyai
nak karjai között véli megtalálni bol
dogságát. Már ez is mennyire sorssze
rűén magyar jelkép.
De még mélyebben nyúl a látszólag
könnyeden csevegő regény a magyar
élet sorskérdéseinek titkába, amikor
ugyanennek a Petrovszky Miklósnak, a
bécsi udvarból hazatérve, azt kell lánia,
hogy az ősi Baranya földjének nyomo
rult, pusztulásra Ítélt magyar népe mel
lett, milyen virágzásnak indul Mária Te
rézia telepeseinek élete, jóléte. A re
génynek ezeknél a lapjainál úgy figye
lünk fel, mint amikor valaki egy meg
fejthetetlenül
bonyolult kérdésünkre
megadja az elképzelhetően legegysze
rűbb választ.
Pedig — mondom — Dénes Gizella
elsősorban mesélni akar. Egy szép és
tiszta szerelem regényét szövi gyengéd
kezekkel, egy ismeretlen szép hölgy
elejtett báli csipkekesztyűjének mesé
jét, — ...Petrovszky Miklós tűvé tenné
az egész világot, hogy megtalálja ennek
a csipkekesztyűnek párját és vele a
kezet, amely viseli, holott a kesztyű és
a kéz ott van közvetlen közelében :
mindkettő Zsófikáé... Igen, ez viszont a
szerelem örök jelképe, — mindig más
hol keressük a boldogságot, mint ahol
megtalálhatnék.
Ha könyvet, regényt egyetlen szóval
kellene jellemezni, Dénes Gizellának
erre a könyvére ezt a szót érezném
legjellemzőbbnek : szeretetreméltó. Hi
szen ebben a szóban a kedvesség mel
lett az a tartalmas és értékes komoly
ság is ott él, amelyért valakit vagy va
lamit szeretni kell és szeretni érdemes.
F óthy János.

— Dénes Gizella uj regénye. —
Különös, hogy a magyar regényiroda
lomban milyen kevés szerephez jut tör
ténelmünk egyik legérdekesebb, legszí
nesebb, legromantikusabb korszaka :
Mária Terézia Magyarországa. Szinte
önként kínálja ez a kor a regényes
motívumokat, a szebbnél-szebb regény
alakokat, körülöttük az akkori Magyar
ország és a bécsi udvar életének fény
és árnyjátékával, mint az elképzelhető
leghatásosabb történelmi háttérrel. És
mégis, szinte meg kellene erőltetnie az Felelős szerkesztő: Rábely Károly.
embernek emlékezetét, hogy eszébe jus
son : ki az a magyar iró, akit ez az
érdekes és daliás kor regényre ihletett.
Dénes Gizella kitünően választott,
amikor Mária Terézia korának kiakná
Egy
zatlan témakincséhez nyúlt új regényé
ben, a Csipxekesztyüben. Az Írónő —
ezt csak „mestersegbeliek" füle halija
kétoldali üveges betéttel, melynek
— szinte minden egyes sorában hallga
mérete: 115 cm. széles 250 cm.
tólagosan kijelenti : nem akarok „törté
magas. Ugyanez a méretű vas re
nelmi" regényt Írni, csak mesélni sze
dőny sínekkel ugyancsak e l a d ó .
retnék... és ime mégis olyan regény
kerekedett keze alatt, amely igenis a Érdeklődni lehet Rábely Károly könyv
mának sok kérdésre adja meg a teg
nyomdájában.
nap válaszát, már pedig mi a történelmi
regény igazi hivatása, ha nem ez?
Éppen ez biztosítja a Csip'tekesztyü
Rimaszombatban a fűrésztelep
rangját mai Íróink munkái között, —
mellett
elandalitóan sima és könnyű mese édes
ségének mélyén időszerű tanulságos ko
moly magvával, a történelmi háttér pom
pás kárpitjában pedig az örök magyar
azonnal bérbe kiadó.
problémák beleszőtt ó-aranyszálaival.
Dénes Gizella regényében ez a kettős
ség ragadott meg legerősebben, ez a
kettősség, amely annál értékesebb, mi
nél öntudatlanabb.
A Tormásban lévő u. n. Király
Petrovszky Miklós, a baranyai nemesféle
ifjú, aki a magyar falusi élet szűk ke
retei közül idegen és sugaras horizon
25 holdas földbirtok
tok felé sóvárog, e nagy és örök ma
b é r b e , esetleg e l a d ó .
gyar nosztalgiája közben pedig megfe
ledkezik kötelességéről az őbí föld, az Érdeklődni lehet e lap kiadóhivatalában.

Eladó.

kétszárnyas üvegajtó

18 hold s z in t ű és 8 hold ré t

H irdetmény.

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

